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...ریکن ام باورم

 یگوش کهیهمانطور.شد دهیمغزم کوب يبمب تو کیتق کوچک بود با شدت انفجار  کیقطع کردن تلفن که تنها  يصدا

سقف دود  يرو ینازك و طوالن يترکها شومیم رهیو به سقف خ کشمیتخت زهوار در رفته ام دراز م يرو بدستم است

و دوده  شودیباد تند خاموش م کیهر دم با وزش  هاست ک ینفت يزوریپ يبخار نیمربوط به ا نهایاست ا اهیگرفته و س

.کندیتر م ینکبت بارم را نکبت یاش زندگ

سال  4 یباز هم تداع گذارمیافتم و از نفرت چشمها را بر هم م یفالکتم م ادیباز ب یف لعنتسق نیهزار باره ا دنید با

...کندیقرارم م یکه ب زندیدر جانم م یگذشته آتش

...ستیو رنج آور ن زیبه اندازه احساس ندامت مالل انگ ایدن نید را یرنج چیه

مادر و پدرش  کهیوقت زمان رید نیبخاطر هم دیا ینم هر شب تا چند صفحه مطالعه نکند خواب به چشمش ریام دانمیم

...و میریگیبدون شک خواب هستند با او تماس م

.دهدیکلمه را بخود نم کیزحمت گفتن  یشده ام که حت فیچشم او آنقدر خوار و خف شیمرا باور ندارد در پ گریاو د اما

دشوار و ناممکن بنظر  قهیچند دق نیدست آوردن همآه چقدر ب...قهیچند دق يبرا دادیکاش حداقل فقط بمن گوش م يا

گوناگون  لیکوچک کنج اتاق که مملو از وسا زیم يرو میقرصها یحواس بدنبال قوط یو ب جیو گ زمیخیاز جا بر م!رسدیم

.گردمیاست م ختهیو در هم ر

ساعت قبل را  24نه حوصله عوض کردن آب که یمانده حت یاز آن باق یمیآب کنار تخت است و از شب قبل ن وانیل

خاموش کردن  يدستم را برا یوقت کشمیقرص آرامبخش سر م ياست را رو یماندگ يندارم همان اب که مملو از حبابها

و  شومیشده و کبره بسته مشمئز م دهیآن کش يدست که به دفعات رو يجا دنیاز د کنمیبرق دراز م دیچراغ بطرف کل

.رودیو اتاق کوچکم که رنجگاه من است در خاموش مطلق فرو م فشارمیآن م يمثل هر شب با انزجار دستم را رو...باز

 يبا رو...خواهم بود داریب دهیسپ دنیدارم تا دم مانیا کهیدر حال دیکه خواب زودتر مرا بربا دوارمیمثل هر شب ام...باز و
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چشمانم  يجلو شیصفحه نمامثل  شیسال پ 4اتفاقات  گذرانمیکه م يمثل هر لحظه از روزگار میهم گذاشتن چشمها

...شودیظاهر م

ناخودآگاه  برمیبسر م یحاال در اوج بدبخت نکهیآن خاطرات با وجود ا يادآوریاز ...دمیبار د نیاول يرا برا ریکه ام آنروز

.شودیبر لبانم ظاهر م يلبخند

بود و  لیاط من تنها با دختران فامتا آنروز ارتب.ام بودند دهیارغوان دختر خاله فر يجشن نامزد يهمه در تکاپو کهیروز

دست آنها  يرا رو یمادرم همان چند سال اول ازدواجش با عمه ها و مادربزرگم نساخته بود و آب پاک.يمادر لیآنهم فام

.رفتمیم دارشانیمادرم بودم بندرت همراه پدرم به د يدنباله رو شهیهم زیمن ن.نداشت يو با آنها مراوده ا ختهیر

خاله ام فرناز و فرهاد  نیاو هستند خاله فرزانه دوم يخاله ام و ارسالن و اردوان و ارغوان بچه ها نیزرگترب دهیفر خاله

شباهت  يسال از من بزرگتر است از لحاظ ظاهر 5 ایآر.مادرم فتانه یعنیدختر  نیآخر يو منهم بچه ها ایرا دارد و آر

.تا اسمان فرق دارد نیمان زم یو ذات یاخالق اتیخصوص یول میبهم دار یفراوان

و  کیو بقول معروف همه ج میبا هم داشت یقیو عم یمیصم یدوست میدختر خاله ا نکهیو ارغوان و فرناز عالوه بر ا من

.بود یمیو ارتباطمان با پسر خاله ها هم خوب و صم میدانستیهم را م کیپ

 دیرا مادر با ییآمد اما انتخاب نها یبمن م آنها يآورده بودم بنظر هر دو رونیقبل من دودست لباس از کمدم ب شب

.کردیم

بودم و بطرز  یاز حد به مادرم متک شیمن ب.بودم یهم راض یلینداشتم و بر عکس خ یبود و من مخالفت نطوریهم شهیهم

.خجول و کم حرف يزیشگفت انگ

مراسم جشن و  يتو:کرد و گفت دییرا تا دیرسیم میتا قوزك پا يداشت و بلند یخشن قهیرا که  یلباس قرمز براق مادر

.ادیبهت م یاز اون لباس مشک شتریب نیسرور رنگ شاد شگون داره ضمنا ا

برود با تمام وجودم آرزو داشتم منهم همراه او  شگاهیبه ارا شیموها شیآرا يبرا خواستیفرناز م يروز نامزد صبح
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غره مادر حساب کار دستم آمد و هر چه فرناز اصرار  چشم کیاما با !کنم ونینیرا ش میخاله فرزانه و مادر بروم و موها

.کرد نرفتم

به آنها با  دنیرس يو ساعتها برا کردیرا مطرح م دشیخواسته ها و عقا یکه براحت ایچرادرست برعکس آر دانمینم

.رفتمیپذیم گفتینداشتم و هر او م ياراده ا چیمن در مقابل مادرم ه کردیمادرم بحث م

پا  ریخود را ز يفرد يو خواسته ها رفتمیپذیم خواستیآنچه مادر م شهیهم کردمیدوست داشتم نم را که يکار چوقتیه

 ایآر یول مینفره من و پدرم تحت سلطه او بود 4خانواده  نیمستبد بود و در ا یکه مادرم زن لیدل نیبه ا دیشا. گذاشتمیم

بود که  نیدر ا ایتفاوت من و آر.با هم مجادله داشتند اکثرا لیدل نیبهم رفتیبار حرف او نم ریدرست مثل مادرم بود و ز

.ام بود ییبخاطر ترس خجالت و کم رو نیبودم و ا میتسل شهیمن هم یبجنگد ول دشیاو حاضر بود بخاطر عقا

به اصرار  ختمیر میشانه ها يراکه صاف و لخت بود رو میو موها دمیرا پوش یهمان لباس قرمز براق ماکس ينامزد شب

.بزنم و بس یرژ لب کمرنگ صورت کیمادرم بمن اجازه داد که فقط  دهیزانه و خاله فرخاله فر

.داشت یساله بود و دو سال با من تفاوت سن 22سال از من بزرگتر و فرناز  3 ارغوان

 شدمیمعذب م کردیم یبا مادرم سالم و احوالپرس یهر کس.و در همه مجالس کنار مادرم نشسته بودم شهیمثل هم آنشب

شوهرش دکتر بود او را خانم  نکهیکه بخاطر ا یعقوبیمثال خانم دکتر .کنم یبا او احوالپرس دیمنهم با دانستمیچون م

.آمد یم کردندیدکتر خطاب م

مثل او و  يگریهر کس د ایو ...کردمیسالم م دمیشنیم یکه خودم هم بسخت ییو با صدا شدمیاز مادرم بلند م تیتبع به

.تکرار جمله ها

.بزرگ شده چقدر قشنگ شده است؟چقدریپر نیفتانه جون ا...ماشاا...سالم

.حرفها نیو هم يو بعد هم نفر بعد! یتشکر زورک کی یلبخند مصنوع کی

خونه؟یجون درس م ایپر
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.هیبله سال دوم حسابدار دادیمن جواب م يبجا مادرم

.شده یچه خانوم... ماشاا

.نیلطف دارقربون شما : دادیمن جواب م يمارد بجا باز

اما من در کنار مادر  کردندیدر تب و تاب بودند خرجشان را از مسن ترها سوا کرده بودند و با هم خوش و بش م جوانها

.بودم و در حالیکه دلم براي پیوستن به آنها پر می زد، اجباراً در گفتگوهاي زنانِ به سنِ مادرم شریک بودم

چه بزرگ شده، عین  …ه؟ چی می خونه؟ کدوم دانشگاه؟ شهر ندادي؟ ماشاادر می خون: تکراري و کسل کننده سؤالهاي

انگار من الل بودم که همه اش از مادرم . حالم به هم می خورد از این مزخرفات …چه نجیبه! انومهواي چه خ. خودته

آتیشی می نگاش کن، چه : بود و گهگاهی غر می زد امادرم در عین حال حواسش به آری!! درباره ي من پرسیدند

…سوزونه، می خواد آبروي منو ببره، بگذار شب برگردیم خونه

خط و نشانی که براي آریا می کشید، کافی بود که اگر یک آن فکر پیوستم به جوانها را بکنم، از ترس عقوبت کار،  همین

!!سر جایم میخکوب شوم

یلی خونسرد در را می بندد و سرش را زیر پتو دانستم شب که مادر شروع به محاکمه کند، آریا به اطاقش می رود خ می

اما من نه جگرش را داشتم و نه می توانستم در مقابل توهینها و  …و یک گوش را در و دیگري را دروازه می کند

بخشیدم و ترجیح می دادم همان جا کنار مادر بمانم تا از  یپس عطایش را به لقایش م. تهدیدهاي مادر بی تفاوت باشم

!!او در امان باشم گزند خشم

طور که روي مبل نشسته بودم با حسرت به جمع جوانان نگاه می کردم، متوجه شدم که ارسالن پسر خاله بزرگم  همان

نمی دانم چرا توجهم به آن مرد جلب شد؟ او الغر اندام، . در کنار جوانی ایستاده و هر دو مشغول گفتگو و خنده هستند

برده و با لبخندي نامحسوس به جوانان نگاه می کرد و با ارسالن  ورا در جیب شلوار فر بلند قد و مؤقر بود، یک دستش

بیشتر از آنکه در لبخایش نشانه ي خنده باشد، . صورتش کشیده و مردانه، و در نگاهش برق عجیبی بود. حرف میزد
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بلند  ايدر میان هیاهو و صد عنُق و خشک نبود، حتی گاهی صداي خنده اش آنقدر بلند بود که. چشمهایش می خندید

همان طور که بی اراده به او خیره . موزیک به گوش من که در این سوي سالن بودم می رسید، اما بسیار مؤقر و متین بود

شده بودم، ناگهان یک لحظه چشمش به من افتاد، وقتی نگاهمان در هم گره خورد، ضربان قلبم شدت گرفت، این 

احساس خجالتی بود که همیشه همراه من بود، ناشیانه سرم را  اطربخ! عاشقش شده باشم بخاطر این نبود که یکدفعه

بی اراده دستم به طرف موهایم رفت و سعی کردم با ور رفتن به موهایم خودم را ! نمی دانستم چه کنم. پایین انداختم

.سرگرم کنم

یه می کردم یک لحظه نگاهش به من افتاد باز سر دقیقه وقتم را این طور سپري کردم و در حالیکه براي خودم توج چند

.را بلند کردم و به آن سو نگاه کردم، اما او آنجا نبود

دقایقی بعد خاله فریده کنار مادرم آمد و با . عمیقی از سر راحتی خیال کشیدم و باز به تماشاي اطراف پرداختم نفس

:دلخوري رو به من گفت

اینطور بغ کردي نشستی کنار مامانت؟نامزدي هفت پشت غریبه اومدي که -

:مثل همیشه منتظر ماندم که مادر به جاي من جواب بدهد و همین طور هم شد مادرم گفت من

.می دونی کخ فریده جون، پریا خجالتیه، این طوري راحت تره-

:فریده پشت چشمی نازك کرد و گفت خاله

له است؟ بیست سالشه، پس فردا که شوهرش بدي البد خودت هم سر فتانه جون، حرفها می زنی، مگه بچه دو سا!... وا-

.همچی نشسته که ربونم الل انگاري مجلس ختم اومده! جهازي اش می ري که خجالت نکشه

:از رودربایستی که با خواهر بزرگش داشت با بی میلی رو به من گفت مادرم

.راست می گه پریا، پاشو برو پیش فرناز-

خواست بروم، خجالت می کشیدم، احساس می کردم اگر به جمع جوانها بپیوندم، همه به من نگاه می کنند، دلم نمی  واقعاً
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ترجیخ می دادم که همین گوشه دنج بنشینم و تماشا کنم، گرچه دلم لک زده بود بروم وسط، ولی انقدر خجول و کم رو 

.عیت بپیونددبودم که جرأت نداشتم و دلم نمی خواست آرزوي آن لحظه ام به واق

فرناز دخترِ سر حال و پر جنب . خاله فریده دستم را گرفت، با بی میلی بلند شدم و همراهش به میان جوانان رفتم، وقتی

و جوشی بود و به راحتی با غریبه ها ارتباط برقرار می کرد، سرش با دو سه تا دختر جوان که گویی از فامیل داماد بودند 

او بپیوندم، لحظاتی مردد ایستادم و بعد به گوشه اي که ارسالن ایستاده بود رفتم  هد، رویم نشد بگرم بود و اصالً مرا ندی

ارسالن برعکس برادرش اردوان، که خیلی شیطان و پر تحرك بود، طبعی آرام و . و کنار او به دیوار تکیه داده و ایستادم

شاید او در چهره و حرکات من ! دهعصا قورت دا: مغرور داشت، و خیلی کم حرف می زد، آریا همیشه به او می گفت

:اضطراب و بی قراري را دید که گفت

اینجا کسی به کسی نیست، هیچ کس حواسش به تو نیست، می خواي صندلی بیارم بنشنی؟! نترس-

.نه مرسی، راحتم: گفتم

:آمد و بصداي بلند گفتموقع آریا که همیشه سرگرمی اش سر به سر گذاشتن با ارسالن بود به طرف ما  همین

!از شوهرش نترسه …ارسالن باید برقصه-

که لنگه ي آریا است و بدنبالش فرهاد و فرناز ریختند سرِ ارسالن و کشان کشان او را وسط بردند، ارسالن در  اردوان

:حالیکه خط و نشان براي آریا می کشید مقاومت می کرد ولی آنها بصداي بلند می خواندند

…از شوهرش نترسه …باید برقصهارسالن -

طور که به کشمکش خنده دار آنها و شعرِ مضحکی که می خواندند نگاه میکردم، خنده ام گرفت و براي یک لحظه  همان

:از آن حالت خجلت و معذب بودن درآمدم و خندیدم که ناگهان صدایی مرا به خود آورد

ما تعارف کنم و در کنار شما بایستم و تماشا کنم؟آیا این افتخار رو دارم که یک لیوان نوشابه به ش-

سر برگرداندم و همان جوان خوش تیپ را دیدم که با احترام یک لیوان نوشابه بطرف من گرفته، چنان دستپاچه  وقتی
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!شدم که نمی دانستم چه بگویم

.مرسی، من میل ندارم: از چند لحظه با لکنت گفتم بعد

براي خانمی که یک ساعت و اندي در گوشه اي بنشینن و لب : ردانه و مؤدبانه اش گفتدلنشینی زد و با صداي م لبخند

…به چیزي نزنن، نوشیدن کمی نوشابه میچسبه

کردم، او در تمام این مدت مرا زیر نظر داشته و متوجه شده که من اصالً چیزي نخورده ام؟ تعجب

خداي من اي کاش من ! آه. صورتم از شدت شرم گل انداخته شده بودم، قلبم تاالپ تاالپ می زد و اطمینان داشتم حول

! زد یذوق نم يانقدر تو میگونه ها یسرخ یطیشرا نیچن کینبودم، کاش مثل فرناز سبزه رو بودم که در  دیاینقدر سف

 يکار کی ا،یشد، خدا یصورتم معلوم نم کاپیم ریاز ز یسرخ نیکنم، آن وقت ا شیآرا یداد کم یکاش مادرم اجازه م

جرأت نداشتم اطراف  یو حت دیلرز یم میاز ترس زانوها. کنار من انیب لیفام ياز بچه ها یکیحداقل  ایکن االن ارسالن 

ند؟یب یمادر ما را م نمیرا نگاه کنم که بب

...ارهیسرم در م ییزنم شب چه بال یپسره حرف م نیمن دارم با ا ندیاگر مادر بب....بر من يوا

:انداخت یم نیوغزم طن يمادر تو نیخشمگ يحاال صدا نیهم از

نره  کهیتنگ دل مرت یرفت! ؟یختیرو ر میآبرو يچطور نیافسارت رو ول کردم ها، بب قهیدق کی ا،یح یب ادیتف بروت ب_

؟يکرد یپچ پچ م یچ يستادیخر وا

:دینه بگوشم رسمردا يباز همان صدا. را فرا گرفت که وصفش ناممکن است میسراپا یافکار چنان اضطراب نیا از

!نوشابه بود کی شنهادیتر از پ یخندان شما از دور منطق ةچهر يبه نظرم تماشا_

باالخره از دست آنها  ییدفعه ارسالن که گو کیکه ! گناهم یکنار مادرم بروم و به او ثابت کنم ب. خواستم فرار کنم یم

:بود کنارم آمد و گفت ختهیگر

...پاره شیآت يایآر نیب اجانانه طل یگوشمال کی ؟ینیب یمم_
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آخر من با پسرخاله . نداشتم ینگران د،ید یاگر مادر هم مرا م گریحاال د. کردم تیارسالن در کنارم احساس امن نید با

.نداشت یپسرخاله ها تعصب يو مادر رو میمثل خواهر و برادر بود میها و دختر خاله ها

:جوان رو به ارسالن گفت مرد

!بگذارن رمردهایدوست دارن سر به سر پ یترها گاه جوون گه،ید نهیهم_

م؟یهم شد رمردیدست شما درد نکنه، حاال ما پ: و گفت دیکه تازه متوجه حضور او شده بود خند ارسالن

بود که حاال  نیدوست ارسالن بود، به هر حال مهم ا دیبا او دارد، شا یکه ازتباط خوب دمیلحن صحبت ارسالن فهم از

.من بود و من نگران مادر نبودمارسالن کنار 

:که به من تعارف کرده بود و من نگرفته بودم را به ارسالن داد و گفت ينوشابه ا وانیل. دیخند او

!!يکوالك کرد يبدجور اد،یب شیبخور، برادر، بگذار نفست سر جا ریبگ نویحاال ا_

حضور ساکت و صامت من  ۀتازه منوج ییبعد گو. دیآنرا سر کش دندیخند یهر دو م کهیرا گرفت و در حال وانیل ارسالن

:شده باشد، اشاره به من کرد و گفت

.سوزونه یم شیپاك خورده که داره آت ریخواهر همون ش...دخترخاله ام ایپر! یراست_

:بالفاصله رو به من ادامه داد و

.بهشون دارم یهستن که بنده ارادت خاص رخانیهم برادر آقا داماد، ام شونیا_

:گفت دند،یخند شیاز لبها شیب شیلبخند زد، چشمها یهم وقت زبا

خوشبختم یلیخ_

.خوشبختم: هم لبخند زدم و با خجالت آهسته گفتم من

 یاو به خودم م يمتوجه نگاه لحظه ا یآنها ماندم، باز به کنار مادرم رفتم و هر ازگاه شیپ قهیهم رفته پنج دق يرو دیشا

!!و چهره ام را گلگون اشتدیشدم که قلبم را به طپش وام

****
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ساعت وقت  مین شمیاند یبا خود م. امدیباز هم خواب به چشمم ن. تکه نان هم در خانه ندارم کی. پنج صبح است ساعت

از  دیکردن صبحانه و خوردن و شستن ظروفش ساعت شش شده و با ایو تا مه. نان دارم دیو خر ییرفتن به نانوا يبرا

.کارخانه برسم سیبه موقع به سروبزنم تا  رونیخانه ب

آنرا . کنم یو نامرتبم را جشتجو م ختهیکوچک بهم ر زیم يپولم، رو فیو بدنبال ک زمیخ یمفرط از جا بر م یخستگ با

 ینگاه م فمیداخل ک يا شهیتلق ش ریرا ز ریکنم و عکس ام یمثل هر روز بازش م. کنم یم دایجوراب پ يدسته ا ریز

.کنم

برجسته و  نیریطرف شانه شده، لب ز کیکه به  یصاف و مشک يو مردانه، دسته مو دهیصورت کش خندان، يچشمها

به  کینزد. در کنارم. مید یعکس، خودش را م نیا يکردم، بجا یصبح چشم باز م يروز...آه خداوندا...دهیکش ینیب

!کس یاو چقدر دور از من است و من چه تنها و ب...و حاال... من

که درب  هیهمسا رمردینرفته ام که پ نییهنوز چند پله پا. کنم ینان اتاق را ترك م دیشوم و به قصد خر یجا بلند م از

برد  یمخاطب قرار دادنم به کار م يبرا شهیکه هم یاتاق من است با همان نام بخصوص ياتاقش در پاگرد راه پله و روبرو

:زند یم میصدا

!ه؟یهمسا_

 يدیخواهد التماس کنان از من تقاضا کند خر یزند م یکه مرا صدا م یخت هر از گاهبدب جیافل رمردیپ نیدانم ا یم

 یسخت اریچرخدار کار بس یو داغان ب صندل کیبار يپله ها نیرفتن از ا نییحق دارد، پا چارهیب. انجام بدهم شیبرا

 گرید يآن کمتر از جاها يبها اجاره لیدل نیبه هم دیو شا ستا يکله پز ةمغاز کی یفوقان ۀما در طبق ياست، اتاقها

...يفلز يضربات قاشق به کاسه ها ةکنند وانهیممتد و د يصدا نیو ا ردانیش رابیکله وپاچه و س یدائم يبو نیا. است

...نکبت بار تک و تنها افتاده ۀگوش نیدر ا مار،یتن ناسالم و ب نیبا ا ياخر عمر نیبدبخت چرا ا نیداند ا یخدا م...آه

 رمردیگردم و به اتاق پ یآمده را برم ۀدارد، شل و وارفته چند پل یگام بر م يداریخواب و ب انیدر م که یادم مثل
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 یحت گریدماغم زد، د يتو یدگیو ترش یتند ماندگ ياول که در اتاقش را باز کزدم و بو ۀاز همان دفع. شوم یم کینزد

:پرسم یم. کنم یاالمکان آن در را باز نم

؟نیدار يکار... بله_

دانم دارد زور  یم...پولش نمیا ایب ؟يخر یبرام م ریش شهیش هینصفه نون سنگک و  هیتصدقت برم دخترم، _: نالد یم

وحشتناك، با شتاب  ياز ترس باز شدن در و باز آن بو... دیایدر ب يرا بحرکت در اورد و بسو لچریو يزند تا چرخها یم

نییچند پله را پا

:میگو یبلند م يروم و بصدا یم

...نیبعد پولش رو بد ارم،یخرم م یم-

...بو، به از دوبار نیتحمل ا کباری شم،یاند یم و

:چمیپ یشنوم و از شدت درد روحم بخود م یبرند م یشکنجه به کار م يکه برا یرا چون اصوات ریام يصدا ناگاه

هکه دار يکفتار مرده ا يبو...نهایاز ا شتریب! فاضالب نه يبو...يدیگند م يبو_

 یخود م يبسو ینامرئ يرویباز گذشته ام مرا با ن ستمیا یم ییصف نانوا يگذرم و انتها یکوچه م چیاز پ یوقت...پوسه یم

.کشد

*****

و  یشمعدان يبایز يگلدان مملو از گلها فیرد کی. بود بایچقدر ز. رفتم اطیتنوع به ح يارغوان برا يشب نامزد همان

اولم  يگردش کردم و باز به جا اطیدر ح يقدر. بود اهیغرق گل و گ اطیبود و حشده  دهیچ وانیا ۀسف لب.يحسن 

 یانتظارم طوالن. گردد یبر م شیسر جا يقطعاً مادر بزود کردمهمانجا نشستم، فکر  دیبا ترد. اما مادرم نبود. برگشتم

!بود برده ادیبار مرا از  نیاول يسرگرم گفتگو بود و برا گرید يشد، چون مادر در گوشه ا

 یم یپناه یحس مالل آور ب کیقرار و مضطرب در انتظار بازگشت مادر بودم و باز تنها ماندن به من  یطور که ب همان

:مرا با نام خواند ییداد، صدا
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ا؟یخانوم پر_

 یا مصد» خانوم ایپر«ای »ایپر«معموالً مرا! کردم یطور مخاطب قرار بدهد ناخوداگاه احساس خوب نیمرا ا یکس نکهیا از

.و ترس داد یشانیخود را به پر يبه جانب صدا که برگشتم آن احساس خوب جا. داشت یتازگ مینوع برا نیزدند و ا

حال  نینگاه پرسشگر و در ع. خم شده بود يکه در کمال ادب دو دست را بطرفم دراز کرده بود و قدر... بود ریام

:هراسانم او را وادار به گفتن کرد

!اتون باز شده قهیاز  اطیح يحتماً تو...ما باشهمال ش نیبنظرم ا_

!کند یم میبه من تقد یام است که با کمال احترام آنرا دو دست نهیگل س دمیاو جلب شد ود يتوجهم به دستها تازه

 ریان تصو. بودم نیحال خشمگ نیشده بودم، بشدت خجالتزده و در ع رهیدست او خ انیام در م نهیکه به گل س یحال در

قاب  انیشده بود، در م رهینامعلوم خ يروح به نقطه ا یکه با صورت سرد و ب ییرف و زشت آن زن قرون وسطامزخ

. امدیشصت سال م يباال یآنهم در تن زن ،يلباس قهوه ا کی ۀقیبه  شتریبود که ب يا نهیزمخت و بدقواره، گل س ییطال

....ساله ستیقرمز بر تن دختر جوان ب ةلباس درخشند کی ينه رو

 دهیآنرا از دستم قاپ يرا به لباسم بزنم او به تند نهیگل س نیا ستمین لیآرام و با ترس به مادرم گفته بودم که ما یوقت

:بود دهیلب غر ریز. ام وصل کرده بود  قهیخشن آنرا به  یبود و با حرکت

...يا قهیسل یب شه،یتو سرت نم_

لباسم در  يرو زیمزاحم نفرت انگ نیاز وجود ا یمهمان لیاوا. بودم رفتهیرا پذ لیتحم نیا عانهیمط شهیمن هم مثل هم و

شده  يعاد میکه برا اهایاز تحم یلیمثل خ... دانم چطور شد که وجودش را فراموش کرده بودم یعذاب بودم، اما نم

...نکهیتا ا... بودند

دانم  یو بدتر از آن نم ستیمن ن ۀقیفتاده سلزشت و از مد ا ۀنیگل س نیداشت که او نداند ا تیاهم میدانم چرا برا ینم

:جهت گفتم یچرا ب
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!ستیمال من ن... نه_

زود بر خود مسلط شد و  یلیاما خ. دمیرا از چهره اش د رتیآن گذر ح کی يخندان او بناگاه گرد شد و برا يچشمها

:و گفت دیدستش راپس کش ستاد،یا یکه صاف م یدر حال

دیببخش... متأسفم... آه_

نکنه : که نیمثل ا یاتیکردن فرض فیکه چرا دروغ گفتم و رد. ام شروع شد یاز رفتن او بود که کشمکش درون پس

شده؟ نکنه اصالً  زاریگه ب یراحت دروغ م نقدریکه ا يدلش از دختر يو حاال تو دهیاز لباسم افتاده او د نهیگل س یوقت

آنرا برداشته و حاال مطمئن است من دروغ گفتم؟ آه چقدر  و دهیام افتاده و او د نهیگل س میارسالن بود شیپ یوقت

 شیداشت که او پ یتیاصالً چه اهم. گرفتم یرا م نهیکردم و گل س یراحت تشکر م یلیخ دیبا. احمقانه عمل کردم

...و...و...و! يا قهیکرد چه دختر بد سل یخودش فکر م

...م بودهمراه يجشن نامزد انیتا پا يگناه، سرزنش و خودخور احساس

****

:آورد یشاطر مرا بخود م يصدا

؟یابج يخوا یچند تا م_

که  يروزگار یسخت است اما نه به سخت رمردیورود به اتاق پ. گردم یو بر م رمیگ یم ریدهم و سر راه ش ینان را م پول

.گذرانم یم

که بذل  ستین يام طور یه وضع مالگر چ. کنم یکنم و در را باز م یحبس م نهیزنم و نفس را در س یضربه به در م چند

 یجهنم ياز آن اتاق خارج شوم تا مجبور به استشمام آن بو یمعطل یرا بگذارم و ب ریحاظرم نان و ش یو بخشش بکنم ول

.نشوم

و  یگس ماندگ يبو. کنم یرا جستجو م رمردیآن بسته است پ میضخ يپرده ها شهیکه هم یو روشن اتاق کیتار در

:کند یکه چمباته زده م یاو مرا متوجه کُنج يزند، صدا یبه هم م عرق و دم حالم را
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.هیکنه همسا رتیخدا عاقبت به خ_

دستش را که . رسد یمشمئز کننده به گوش م يناله ا لچرشیو يکه با هر چرخش چرخها یدر حال د،یآ یم میبسو

قهوه  يکه پر از لکه ها یست لرزان و استخوانآن د دنیکند، باز مثل بارها و بارها، از د یدادن پول بطرفم دراز م يبرا

شوم، پول را  یو با اکراه مجبور به تماس دستم با آن م مشو یورم کرده مشمئز م ياست و مفاصلش بطرز رقت بار يا

بو تا مغز و  نیانگار ا یکشم، ول یم یبا بستن در نفس راخت. بندم یکنم و در را م یم یقاپم و به سرعت خداحافظ یم

کنم و  یم یباز پله ها را ط یو با خستگ چمیپ ینان را در سفره م. به خوردن صبحانه ندارم یلیم. انم رسوخ کردهاستخو

همچنان . کنم يرو ادهیپ یمدت دیکارخانه، مثل هر روز با سیبه مکان شورا شدن سرو دنیرس يبرا. رسم یم ابانیبه خ

.دهم نیگذشته، روح مصلوبم را تسک نیریدوران ش يآور ادیکنم با  یم یدارم، سع یرغبت گام بر م یکه ب

*****

ثابت آن  نیهم مدعو ریمن و ام عتاًیدادند و طب یم بیکه خاله ها و مادرم به افتخار ارغوان و رضا، ترت ییها یمهمان

.آن نگاه ها ریو اضطراب من ز يقراریو ب ریخندان و آرام ام ينگاها. میبود

.کرد یاو بود که سر صحبت را باز م شهیکه با او داشتم و هم یگاه یب پاه و ةپا افتاد شیپ يصحبتها

بطرفم آمد و  یبا بشقاب ریمهمانها مشغول سرو شام بودند ام یداده بود وقت بیرا مادر من ترت یکه مهمان.... شب آن

:گفت

.دیبفرمائ_

:زحمت گفتم لرزان بود که به میرا پم کردم و ضربان قلبم شدت گرفت، صدا میدست وپا باز

.خورم یمن بعداً م ن،یشما بفرمائ. یمرس-

تا شما ... یجز خستگ نیدینفهم یچ چیدارم ه نانیاطم...نیدیکش یفقط زحمت م یشما از اول مهمون. نداره امکان

...مثل همه دیاستفاده کن طیاز مح نیکن یزنم، سع یمن لب به غذا نم نینخور

که آن  يزینداشتم تنها چ ستادنیا يارایمکث کردم اما  يقرار قدر یپاچه و بدست. را گرفت بانمیآن گر کیآشوبه  دل
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 يبه اتاقم پناه بردم و رو ختمیبزنم از کنارش گر یحرف ایکنم  یعذرخواه نکهیبدون ا...بود ییداشتم تنها اجیلحظه احت

فکر ...نه اد؟یاز من خوشش ماون  یعنی: کرد ینگرانم م شتریکه ب دبو یذهنم سواالت فراوان يتو. دمیتخت دراز کش

مامانه که  ریاصال تقص! کنم همه چشمشون به منه  یبه همه شک دارم و فکر م يادیمن ز. طوره نیحتماً با همه ا...نکنم

صحبت رو باز کنه تا  رخواست س یاو م دیشا... نه ... نه . زنه بهم نظر داره  یباعث شده فکر کنم هر کس با من حرف م

...صورت نیدر ا...  يوا! ... دروغ منو به رخم بکشه  و نهیگل س هیقض

:، مادر گفت دیافکار از سرم پر نیمادر در را باز کرد و نگاه غضبناکش را به من دوخت تمام ا یوقت

...رونیب ایکو ؟ پاشو ب ایپر گنیهمه م! ؟ يدیدراز کش ياومد! بارك اهللا  _

 نیو منو با ا دهی؟ خانوم رفته دراز کش نیتو رو خدا بب: دور شد  دیرس یغرغرش هنوز به گوش م يکه صدا یدر حال و

... !همه مهمون گذاشته به امان خدا

خودم  لیبود که به م يبار نیاول نیا. برانداز کردم  نهیاراده برگشتم و خود را در ا یبروم ب رونیخواستم ب یم یوقت

از همه بهتر  يو تالش برا ونیها و دسر و نحوه دکوراس وهیها و مانواع غذا یمادر انقدر حواسش پ.  دهبودمیلباس پوش

حال با  نیو من باالجبار و در ع. نداد  دمیپوش یم دیکه با یمورد لباس ربود که اصال جواب مرا د یبرگزار کردن مهمان

بلند ساده  نیو بلوز استتر  رهیت زیر يبا گلها میسبز مال ریدامن حر کی. بار خودم لباسم را انتخاب کردم  نیا اقیاشت

که انجام داده  يرا پشت سرم بسته بودم و بر اثر تحرك و کار میموها. مناسب سن و سالم بود  یلیبه نظرم خ.  رهیسبز ت

... بود  دهیصورتم رنگ پر!! قشنگتر شدم  يطور نیا: ، فکر کردم  ختهیر نیبه پاو میها قهیشق يبودم ، چند تار مو از رو

با ... از پودر و رژگونه او را به صورتم زدم  يبه اتاق مادرم رفتم و مقدار نی، پاورچ يناباور نیر و در عبا نیاول يبرا

 میلبها یخب مسلما حاال کم.... اما ...  ستمین دهیرنگ پر گهیحاال د:  دمیشیانداختم و اند نهیدر ا رمیبه تصو ینگاه القهع

 يبرا یچند دفعه رژ لب را برداشتن و منصرف شدم اما بتاالخره وقت یو دلو د دیبار با ترد نیا... کم رنگ شده بودند 

!دیرس یسرخ و برجسته به نظر م میهم لبها ی، کم ردمبراندازک نهیبار خودم را در ا نیاخر
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در  نکهیا ي، اطاق مادر را ترك کردم و برا زدیگر یهنگام ارتکاپ جرم م يریکه از ترس دستگ يعجله ، مثل گنهکار با

کهگهگاه مادرم  يمادرم و کارگر يو پاشها ختیر يمتوجه من نشود به اشپزخانه رفتم و مشغول جمع اور یان لحظه کس

.کرد ، شدم یخاص خبر م يکارها ياو را برا

 یرا م میمن ، ناگهان شانه ها دنیکردم که حاال با د ی، مجسم م دیلرز یم میکه وارد اشپزخانه شد، از ترس پاها مادرم

زند  یبه گونه ام م یمحکم یلیکند و س یمن دقت م یقانون ریاما غ میمال شیکند و به ارا یرا تنگ م شیو چشمها دریگ

 يبرا يبلد ییبگن الال دهیپس فردا فرزانه و فر يخوا ی؟ م يزیبر همه يمنو جلو يابرو يخوا یم! هان :  دیگو یو م

!ء خودت بخون ؟ دهیدختر ورپر

:دیکش رونیاز افکارم ب یان سختمادرم مرا با تک يصدا

...اریجون ، هفت هشت تا قاشق چنگال ب ایپر...  ایپر _

...با عجله به طرف در اشپزخانه رفت و

اما ...  دیکردنم که انقدر سر حاله و منو ند دیو تمج فیاش تعر ییرایاز پذ یحتما خاله ها حساب: خودم فکر کردم  با

 مایمستق کهیاما او در حال...  دیدلم لرز يتو يداند که چطور یفقط خدا م. به من نگاه کرد  و برگشت و ستادیناگاه مادر ا

:کرد گفت یبه من نگاه م

و لبخند  دمیکش قیعم ینفس. به سرعت دور شد .... گرم شده  یلیباز کن ، خ ی، و پنجره رو هم کم اریبشقاب هم ب _

!اوردیخود ن يکه به رو ستین یدانستم مادر کس یاما م اوردیدش نخو يبه رو ایمتوجه نشد  ای:  دمیشیزدم و اند

 هیفرناز از کنارم رد شد و با همان روح. قاشق و چنگال برداشتم و از اشپزخانه خارج شدم  يعجله چند بشقاب و تعداد با

:گرفت و گفت میاز پهلو یشگونین طانشیسرحال و ش شهیء هم

!من کیبه نزد ایب!! من  کیکمر بار _

داشتم  نانیراحت راحت شد چون اطم المیخ گریحاال د. نه ، دور شد  ایبه کمک دارم  یاجیانکه از من بپرسد احت یب و
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 شینبود که متوجه ارا یو باهوش کس ركیصورت فرناز ز نیا ریدر غ!  دیایمختصرتر از ان است کهبه چشم ب شمیارا

!کندبار من ن...  ی، متلک ي، تکه ا یمن نشود و حرف

کردم و  افتیاستفاده شده را از او در يبشقابها يشدم و بشقابها را به مادرم دادم ، دستور جمع اور ییرایوارد پذ یوقت

!بار هم مادر به صورتم نگاهکرد اما متوجه نشد نیراحت تر شد چون ا المیباز هم خ

 کیدادم اما با برخورد به  یدند ، جواب انها را مکر یتشکر م ییرایکه بابت پذ يکارم بودمو بدون توجه به افراد مشغول

دانم چرا ؟ اما حس کردم نگاه  ینم.  دمید میمبل روبه رو يرا نشسته رو ریبشقاب دست نخورده سرم را بلند کردم و ام

لحظه  کی يبرا دیشا. امده  دیمختصرم در چهره ام پد شیواسطه ارا بهاست که  یجزئ رییاو ، نشانگر توجهش به تغ

که به دنبال من امد و  دمیو نگاه او را د.  ستادمیاراده صاف ا یچنان بند دلم پاره شد که ب ینگاهمان در همگره خورد ول

:را بر زبان راندم يزدم و به زور کلمه ا يلبخند. ثابت ماند 

.نینکرد لیم يزیشما که هنوز چ _

غذاتون : گفتم  یمعذب شدم و با دستپاچگ.  دیخند یم شیاز لبها شیب شیکرد و باز هم چشمها یهمان طور نگاهم م او

.ارمیگرم ب يبراتون غذا نیکرده ، بگذار خی

:لبه بشقاب را محکم گرفت و گفت عیبردم که بشقاب را بردارم که او سر شیرا پ دستم

...زنم یمن لب نم ينخور» تو« گفتم که تا _

اگر ان لحظه را  دمیشیو مهم تر از ان اند دمیزده ، دستم را پس کشبا او بر سر بشقاب کشمکش کنم خجالت  نکهیا از

؟ اخه تو  يدار یخوره بشقاب رو از جلوش بر م یداره غذا م کهیمرت: به منخواهد گفت  ادیباشد چه ؟ با فر دهیمادرم د

!  اریلوشون بردار و بمردم رو از ج يبرو غذا نکهیرو جمعکن نه ا شدهاستفاده  يمن گفتم بشقابها.  یچقدرخنگ و احمق

!!نیبرام نگذاشت تیثیابرو ح! کنم  یعرضه سکته م یعاقبتاز دست تو دختره ب! خدا  يوا

که بشقاب را در دست داشت برخاست و  یاراده از او فاصله گرفتم اما او در حال یافکار وحشتزدهشدم که ب نیاز ا چنان
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:لب گفت ریدر کنار من ز

!!یش یپر رنگ کردنش محشر م ی، هر چند با کم هیتو خداداد ییبایبدون ز نویضمنا ا _

دلم .  دیلرز یاشکارا م میدستها!  افتمیبزنم به تته پته م یتوان نداشتم ، مطمئن بودم اگر ان لحظه مجبور شوم حرف گرید

پر از  یزان و درونلر ییبا گامها.  فتادیشده از دستم ن يجمع اور يفقط خدا کمکم کرد که بشقابها... طور  نیهم هم

 يات و اشغالها غیسر... بدو ... بدو : و گفت  دیبا عجله بشقابهارا از دستمقاپ درمبشقابها را به اشپزخانه بردم ، ما شیتشو

.جا نیا ادیهم بگو ب) کارگرمون (خانوم  هیبه راض... بگذار  یدست شیدسر ، پ يرو جمع کن وبرا زیم يرو

 نیان به پائ یشانیپیکه مدام از رو ی، ان دلهره و لرزش دستها ، ان عرق نیری، ان اضطراب شداند که با ان حال  یم خدا

اصال . کهمادرم گفت بر امدم  یی، چطور از عهده ء کارها دیپریم رونیکه از شدت ضربانش داشت ب یو ان قلب دیمب غلت

را  ییبه خودم اومدم که درب دستشو یزمانفقط .  دیطول کش یزمان مدتدانمچطور ان کارهارا انجام دادم و چه  ینم

.دادم هیپشت سرم بستم و به ان تک

اگر  دمیترس یم. بودم  نطوریمن ا یول! اجازه تنها ماندن را داشته باشد  ییادم تنها در دستشو کیمسخره است که  یلیخ

اما . کند و فرصت تمرکز را به من ندهدشود و با امدن به اطاقم مواخذه ام  بتمیبه اطاقم پناه ببرم ، باز مادرم متوجه غ

شدن  یطوالن یحت. برهانم  يقراریدلهره و ب نیسازمان دهم و خود را از ا رمبه افکا يتوانستم قدر یم ییدستشو يتو

غرق و نا  سیخ. نگاهکردم  ییدستشو نهیا يبه صورتم تو!! داشت » مادر «  يجواب قابل قبول برا کیمدت ماندنم 

 دیشا. شدم  سلطبر خودم م يو تا حد داکردیپ فیتخف يمشت اب سرد که به ان زدم ، التهابم قدر کی. مرتب بود 

 دیرس یاز پشت در به گوش م يو در پس همهمه ا یینه چندان مطلوب دستشو يارامش در فضا ینباشد ، ول یباورکردن

!!داد یم دنیشی، برام لذت بخش بود و به من فرصت اند

. مرطوب ، باز کردم و دوباره سفت و محکم پشت سرم بستم  ينا مرتب شده بود با همان دست هارا که کامال میموها

الخصوص که با نمناك  یعل. شده بود  شتریچهره ام ب تیشده بودند و به نظرم جذاب دهیبه عقب کش میحاال کامال موها
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ام ،  ییطال یروشن و گاه يوهاکرده بود ، م سیخ اکه سرم ر یبر اثر دست مرطوب و البته عرق میشدن موها

 نیدرنگ بدون ا یب. سازد  انیخود را نما شتریب میچشمها یشد که رنگ عسل یو باعث م دیرس یبه نظر م رهتریتیقدر

 رارممنوعه را تک شیو باز همان ارا!! به اطاق مادرم رفتم  رکانهیرا باز کردم و ز ییکنم در دستشو فکریزیبه چ گریکه د

افتاد که حس کردم  رینگاهم به ام ییرایبه محض ورود به پذ. جمع امدم  انیاز بار قبل به م شیب یکم یکردم و باجرات

حس  نی، ا دمیخاطر را د نانیو اطم نیاز تحس یو و در نگاهش موج دیمرا د کهیجستجوگراست و چند لحظه بعد ، زمان

.مبدل شد نیقیبه 

 يحس انرژ کیبا جسارت و غرور ،  ختهیام یحس. ناشناخته بود  میبراکردم که  یرا در خود حس م یبیتازه و عج روین

...ردیگ یسرچشمه م»  ریام« داشتم از  نانیاما اطم ستیدانستم چ یکه نم دیدوان یم شهیدهنده و لذتبخش در وجودم ر

از  یشگیهم يابدون ان هراسه. کردم  يرا بدون دغدغهء مادرم سپر یبار در طول عمرم ، ساعت نیاول يشب برا ان

اطاعت از اوامر ،  نیکردم ، بلکه در ع یم يکه حرکات سبکسرانه ا ستین یبدان معن نیالبته ا.  میعقوبت رفتارها

رس نگاه او قرار  ری، بلکه عمدا خود را در ت ختمیگر یاو نم ازنه تنها  شهینظر داشتم و بر عکس هم ریرا ز ریام رکانهیز

.مبدل کنم نیقیکنم و شک خود را به  یاو را بررس يه هانگا شتریدادم تا حرکات و ب یم

 کیالزم محافظه کار بودم  ياز اندازه  شیب شهیکه هم ییاز ان جا یول. مبدل شده بود  نیقیچند ان شب شک من به  هر

.هفته بعد ان همپر شد کیگذاشته بودم که  یاشتباه را خال يجا

!خواست مزه دهان ما را بفهمد یبه قول مادر مما امد و  يبه خانه  دهیکه خاله فر يروز

:گفت يو تکرار یشگیهم يعصر به خانه ما امد و پس از گفتگوها ي، طرفها دهیروز خاله فر ان

!دست باال کنن ریام يخوان برا یگفت م یم. رضا خونه امون بود  شبیفتانه ، د یراست _

.رو دوماد کنن هیخوان دوم ینکرده که م یسچه عجله عجله ، هنوز که رضا عرو! وا : گفت  مادرم

:گفت دهیفر خاله
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!رو داده یحاال هم ظاهرا خودش اوک. از رضا بزرگتره  رهی، ام یدون یخب م _

.سر داره ریروز یپس کس. اهان  _

:و گفت دیبه قهقهه خند دهیفر خاله

.رو گرفته ایچشمش پر نکهیمثل ا. رسه  یطور به نظر م نیا _

مادر را  افهیهال بودم و ق يخواست تو یدلم م.  نیپائ ختیر يبودم ، قلبم هر يچا ختنیاشپزخانه مشغول ر يه توک من

شده و  رهیکه به من خ دمید یرا م ریخندان ام يدانم چرا مدام چشمها ینم.  دمیفهم یو نظر او را از نگاهش م دمید یم

.بودم شهیق پچقدر ساده لوح و عاش یراست. کند  یاظهار عالقه م

!شهیبفهمه ، چشم و گوشش باز م ایتر ، نگذار پر واشی...  سیه: مادر مرا به خود آورد  يآهسته  يصدا

؟ هی، مگه بچه مدرسه ا رهیسالشه ، دانشگاه م ستیوا ، چه حرفا ، دختره ب: آهسته گفت  دهیفر خاله

 یو درست و حساب شهیگوشش برسه ، حئاسش پرت م ، اگه به خونهیتازه داره درس م. هنوز بچه است : دیغر مادرم

.خونه یدرس نم

حاال حاالها  ایخواست بدونه اصال پر یرضا فقط م! حاال نه به باره نه به داره : به گلو انداخت و گفت  يباد دهیفر خاله

.در خونه ات ومدنینه ، با دسته گل و فوکل کراوات که ن ایکنه  یشوهر م

به سر ارغوان  یآقا رضا چه گل نیا نمیجون ، حاال بگذار بب دهیقربونت برم فر: خورد گفت  ینم حرف یکه از کس مادرم

!می، بازم بهشون دختر بده ومدنیزنه ، اگه تو زرد از آب در ن یم

فدات : گران آمده بود از جا برخاست و به حال قهر قصد رفتن کرد و گفت  یلیخ شیحرف مادر برا نیکه ا دهیفر خاله

، رو  یالک یکه الک) منظورش شوهرش بود ( ها احمد آقا  یخاندان ملکوت هیتهرونه و  هی. شناخته شده هستن  نهایا. م بش

.بشن نایتهرون آرزوشونه عروس ا يده ، اصال نصف دخترا ینم یکرده اش رو به کس زیدونه دختر عز هیهوا 

خودت ! جون چرا بهت بر خورد ؟ دهیفر: آرام تر بود گفت  لحن صحبتش کهیو در حال اوردیباز هم از جواب کم ن مادرم
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تا  یخانواده اشون ، انشاءاهللا که خوب باشن ول يبگذار بره تو گمیم ی، منته زهیواسه من عز ایپر نیارغوان ع یدون یم

کرد و  دیتاک اگر ارغوان شهیخبردار نم اتشونیآدم از چند و چون خلق ،نکنه  یخانواده اشون و باهاشون زندگ ينره تو

 میبه سن ارغوان برسه ، سه سال وقت دار ایکنم ، حاال تا پر یفکر م شینداشتند ، اونوقت منهم رو یخدا مشکل دیبه ام

...خواهر

 نکهیبا ا. مادرم  نیاست ا يعجب موجود! کرد  یآتش روشن کرده باشند ، جلز و ولز م رشیانگار که ز دهیفر خاله

 نیسنگ شیبه او بزنند که برا یو محال بود آنها بتوانند حرف امدیبر م یاز پس خواهرها حسابخواهر بود اما  نیکوچکتر

وقت صرف  یکردن جواب مدت دایپ يبرا دهیخاله فر. و محکم ندهد  دهباشد و جواب آنها را با لبخند و آرام ، اما سوزن

:کرد و باالخره گفت

در رو از  يخواستگارها پاشنه  یالشه و ازدواج کرده ، از چهارده سالگو شش س ستیاگه ارغوان ب!  زمیعز! فتانه جون  _

 یاگه تو هم مثل ما باش. کردن و از هفت خوان گذروندن ، جواب مثبت داده  چیو سوال پ قیتحق یحاالم با کل... جا کندن 

!شهیم روسانشاءاهللا ع گهیهشت ، نه سال د ایپس پر

:گفت يا انهیو با لحن دلجو وارد شد يگریبار از در د نیا مادرم

!من ؟ ای یی، تو طرف رضا بهیبه غر میدیچسب میبچه هامون رو ول کرد. ها  نیتو رو خدا بب _

!؟ يدل نازك شد نقدری، چرا ا نیبش ایب. بابا  يا! ؟ شهیعروس م یو نه سالگ ستیب ایپر یبگ ادیدلت م آخه

به خانه  یبه او بزند که تازه وقت يضربه کار کینود  ي قهیند و در دقرا آرام ک دهیخواهد خاله فر یدانستم مامان م یم

.شده باشد ریجواب دادن د يبرا گریو د چدیاز درد آن به خود بپ دیاشان رس

درس خواندن آنها را تنها  يبردم و به بهانه  ینیریو ش ییاتالف وقت چا ینشست و من پس از مدت دهیخاله فر باالخره

...ستادمیشد گوش ا یم یکه به هال منته ییراهرو واریدگذاشتم اما پشت 

***

 نیا دنیبا د. کارخانه است  سیسرو. بوس که چند بار پشت سر هم بصدا درآمد ، مرا بخود آورد  ینیبوق م يصدا
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روم و به  یال مبوس با ینیم ياز پله  یوقت. گردم  یو ماللم باز م یبد رنگ ، باز به زمان حال ، به اوج بد بخت ي ارهیابوط

من  یشگیو در خود فرو رفتن هم یجیاز گ زیشوم که او ن یو متوجه م نمیب یکنم ، نگاه متعجب او را م یراننده سالم م

...به تنگ آمده

از  یوقت. برم  یپناه م يکنم و به گوشه ا یم يسرسر یهستند سالم زیبوس که همکارانم ن ینیمسافران تک و توك م به

شوند را  یم ریخورند و آرام سراز یم شهیش يدرشت باران که رو ينگرم و دانه ها یرا م رونیب نیاشم يکنج پنجره 

!آخر کجا بوم ؟...  دمیو من نفهم...  دهیبار یباران م... شوم  یمقنعه و لباسم م یسی، تازه متوجه خ نمیب یم

که داشتم و صد افسوس که طاقت  ییبایان زبوده و روحم در انتظار روزگار سیو در انتظار سرو ابانیجسمم در خ و

...حاال... ماندن نداشتند ، گذشتند و رفتند ، و 

 یشود ، لک و لک کنان حرکت م یم دیتشد زین یبارندگ يکه روزها ابانهایو ازدحام خ یشلوغ انیبوس ، در م ین یم

خود را به سر و  يشتریباران با شدن ب. افتد  یرا سوار و باز براه م يکند و مسافر یترمز م يگوشه ا یکند و هر از گاه

.شوم یم رهیکنارم خ ي شهیش يرو باران زشیکوبد و من آرام و دلتنگ به ر یم نیماش يرو

***

دانست و من  یبنظر خودش تنها او م. به او بزند  دهیخاله فر شنهادیپ يدرباره  یپدرم را قابل ندانست که حرف یحت مادر

.خبرم یماجرا ب نیهم از ا

گرفت و عمدا با  یدماغش را باال م دید یمرا م یوقت شیارغوان کما ب.  دیاز آن روز دوران سخت انتظار فرا رس پس

.گرفت یفرناز گرم م

 یهر بار آنها را م. کرده  فیتعر شیاز آنچه بود برا شتریب یلیخ دیماجرا با آب و تاب و شا دهیبودم خاله فر مطمئن

.ریکالم حرف درباره ام کیاز  غیدر یبفهمم ول يزیکردم چ یم یسع دمید

.را نداشت لشیاوا یو داغ یتمام شده بود و نامزد شدن ارغوان آن تازگ گریها هم د یمهمان

قبل  یو مرتوب بود ساعت زیهوا تم. بود  بهشتیآخر ماه ارد يعصر تمام شد از روزها 6کالسم ساعت  نیکه آخر آنروز
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همانطور که در افکار خود غوطه ور بودم از در دانشکده خارج شدم و . شب را داشت  يحاال خنکازده بود و  ینم باران

.مردانه مرا صدا زد یینرفته بودم که صدا یچند قدم

...ایخانوم پر _

د که با لبخن دمی، به طرف صدا که برگشتم او را د ریام... نفر بود  کیصدا کردن خاص  ينحوه  نیا. جا خشک شدم  بر

.آمد یبه طرفم م

بود و به نظرم چقدر  دهیپوش نیو شلوار ج یآب راهنیبار پ نیا. بودم  دهید یفاتیو با لباس تشر یاو را در مهمان شهیهم

...شده بود پیخوش ت

.خوشحالم دنشیتنگ شده بود و تا چه اندازه از د شیلحظه حس کردم که چقدر دلم برا کی

همراهم  شهیکه هم یباز افکار مزخرف.با وحشت به اطرافم نگاه کردم.به قدم زدن کرد سالم کرد و در کنارم شروع او

 یم. ایو گفته برم دنبال پر شدهیطرفها رد م نیفکر کردم نکند مامانم از ا.کرد عیقبل را ضا یلحظات نیریبود آن حس ش

جواب سالم او را  ییو با خوش رو رفتمیپذاما با لذت آن را  دادمیم امکار صد در صد ممنوعه را انج کیدانستم که دارم 

.دادم

.طرف نیاز ا ایباهات صحبت کنم ب خوامیم: گفت ریام-

که او  یبه سمت دیبا ترد.دمیترسیهم از عقوبت آن م آمدیهم خوشم م زدیحرف م یراحت و خودمان نقدریکه ا نیا از

متوجه شد  یچند قدم رفت و وقت ریام.شدم خکوبیمو بر جا  دمیارسالن را د لیناگهان اتومب... اشاره کرد حرکت کردم

توجه  دهد،بدونیدست تکان م میارسالن برا دمید یره شد،وقتیپرسشگر به من خ یام توقف کرد و با نگاه ستادهیمن ا

باز کرد،تعجب کردم چون  میارسالن گفت سوار شو،و در عقب را برا.او رفتم و سالم کردم نیبه طرف ماش ریبه ام

به  اسالم نکردن آنه.هم در جلو را باز کرد و سوار شد ریام دمینشد چون د یطوالن رتیح نیا یبود ول یخال جلو یصندل

.آمده اند نجایاند و به اتفاق به ا دهیرا ند گریبود که تازه همد نیاز ا یهم و حاالت و حرکتشان حاک
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سکوت  نیا ریآرام و مردانه ام يصدا.ه بودمسکوت کرد ریرا به حرکت درآورد و من خجول و سر به ز لیاتومب ارسالن

:شکست شدیم نیداشت سنگ گریرا که د

خب حال شما خوبه خانوم؟-

که ما دو تا تنها  بردیبه کار م یرا فقط زمان یآن نحوه خودمان دمیفرق داشت و من فهم یلیقبل خ یقیصحبتش با دقا لحن

.متشکرم:بزنم جواب دادم يآنکه لبخند یکردم و ب دایپ یبابت احساس خوب نیاز ا. ندارد يگریو شنونده د میهست

:گفت ستیهم پر حوصله ن ادیز دانستمیحکمفرما شده بود،ارسالن که م لیاتومب يسکوت در فضا باز

.با تو صحبت کنن لنیما رخانیام ا،یپر-

؟یدرباره چ: اراده گفتم یب

 دهید تیو قاطع تیاز جد یرنگش موج یشیو م دهیکش يبه من انداخت،در چشم ها ینگاه لیاتومب نهیاز آ ارسالن

:و گفت دیکش یقینفس عم.شدیم

 نیشناسم و به هم یمامان خودم رو هم خوب م. شناسمیچون خاله رو خوب م.یخبر باش یکنم اگه تو ب یتعجب نم-

.میهست نجایا ریکه االن با ام لهیدل

...تو يخواستگار ادیخواهد ب یم ریکه ام نهیا موضوع

صورتم از شرم .نجایبودم جز ا يگرید يکاش اال هر جا يا کردمیکه آرزو م دمیجمله آنقدر خجالت کش نیا دنینش با

آن لحظه به من نگاه  ریام کردمیدعا م دمیکشیکالسورم م يعرق کرده ام را رو يدستها کهیگل انداخته بود و در حال

.نکند

:محکم و رسا ادامه داد ییبا صدا ارسالن

 يلطمه ا ریام ایبه تو  يدلخور نیخوام ا یکم از هم دلخور شده باشن من نم کی یچیمامانم و خاله سر ه داینظر م به

و بعد  شنیچشمت ابروگفتن از هم دلخور م يباال کیبا  میدونیو م میشناسیما مادرهامون رو م يچون هر دو. بزنه
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...خواد بدونه که یم ریدر هر حال ام.کننیم یدوباره آشت

:و گفت دیبلند خند ينگاه کرد بعد به صدا ریتمام گذاشت و به ام مهیجمله اش را ن ارسالن

؟یزن یها،اصال چرا خودت حرف نم هیعجب کار سخت-

:با خنده گفت ریام

...زنمیحرف م ن،بندهیاگر شما رخصت بد-

:به عقب برگشت و گفت یکم تیبعد با جد و

...نظر شما رو بدونم خوامیم-

 یم نییام پا یشانیبزند،عرق شرشر از پ رونیخواهد ب یم ییکه گو دیکوبیم نهیقلبم چنان به س.داشتم یه حالچ...خداوندا

..شدیم دهیآن کش يرو یو براق سیو خط خ دمیکشیکالسورم م يبود مدام دستم را رو نییطور که سرم پا خت،همانیر

 رونیخواست در را باز کنم و ب یدلم م. کردیه ام ماز رو به رو داشت خف يگریو د نهیاز آ یکینگاه آن دو، ینیسنگ

 یرا فاش م میاضطراب و حال درون شهیکرده بود و هم سیکه صورتم را خ یعرق لعنت نیبکشم و ا قیبپرم،چند نفس عم

ساخت،پاك کنم

:بزنم یکردم حرف یو حاال لرزش دست ها هم اضافه شده بود سع شدیوضع هر لحظه بدتر م یول

...من...من...راستش-

:که به حرف آمد امرزدیخدا پدر ارسالن را ب.نداشت يا دهیفا کردمیشد،هر چه م ینم

راستش رو .ادیبنظر م بیعج یکردن هم کم يجور خواستگار نیخورد،ایم کهیتو بود  يهر گس جا ه،مسلمایعیخب طب-

 یاصال ارزش یباش یچون اگه تو ناراض.میدادم که دور از چشم همه از نظر خود تو با خبر بش شنهادیپ ریمن به ام يبخوا

 یتازه بعدش تو بگ رهیکه بپذ میهم از مادر تو خواهش کن یکه دوباره بگه و کل میبه مادر من التماس کن ینداره که کل

.دونهیخودشو م فیاز نظر تو خبر دار بشه اونوقت تکل رینه،اما االن اگر ام
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دیموضوع فکر کن نیا يرو دیتونیم:گفت ریام

:رفتن نداشت گفت هیوقت حوصله حاش چیکه ه النارس

.که دو تا کالم حرف زده بشه هیاالن هم فرصت باالخره

:پارك کرد و گفت ابانیرا کنار خ لیاتومب بعد

 يرو ادهیهم پ یکنم و چند قدم دایپ یفروش یبستن کیمورده تا من برم  یب ییصبت ها نیاصال حضور نفر سوم در چن-

.نیت کنکنم شما با هم صحب

اراده  یب. دوشم برداشته شد يو فشار از رو ینیدفعه آن سنگ کیدانم چرا  ینم. شد و رفت ادهیآنکه معطل کند پ یب و

لبه  يرو شیکه بازو یو در حال دیجلو چرخ یصندل ياو کامال رو.سرم را بلند کردم و نگاه گرم و خندان او را حس کردم

:گفتم.رمینفس از کجا آمده بود هنوز هم متح هاعتماد بقدرت و  نیا.شد رهیبود به من خ یصندل

...دونستمیمن م-

رو؟ یگفت چ ریام

...دمیبه مادرم موضوع شما رو گفت من همه رو شن دهیکه خاله فر يروز: گفتم يکودکانه ا یسادگ با

؟يبود ستادهیگوش وا:گفت طنتیو با ش دیخند

...دمیشن یاتفاق يطور نینه به خدا،هم:گفتم

.گفت.دمیهم خند د،منیبلند خند يلحن و حالت معصومانه ام خنده اش شدت گرفت و بصدا از

خب؟-

 نیا کردمیکرد و حس م یبا دقت نگاهم م ریام.میدانستم چه بگو یرفت،نم نیمعذب شدم و تمام اعتماد بنفسم از ب باز

:او گفت.فشاردیمرا م نیفوالد یینگاه مانند پنجه ها

؟يکرد رونیباالخره من رو با شکم گرسنه از خونتون بکه اون شب  یدونستیم
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او را  رکانهیزنم و من ز یمن لب به غذا نم يدر خانه ما بر پا بود او بمن گفته بود تا شام نخور یدانستم،آن شب مهمان یم

 دمیدم را شنخنده بلند خو يصدا یو وقت دمیاراده خند یب. که شام هم نخورد ،من هم شام نخوردم دمیبودم و د دهیپائ

:گفت ریام.و به سرعت خودم را جمع و جور کردم دمیباز خجالت کش

...يایبه نظر م يو چقدر قو شهیچشماته محو م يتو شهیاون ترس موهوم که هم يخند یم یوقت-

بار در طول  نیاول يبرا.دهدیژرف م ینوازشگر به من آرامش يصدا نیکردم ا یآرام بود و حس م یلیخ شیصدا تن

تو  هیفقط کاف.تونم تو رو خوشبخت کنم یکنم م یم ا،حسیپر: باز به سخن درآمد ریام. ستمیاحساس کردم تنها ن عمرم

...یداشته باش یاساس نیهم چن

 یتوانستم فقط خجالت م ینم یول. شوم رهیخ شیصدا بزنم و با تمام وجودم در چشم ها ریخواست او را ام یم دلم

چه کنم باز مثل  یگفتن داشتم ول يحرف ها برا یلیتوانستم خ یاگر م. ب کرده بودو عرق تمام تنم را مرطو دمیکش

.من حرف بزند يجا هب یحام کی گر،ینفر د کیالل شده بودم و منتظر بودم  شهیهم

و صاف  دیاست،چرخ نییکشم و سرم پا یکالسورم م يمعذبم و مرتب انگشتان عرق کرده ام را رو یلیخ دیکه د یوقت

که  یزد و در حال يپوزخند دم،اویکش یقیکردم و نفس عم یکند احساس سبک ینگاهم نم گرید نکهیااز . نشست

و  یشخص دیدرآمدش گفت،از عقا زانیو م یاجتماع تیشروع به صحبت کرد از کار و موقع کردیرا نگاه م شیروبرو

 يگفت و آن دستها یگفت و م یاو مکرد  فیارسالن را تعر يبازگو کردم عالقه اش به من برا ياعتقاداتش گفت،ماجرا

 گریکم سرم را باال گرفتم و متوجه شدم د داد،کمیبود، روح مرا نوازش م شیرایو گ میمال ينوازشگر که در تن صدا

که تا به آن  کردمیاحساس م. کالسور متوقف شدو سراپاگوش شده بودم يانگشتانم برو یعصب زم،حرکتیر یعرق نم

جمله  نیسخن خود را با ا ریام یوقت. کردمیژرف حس م یام و خود را در آرامش دهینشن را یمهربان يصدا نیروز چن

:برد انیبپا

؟یتونم تو رو خوشبخت کنم،تو چ یپرسم،من م یو م گمیهمه من باز م نیا ا،بایخب خانوم پر-
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:دستپاچه نبودم گفتم گریمکث کردم آنقدر آرام شده بودم که د یکم

.ما رو خوشبخت کنمش کنمیم یسع...من...من-

دوختم محکم و قاطع  نییو نگاهم را به پا اوردمیبه چشمانم نگاه کرد تاب ن رهیخ دیچرخ یصندل يباز هم رو ریام

...به من نگاه کن:گفت

و  يخندان نبود،جد شهینگاهش مثل هم. سرم را بلند کردم و به او نگاه کردم یاراده تحت فرمان او بودم به سخت یب

تن  لرزد،یفشار نگاهش م ریصورتم ز يها چهیرا ندارم و تمام ماه شیقدرت نگاه کردن در چشمها کردمیحس م. حاکم

:تداشت،گف تیبود،اما قاطع شهیهم یهنوز هم به آرام شیصدا

...قدرت و اعتماد بنفس. خوام یحاال من از تو قدرت م نیاز هم. تونم یم یبگ دیجواب من نشد تو با کنمیم یسع-

...یزنیوبا پدرت درباره من حرف م يریامشب که م نیاز هم:ه وار ادامه دادبعد زمزم و

صحبت کنم؟ چه  ریبروم و با پدرم در مورد ام ییوجودم را گرفت،من؟ تنها يباره بند دلم پاره شد،باز وشت سراپا کیب

...نه... ازدواج کنم؟ دوستش دارم؟ پس مادرم چه؟آه ریخواهم با ام یم میبگو م؟یبگو

...نه: اراده گفتم یب

.یبا پدرت حرف بزن دیتو با... آره:گفت ریام

از آن آب شده بود و  يکه مقدار یفیق یبا دو بستن یما را جلب کرد،ارسالن بود که از چند قدم يتوجه هر دو ییصدا

.زدیو غر م امدیبود م ختهیر شیدستها يرو

هم  ییها یطونیش هی یواشکیبخصوص اگه ...یشیها م يپرواقعا مثل  ادیبهت م یلیضمنا رنگ سبز خ:لب گفت ریز ریام

...یبکن

لحن خاص او خنده ام گرفت و  نیا گفت،ازیآن شب را م یپنهان شیآن کار هرگز نکرده ام،آرا دم،یرا فهم منظورش

عروس به به ظاهرا :باز کرده بود داشت گفت یکم شیبرا ریکه ام يدر باز کردن در یسع شیارسالن که با زانو.دمیخند
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.خونه یو بله رو گفته که کبکش خروس م دهیخانوم گل رو چ

.را جمع کردم میو دست و پا دمیخجالت کش باز

که عروس  يدم آخر نیحاال بب: آنرا به طرف من گرفت و گفت کردیم زیرا با دستمال تم یکه دور بستن یدر حال ریام

.ذوقمون يتو يلبخند زد چطور زد کیخوش نشون داد و  يخانوم ما رو

.را از او گرفتم یکردم و با لبخند بستن فیک یلیاو مرا با خودش جمع زده بود خ نکهیا از

بنده برم اگه زود اومدم و مزاحم شدم؟ نیخوا یم: گفت کردیشدن م ادهیکه تظاهر به پ یدر حال ارسالن

:شانه اش زد و گفت يرو ریام

.شهیم رشونید ایخانوم پر يایوقتش بود ب گهینه د-

:زدم ادیو فر دیسرم زدند رنگ از رخم پر يرا تو ایجمله انگار دن نیا دنیشن با

کشهیمامان منو م يوا يا-

:گفت رینشده و رو به ام رینه نترس د:دیغر ارسالن

. رونیب یاون رو از گهواره بکش دیاول با یازدواج کن ایبا پر يگفت، تو اگه بخوا دیرو با تهایجون، واقع ریام یدون یم-

هنوز بچه  ایپر کننیخاله بنده فکر م نیا یست،ولیمادر اون خاله امه و آدم با خاله اش دشمن ن ستم،ین بهیمن که غر

به خاله فتانه ام  نویا میکرد یسع ياومده، همه ما به هر نحو رونیب گهوارهاز  یراست راست گهیاست و باور نکرده که د

 ایبپا شده  ییبلوا کیو  نیستیو مواظبشون ن نیاها بچه هاتون رو ول کردهر بار به خواهرهاش گفته شم یول.میبفهمون

...از خجالت شهیمن نباشم آب م هیآخه بچه ام خجالت: بوده و قصد چزوندن نداشته گفته فیاگر سر ک

زدم که  یداشتم حرف م یو بگ ستین ایپر نمیبرگردم بب یوقت دمیجان ترس ریحاال از تو چه پنهون ام:و گفت دیخند بعد

.نیکف ماش ختیدختر مردم آب شد و ر دمیهودی

:و گفت دیهمراه ارسالن خند ریام
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...باره صحبت کنه نیامشب با پدرش در ا ایاتفاقا برعکس،قراره پر-

با پدرش؟:خورد و با تمسخر گفت کهی ارسالن

 نکهیبه خاطر ا یبودم عصبان یعصبان و هم دمیهم خجالت کش دمید یارسالن را درباره خود و پدر م دگاهیعلنا د نکهیا از

مادرم پنهانشان  هاتیتوج ریو ز نمیکرده بودم آنها را نب یکه تلخ بود و سالها سع دمیرا از زبان ارسالن شن یاتیواقع

ارسالن هم خنده آور است که پدرم  يبرا یآنقدر کم رنگ است که حت نچرا حضور پدر م یبراست نکهیو از ا...کنم

پدرم را  تیکردم و حس کردم اوست که شخص داینسبت به مادرم پ قیعم یلحظه خصومت کی.بدهد يدرباره من نظر

...آورند یاو را به حساب نم گرانید یصدا ساخته که حت یو ب عیمط يخرد و نابود کرده و از او موجود

:گفتم.تسلط بر خودم باشد يبرا يبزنم که مجبور به انجامش شوم و آغاز یافکار بود که مرا واداشت حرف نیهم دیشا

البته موضوع امشب رو  زنمیحرف م دهیخاله فر میمستق ریغ يخواستگار يو ماجرا ریبله،با پدرم،من با اون درباره ام-

و درباره اش  رمیخونه بپذ ياونها را به عنوان خواستگار تو لمیما گمیفقط م. نداره گفته بشه یلزوم رم،چونیگیفاکتور م

.فکر کنم

:آب دهانش را قورت داد و گفت. کرد ینگاهم م نهییآ ياز تو رتزدهیح ییبا چشمها ارسالن

...نیآفر-

. نگاه کردم ریداشتم به ام یو احساس خوب اوردمیحرف زده بودم داشتم بال در م یتسلط و تحکم نیبا چن نکهیا از

.به لب داشت يا روزمندانهیشده بود،لبخند پ رهیهمانطور که به روبرو خ

****

:که از همکارانم مرا به خود آورد یخانم محسن يصدا

؟یبش ادهیپ يخوا ی،نمیانیک خانم

 یم نییاز پله پا نیو غمگ زهیانگ یشوم و ب یاز جا بلند م. کارخانه نشسته ام سیسرو يتو ابم،ی یرا در م تمیموقع تازه

کنند  یم یبا هم سالم و احوالپرس يو پر انرژبشاش  یاند،برخ دهیاست که تازه به محوطه رس یفضا پر از کارمندان. روم
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 یدرست مثل من خسته و ب ستیکه تعداد آنها کم هم ن گرید یوبرخ روندیم يو خوش و بش کنان به طرف در ورود

آنها که کار را نه با ...داشته باشند يکردند که ممر درآمد یکه کار م کشند،آنهایساختمان م يرا به سو شانیقدمها زهیانگ

...دهندیبلکه با نفرت انجام ملذت، 

محکم و  يو کوچکش گامها زیکه با آن جثه ر نمیب یرا م يزاده سرپرست حسابدار نیحس ينم،آقاینشیکه م زمیم پشت

.شودیم يدارد و وارد حسابدار یبلند بر م

بلند به همه سالم  يصداو با  شودیبه سالن وارد م يساله که هر روز خندان و پر انرژ يمرد پنجاه و اند نیحضور ا دیشا

.اورمیسر صدا و آرام دوام ب یب طیمح نیشده که بتوانم هر روز از صبح تا دم غروب در ا دهد،باعثیم

و با همان  کندیعبور م زمیاز کنار م دیکشیم کند،دستیصاف م شیکه موها یرا مثل کس شیاز مو یکه سر ته یحال در

:دیپرسیبلند و بشاش م يصدا

؟ی؟خوشی؟خوبیانیاحوال خانم ک-

:میگویم یو با لبخند تعصن ستمیا یاست،م سمیاحترام او که رئ به

...به مرحمت شما-

در حافظهام  يحساس به من آموخته که در ساعت کار ي نهیزم نیدر ا کنم،کاریارقام و اعداد فرو م يظهر سرم را تو تا

.دیا از خطر اخراج رهانزاده دوبار مر نیحس يآقا نیگذشته و خاطراتم ببندم،هم يرا برو

بر پا کند و  یبزرگ يتوانست بلوا یبا من صحبت کرد،آن روز که اشتباه کوچک من،م یو منطق يجد یلیروز خ کی و

:زاده متوجه شد و مرا نجات داد،او به من گفت نیحس یبطور اتفاق

که تصور  بونهیدست به گر یالتمشک ایبا مشکل  شیزندگ يو ذلک،تو رهیو غ یو غن ریو جوان،فق ریدخترم هر کس پ-

 يگرفتار ،هرینکن یرو با هم قاط لیمسأ تیزندگ يکه تو يریبگ ادی دیحاد تر و بزرگ تره،تو با هیاز مشکالت بق کنهیم

بگو  رونیب یگذاشت نجایرو که از ا تیکنار،پا يو بذار یببوس یهستجا  نیکه ا یدر ساعت دیبا يکه دار يکار يمشغله  ای
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.نیه بنده رو بخورمغاز نیبفرمأ

 اره،شمایمشکل رو به بار م نیاشتباه،بزرگتر نیکتریبزرگ که با کوچ يکارخانه  کی يحسابدار ه،اونیما حساب دار کار

؟یبه مشکالتت اضافه کن یخواهیکه نم

:به من اخطار کرده بود يشتریب تیبعد با جد و

.بکنم تونمیبراتون نم يمن کار ادیب شیبراتون پ یمشکل انایو اح دیمن توجه نکن حیبه نصا اگر

زاده کارم را از  نیبا وساطت حس یشدم ول دهیعامل کش ریاتاق مد زیم يمن اشتباه کردم و پا گریبار د کیحال  نیا با

.دست ندادم

 یمحبت و مردانگ يادواریروبرو و  زیزاده پشت م نیحس دنید کردند،بایآن پس هر بار که افکار مرا احاطه م از

.قاعده و قانون شد کیبه  لیتبد میبرا نیو به مرور ا کردمیو حواسم را جمع م کردمیم نیساس داو،اح

:شنومیرا م یخانم محسن يکه صدا میآیزمان به خود م کی

یانیناهار ک میپاشو بر-

من  یگداشته که سر از زند یآمادهام به هر شکل ممکن سع نجایکه ا یاز وقت.یخانم محسن نیاست ا یعجب زن فضول.

دو بچه دارد و شوهرش در بانک  دانند،کهیرا همه م اشیزندگ شود،تمامیسمج تر م کنمیو هر چه مقاومت م اوردیدر ب

با او دعوا و مرافعه دارد،که چه  کباریخواهر شوهرش متنفر است و هر چند وقت  نیو چقدر از بزرگتر کندیکار م

.....و دهدیچند هزار تومان قسط م یماهفرش دستبافت  کی دیخر يو برا دهیرا او خر یلیوسا

:دیگویو او م شومیبلند م یلیم یب با

؟يندار لیحتما باز م-

:میگویاو م يکم کردن رو يخندم و برا یم

.کنمیدارم غش م یبر عکس،از گرسنگ اتفاقاً
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که به  يروز افتمیبارم م نیاول ادیبه .....زندیغذا حالم را برهم م يبو کنمیاما حس م میرویم ياتفاق به سالن غذا خور به

...بود دهیچیدر خانه پ يقورمه سبز يخانه آمدم و بو

....دیدیکه مرا در حال استفراغ م ریام يزده  رتینگاه ح و

...چقدر بد بوست:میگو یآورد،میم رونیو مرا از افکارم ب دیگویرا م نیا یمحسن...ایپر از لوب يقورمه سبز نیاه،بازم ا-

:ردیگیرا م میبازو ریز طنتیش با

ه؟یهان؟خبر

فربه،شکمو تر از آن است که به  کلیاو با آن ه دانمیم.شومیو از سالن خارج م کشمیبد شده،دستم را پس م یلیخ حالم

.دیایدنبالم ب

دست کم  گرانیآمدن د گذارم،تایم زیم يو سرم را رو گردمیاز زدن چند مشت آب سرد به صورتم،به اتاقم بر م پس

.برگردم يتا آن لحظه به حال عاد کنمیآرزو م.وقت دارم قهیدق ستیب

****

اشاره  يواریآبرو به ساعت د کیکه با  یمشکوك در حال ي افهیشب به محض ورودم با مادرم رو به رو شدم که با ق آن

:گفت کردیم

؟يکرد ریچرا انقدر د-

:کردم بخودم مسلط باشم یشد،اما سع یدلم خال يتو

.بود شلوغ ابونهایخ-

؟يبود ؟کجایکن ریساعت د میانقدر که تو ن یعنی-

.اتوبوس اومدم،راه بندونه اد،باینم ریگ یدانشگاه بخدا،تاکس:گفتم لرزان

.بود نیشب با من سر سنگ يمادرم تا انتها.ختمیاو گر ياز جلو و

 يروزنامه جلو کی نشست و تا گردن در آن فرو رفت و یمبل راحت کی يپس از خوردن شا م،رو شهیمثل هم پدر
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 کباریسال چطور حتا  ستیب نیبودم که در ا نیبا پدر تنها باشم و متعجب از ا خواستمیبار بود که م نیاول.چشمش گرفت

در فکر فرو رفتم، کردمیبه او نگاه م کهیدر حال وپدر نشستم  يمبل کنار يرو.نداشته ام یخصوص یبا پدرم صحبت

 يچشمها.است زانیآو نیگونه هاش شل شده و به طرف پائ يشده و پوست رو دیسرش سف ياز موها یمین باًیتقر

.افتادیهم م يرو یلحظات يبرا یروشن و درشتش خواب آلوده است و گاه

:است من و پدرم را از جا پراند دنیبلند و در مرز داد کش شهیمادر که هم يصدا

اش؟ يدیبه بابات؟تا حاال ند يزل زد هیچ-

:مکث کردم و گفتم يکردن جمله  دایپ يبرا یشدم و مدت دستپاچه

.تو فکر بودم يطور نیهم-

:را تنگ کرد و با شک براندازم کرد و گفت شیچشمها مادر

!؟يتو چه فکر-

دروغ را چگونه سرِ هم کردم؟ نیداند ا یدانستم که مجبورم جواب بدهم و خدا م یم

.دیباش يو قو دید به نفس داشته باشاعتما دیشما با: گفت یفکر حرف استادمون که م يتو-

:جواب داد يبه تند مادر

بدن؟  ادیبه شماها حساب و کتاب  ایچرت و پرت بگن  انیخون باباشون که ب متیق رنیگ یاستادهاتون پول م نیا-

!!نینکن فیکُرد تعر نیحس يو قصه  دیبگه کارتون رو بکن نهایمسئوله که به ا یک نمیاونجا بب امیب دیبا

بچه ها و معلم ها  يمدرسه مسخره  يتو شهیکه هم نیهم. شدم مانیمورد پش یدروغ ب نیو از گفتن ا دیتنم لرز امتم

که  ریمد شیپ امدیکرد و م یزدم فردا صبحش مادرم شال و کاله م یکالم از مدرسه حرف م کیبس بود، تا  میبوددم برا

!دهیپرس یسوال نیزده و چرا بهمان شاگرد چن یچرا فالن معلم چنان حرف

حاال  م،یمادرم در آن حضور نداشت بگو» استثناعاً«ام که  یآموزش طیو مختصر از مح یبود که عادت کرده بودم کل سالها
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:گفتم یبا نگران. رمیمادر به دانشگاه باز شود و من باز هم مورد تمسخر قرار بگ يمانده که پا نیهم

رو بلد بود و فقط هول شده بود  زیاز بچه ها که همه چ یکی یاتفاق. است يو جد ریهم استاد سختگ یلیاتفاقاً خ... نه بابا -

رو به اون گفت که دستپاچه نشه و مسئله رو حل  نیدرسخون و باهوشه ا یلیدونه اون خ یتخته بود و استادمون که م يپا

!کنه

!شدن داره؟ آخه درس جواب دادن هول! شن یم دایپ يلوس و ننر يوا، چه بچه ها: گفت مادر

!کرد یانتقاد م گرانیکرده بود و حاال به د تیرا ترب يبچه ا نیچن کیحرف مادر به واقع لَجم گرفت، خودش  نیا از

را برداشت و  یبه تلفن انداخت و گوش یرا حس کرده مشکوکانه نگاه ایعدم حضور آر ییبعد، گو ينشست و لحظه ا او

در مرز داد  شهیکه هم ییرفت و در را باز کرد و با همان صدا ایف اتاق آرگذاشتو به طر شیبعد آن را سر جا یاندک

؟یزن یبا تلفن حرف م يتو هنوز دار: زدن بود گفت

تلفن را قطع کرد و با خشم  ایکرد، چند لحظه بعد آر یبود و او را نگاه م ستادهیاما مادر همچنان ا دمیرا نشن ایآر يصدا

ن؟یداشت یشیفرما: گفت

؟ین یانقدر حرف م یبدونم باک دیمن نبا: دیغر مادر

ن؟یطرف يکنه؟ مگه با بچه مدرسه ا یم یچه فرق ،یبا هر ک-

...یکن یم یبدونم چه غلط دیمن با یخونه هست نیا يتو یتا وقت: زد ادیاز کوره در رفت و فر مادر

و پنج  ستیب گهیترسم ؟ بابا من د یازت م ایپر نیمن هم ع يکرد الیخ: دیو داد کش اوردیهم از آن طرف کم ن ایآر

؟یکن یتمام کارهام دخالت م يچرا تو ؟يکار به کار من دار نقدریچرا ا ست؟یسالمه، بس ن

؟یگن از مامان جونت اجازه گرفت یخوام آب بخورم م یشدم، م بهیدوست و غر يخسته شدم، مضحکه  گهید

؟يدار یدست از سرم برنم چرا

 یبود و مطمئن بودم تا زمان دهیمبل لم يپدر همچنان تو. بگو و مگو و جر و بحثشان باال گرفتشد و  ایوارد اطاق آر مادر
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.نخواهد کرد یاو را احضار نکند دخالت ماًیکه مادر مستق

صحبت با پدر  يفرصت برا نیبهتر نیناگاه بخود آدم و فکر کردم ا یبگومگو بسر بردم، ول نیدر اضطراب ا یقیدقا

در . ثابت کنم ریخود و پدرم را به ارسالن و ام تیکه موجود اوردیبود که مدام به من فشار م یحس دانم چه یاست، نم

 ینبود، ول يانداخته بودند، تمرکز و مرتب کردن افکارم کار ساده ا هبه را ایکه مادر و آر يدادیسر و صدا و داد و ب انیم

:به حرف آدم بیبه هر ترت

!بابا-

:نامه بلند کرد و به من نگاه کرد، نگاهش خسته و ناتوان بود، گفتمروز يسرش را از تو پدر

.با شما صحبت کنم دیمن با-

!بگو: تفاوت دوباره به روزنامه چشم دوخت و گفت یب او

 روزمندانهیپ ياما نگاه ناباور ارسالن و خنده  دم،یرنج تیسلب مسئول نیو ا دنیخود را کنار کش نیاز ا ،یتفاوت یب نیا از

:دادند، گفتم یمرا به جلو هل م ریام ي

.دارم ازدواج کنم میمن تصم-

:و گفت دیابروها را در هم کش یروزنامه بلند کرد، کم يبه سرعت سرش را از رو پدر

!؟یگفت یچ-

شدت به  نهیقلبم در س یول اورم،یآرامش خود را بدست ب هیدر آن حد که توانستم بفاصله چند ثان ،یلیاما نه خ دم،یترس

:کردم، گفتم یمستقل را در وجودم حس م يایپر کیبار حضور  نیاول يبرا یو براست دیطپ یم

...ندارم یبا کس یپنهان یو دوست ستین میدر زندگ يدم که پسر یم نانیبابا، بهتون اطم دینکن یمنف يفکرها-

 یکه آنقدر خشک شده بود، وقت دهید ندقطره نَم به خو کیدهان سالهاست که  نیدهانم را قورت دادم اما انگار ا آب

کرد و دل آشوبه  دایمبل صاف نشست و روزنامه را کنار گذاشت و با دقت به من نگاه کرد، اضطرابم شدت پ يپدرم رو
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 یشده بود و راه برگشت وجود نداشت، سع رید گریاما حاال د م،نزده بود یلحظه فکر کردم کاش حرف کی د،یامانم را بر

قدرت و ... خوام  یحاال از تو قدرت م نیاز هم: دلم، به خودم جرأت و جسارت بدهم يتو ریر کلمات امکردم با تکرا

در  ریام يم صدایجمله با آهنگ مال نیکم کم ا... قدرت و اعتماد به نفس ... قدرت و اعتماد به نفس ... اعتماد به نفس 

.کرد یافکند و آرامم م یم نیمغزم طن

...خب، ادامه بده-

:و گفتم دمیکش یقینفس عم. آورد رونیرا پدر گفت و مرا از افکارم ب نیا

به اطاق  ینگاه دیبا ترد ست،یهم در کار ن یهستم و موضوع عشق و عاشق یمن دختر سر به راه نیدون یخودتون م شما

مامان من چند سالمه؟ نه بگو رو به من بگو  نیشما اول ا: آرام تر شده بود یکه اندک دمیرا شن ایآر يانداختم و صدا ایآر

...گهید

بودند، با آرامش و  ایآر يراحت شد آنها هنوز مشغول بحث و مجادله بر سر حد و حدود دخالت مادر در کارها المیخ

:زدم ادامه دادم یآهسته حرف م اریبس کهیدر حال شتریب نانیاطم

 نیاز ا یبه طور اتفاق یته من هم ظاهراً خبر ندارم، ولالب د،یاطالع یخواستگاره که شما از او ب کیموضوع مربوط به -

...موضوع خبردار شدم

:تر شده بود، او گفت يداد و جد یبا دقت به من گوش م پدر

تو خواستگار آمده؟ يبرا یعنی-

آرام  میبود و مواظب بودم که با به وجود آمدن سکوت در آنجا، حرفمان را قطع کن ایحواسم به اطاق آر نکهیا نیع در

رو فرستاده بودن که مزه دهان ما رو بفهمن که مامان بدون مشورت با شما و من اونها رو  دهیخاله فر یعنی باًیتقر: گفتم

.رد کرده

...به دردبخور نبوده که مادرت همون موقع جوابش کرده ناًیقیخب : خاطر گفت نانیبا اطم پدر



ندا بشر دوست -  تیسادگ يبرا ایپر کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٨

:اراده گفتم یب

!!!ادنیهم از سر ما ز یلیخ ست،یطور ن نینه، اصالً هم ا-

دانست  یم اریتام االخت ي ندهیکرد و مادر را نما یها را از خود سلب م تیراحت تمام مسئول نقدریپدر، ا نکهیا از

دستگاه  کیمثل  قاًیتو دق ؟يدار یوسط چه نقش نیپدر؟ تو ا یپس تو چ: بزنم ادیخواست فر یبودم، دلم م نیخشمگ

نظر دادن  تیکه صالح يریتو انقدر حق ایخانواده است؟ آ طالحبه اص نیپول به ا لیات تحو فهیکه تنها وظ يپولساز شد

...؟يخواستگار دخترت رو ندار يدرباره 

:کرد که از کوره در رفتم و گفتم نمیافکار چنان خشمگ نیا

با شما در  ینه که مادر حتچطور ممک ه؟یوسط چ نیخوام بدونم نقش شما ا یمن م ن،یرو به مامان سپرد زیشما همه چ-

باره حرف هم نزده باشه؟ نیا

که  دمید یسخت به سرش وارد آمده باشد، بر جا خشک شده بود، در عمق نگاهش رنج يکه ضربه ا یمثل آدم پدر،

:کردم و گفتم دایپ يشتریجسارت ب. افتهی ییناگهان مجالِ خودنما ییگو

- حق دارم در » من«فکر کردن و تأمل داره،  يچون جا. و درباره اش فکر کنم ادیخواستگار به خونه ام ب نیا لمیما» من»

 يخوام، به عنوان پدر یو از شما م. مامان قرار ندم اریبه خرج بدم و اون رو تمام و کمال در اخت تیام حساس ندهیمورد آ

کردم از بدنم  یو حس م دیرزل یتمام تنم م ن،یباره صحبت کن نیدر ا مامانداره با  تیکه در مقابل بچه اشم مسئول

. کنند یمرا نگاه م جیزده و گ رتیح ا،یکه در آستانه در اطاق آر دمیرا د ایشود، ناگهان مادر و آر یآزاد م يادیز يانرژ

توانم آنجا بمانم،  یحس کردم نم. محرف زده بود د،یرا از دست داده بودم و بلندتر از آنچه با میکنترل صدا نکهیمثل ا

مادر را  ينگاهش ترس بر من غلبه کند از جا برخاستم و به اطاقم رفتم، اما صدا ریه مادر نگاه کنم و تحت تأثآنکه ب یب

موضوع چه بود؟ دیپرس یکه از پدر م دمیشن یم

****

 نیحس يکنم، آقا یبلند م زیم يگسلد و سرم را از رو یافکارم از هم م يرشته  ،يورود کارمندان به سالن حسابدار با
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:اندازد یبه من م ینگاه نکیع يده از باالزا

؟یانیخانم ک ستیحالتون خوب ن-

:روم یاو م زیدهم و به طرف م یتکان م دییرا به عالمت تأ سرم

.بده یلیمن حالم خ د؟یرد کن یمن مرخص يامکان داره برا-

از سالن خارج  یخانم محسن ينه نگاه مشکوك و موشکافا ریکند و در ز یام را امضاء م یزاده برگه مرخص نیحس يآقا

.شوم یم

باز همان حال بد بمن دست  شومیرد م ياز کنار مغازه کله پز یوقت.کنم دایبازگشت پ يبرا ینیتوانستم ماش بزحمت

 یپر پشت مشک لیکه سب انسالیم يراه پله با مرد انهیدر م شومیاندازم و وارد م یدر م يرا تو دیکل یحال یبا ب دهدیم

حوصله سالم کردن  رودیم نییدو دست گرفته و پا ياست رو تخوانرا که دوپاره اس هیهمسا رمردیپ شومیو مدارد روبر

در اتاق او باز است و پرده ها را کنار زده اند و پنجره ها  نمیبیو موقع ورود به اتاقم م شومیتوجه از کنارش رد م یندارم ب

.نامطبوع و زننده اتاق او انجام داده يهوا هیتهو يرا برا ارنکیحتما پسرش است و ا کنمیچهارطاق باز شده فکر م

خود  یاندازم و بحال زار و بدبخت یتخت م يو خود را رو ترکدیآن دخمه نمور و دلتنگ بغضم م دنیورود به اتاقم و د با

...میگریم

با  نمیبیرا پشت در م لویبید سو همان مر کنمیمرا از خواب پراند در را باز م خوردیکه بدر اتاقم م یاپیضربات پ يصدا

که مزاحمتون  خوامیسالم خانم معذرت م:بردیم نیوحشتم را از ب نمیبیدر نگاهش م یو نجابت و صداقت کندیادب سالم م

.شدم

ن؟ییبفرما سالم

د؟یندار فیظاهرا شما تا غروب تشر شدیمتاسفانه نم یکنم ول ارتیشما رو ز خواستیدلم م یلیخ راستش

هست؟ يوامردرسته ا بله
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 لهیبنده خدا عل نیدونیرو به شما بکنم خب م حیآقا ذب نیبود که سفارش ا نیشما ا ارتیغرض از ز یجسارته ول البته

اتاقش  يبه سر و رو یدست برمشیم یحموم زنمیکه امکانش باشه بهش سر م ییمن تا جا ستیبند ن ییدستش بجا

که مقدور نبوده غروب  نهیبه خاطر هم امیم نین از قزوییاور بفرماخب منهم گرفتارم ب یول خرمیرو م حتاجشیما کشمیم

خواستم از شما جسارتا خواهش  دیدار فیمن شده و اتفاقا شما منزل تشر بینص یاما حاال که سعادت نمیو شمارو بب امیب

.بکنم

د؟ییبفرما کنمیخواهش م:گفتم

بخره  يزیداشت چ ازیاگر ن نیبزن رمردیپ نیبه ا يسر هی يگدار یگاه ستین يبراتون امکان داره اگر دردسر اگر

 10 يهفته ا کنمیم یمن سع نکهیها با ا نیرو داشته باش دیالبته اگر خودتون قصد بازار رفتن و خر نیزحمتش رو بکش

 خبر گهید هیباالخره گرفتار یبخرم بذارم تو خونه اش ول فتهرو واسه دو ه اجاتشیسر بهش بزنم و احت يپونزده ا يروز

خواهش کنم هر چند وقت  خوامیم چارهیب نیا دنید امیسر موقع ب رسمیوقتها نم هی میما هم زن و بچه دار کنهیکه نم

...رهینم يآب و نون نمونده باشه بخدا راه دور یبنده خدا ب نیا نینیبب نیدر بزن نیتوك انگشت به ا هی کباری

ن؟یشما پسرشون هست: میگویبا تمسخر م

...خدا هواشو دارم يو محض رضا شناسمشونیم یلیخوب بنا به دال یندارم ول حیبا آقا ذب ینسبت نسبخانم بنده  ریخ

که ...انشاا نیدیگفتن که چند بار مزاحم شما شدن و زحمتشون رو کش حیالبته آقا ذب:دیگویو او م دهمیرا تکان م سرم

...سفارش کنم خواستمیم یبده ول رتونیخدا خ

 هیگفتن همسا میاز قد:آورد و بطرف من گرفت و گفت رونیکارت ب کیفرو برد و  راهنیپ بیجکرد دست را در  یمکث

 دیبا یکه با ک نیبدون ازیتلفن بنده خدمت شما باشه در صورت ن نیخب ا کترهیبه آدم نزد شیتا قوم و خو 100از 

...ا زبونم اللیداشت  يبه دوا دکتر ازیوقت ن هیباالخره ... نیریتماس بگ

.رودیو م کندیبا عجله تشکر م ستیمنظورش چ دانمیم رمیگیسکوت کرد و کارت را جلوتر آورد آنرا ازدستش مباز 
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اصال  ایپسرش است اما نبود پس فرزندان او کجا هستند؟آ نیشده فکر کردم ا ییمن معما يهم برا رمردیپ نیا يماجرا

داشته؟ يهمسر و فرزند

فالکت  نیبه ا یبه چه جرم نیکه ا داندیخدا م شمیاندیم رومیپشت پنجره م شمکیبه تکه نان دستم دندان م کهیحال در

...محکوم شده

 ییرویباز گذشته چون ن خوردیرا تجربه کرده که حاال حسرت لحظه به لحظه آنرا م یخوش ياو هم مثل من روزها دیشا

...بردیکشنده مرا با خودبه عقب م

از آن بود که بگذارد  رکتریمادرم ز نکهیبدتر از همه ا امدین میبه چشمهاخواب  يقرار یتا صبح از اضطراب و ب آنشب

.آنها را بشنوم ياز حرفها يمن کلمه ا

 یبا لحن شدمیرفتن به دانشکده آماده م يبرا یمادرم شکنجه شدم و دست آخر وقت ينگاهها ریصبحانه ز زیسر م صبح

...رسونهیصبر کن بابات ترو م:خشک گفت

...اما شناختمیسر از پا نم شومیرم تنها مبا پد نکهیا از

پدر باز همان ترس و  تفاوتیچهره و رفتار ب دنیبا د!من و پدرم زده شود نیکالم حرف که در طول راه ب کیاز  غیدر

مثل خوره به جانم  شبید ياز عمل و حرفها یمانیدر وجودم رخنه کرد ندامت و پش یشگیهم ياضطراب و خودخور

بودم که پدرم  نیا يتمام مدت در آرزو.رفتیضعف م مبزور چند لقمه صبحانه خورده بودم دل نکهیاافتاده بود و با 

بودن را بر چهره  یو مصنوع یالیاو در عالم خودش بود و همان نقاب خ یول دیبگو شبیدرباره د يکلمه ا ينظر یحرف

.گذاشته بود

 کهیدانشگاه رفتم و در حال یهار بطرف باجه تلفن الببفهمم رفتم موقع نا يزیآنکه چ یکالسم را ب نیو دوم نیاول

 یب دمیارسالن را از پشت تلفن شن يصدا یکردم وقت دایتلفن محل کار ارسالن را از دفترچه تلفنم پ دیلرزیم میدستها

...ارسالن:و گفتم دیاراده بغضم ترک
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ا؟یافتاده پر یاتفاق:دیپرس یرا نگران او

 دانمیبه کجا؟نم زمیبگر خواستیدلم م شدیم ریاز گونه ام سراز یاپیت اشک بود که پحرف بزنم فقط قطرا توانستمینم

 یچه اتفاق دیپرسیدشوار بود ارسالن مرتب از من م میکه تحملش برا کردمیرا احساس م ییاما فشار سخت و طاقت فرسا

؟يدارکار  یلیخ:گفتم هیهق هق گر انیافتاده باالخره در م

مگه؟ چطور

 ایبه هر حال دل را به در ست؟اماین یو پرتوقع ییپررو نیا اینه؟آ ایاز ارسالن بخواهم  نرایحق دارم ا ایآ دانستمینم

.؟باهات کار دارم رونیب يایب یساعت مین یتونیم:زدم

.میریدم دانشگاه دنبالت با هم م امیبرم ناهار بخورم م دیآره من با:گفت ارسالن

کردم سخنانم  فیتعر شیرا برا شبید يتمام ماجرا ستادمیه به انتظار ارسالن ارا زدم و دم در دانشگا يکالس بعد دیق

.دیارسالن خند دیرس انیکه به پا

؟يخندیاونوقت تو م رمیمیم یداره؟من دارم از ترس و نگران ؟خندهيخندیچرا م:گفتم يبادلخور

؟یبابت چ ی؟نگرانیترس از چ ایثان!يزاریم رونیبا ترس و وسواس پاتو از گهواره ب يتازه دار نیآفر نکهیا اوال

مورد بودن ترس و  یبه ب يادیتا حد ز ست؟ویترس من از چ یبراست دمیشیبه فکر فرو برد و اند یاو مرا مدت سوال

رو  یبله با پدرم درباره ام یگفت کهیوقت روزید ایپر یدونیم:ارسالن گفت.کردیمرا آرام م نیبردم و ا یام پ ینگران

و درباره اش فکر  رمیخونه بپذ يبعنوان خواستگار تو نهارواو لمیکه ما گمیو م زنمیحرف م دهیخانه فر يخواستگار

و  تیبه چشمهات که نگاه کردم و قاطع یبود ول دیحرفها بع نیآوردم چون از تو گفتن ا یداشتم از تعجب شاخ در م!کنم

 لحظهگاه هراسناك و مضطرب که انگار هر که اون ن ستیممکن ن ریغ نیباورم شد که ا دمیاونها د يتو رو تو تیجد

بود  ریام نیکه ا دمیفکر کردم د شتریب ینگاه قاطع و پر قوت بشه و بعد وقت کیمبدل به  تونهیاتفاق ناگواره م کیمنتظر 

...ساعت حرف زدن مین ای قهیدق 20وجودت کاشت اونهم با  يرو تو تیقاطع نیکه بذر ا
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 تیرو که مامانت از شخص يا رونهیو تونهیکه م رهیبنظر من فقط ام نیبهم برس ریو اماز ته دل آرزو کردم که تو  راستش

.تو بوجود آورده بسازه آباد کنه و بهش شکل بده

شون رضاست و او  یکیکه  ریام يکه برادرها یدونیداره م یخود ساخته و کامل تیمنه و شخص يدوستها نیاز بهتر ریام

را تمام کرد چون  یدندون پزشک یبنده خداش هم من شاهدم که با چه مشقت هر دو پزشک هستند خواهر یعل یکی

گوسفند  نیخواهر و برادراش سرش رو ع هینشاند مثل بق یحرف خودش را کرس ریام یول دیکشیاصال مغزش نم چارهیب

بود  یتجارت يکه مادر و پدرش براشون مشخص کرده بودن اون عاشق کارها یهمون خط و راه يبره تو نییپا نداختین

مستقل و  تیشخص کی ریبدهکار نبود ام چکسیگوشش هم به حرف ه.ادامه داد نهیزم نیرو هم در هم التشیو تحص

...یخودت باش يبده چطور ادیبتو  تونهیکه م ونهوارسته داره و ا

ش دونسته محاله از تو رو مطلوب خود یبادها بلرزه وقت نیکه از ا ستین يدیب ریرو بهت بگم ام يزیچ کیاز حاال  بذار

نشون به اون  دارهینرسه دست بر نم جهیتا به نت کنهیجزم م يزیبدست آوردن چ يعزمش رو برا یدستت بده اون وقت

اول همه  خوامیانداخت گفت من دختر خاله ات رو م رو شمیاش محسوب م يسخت تجار بینشون که اومد بمنکه رق

!از حاال منو شوهر دختر خاله ات حساب کن کردمیه فکر مبود ک یحرف بزنم اگه همون یباهاش خصوص دیبا

دغدغه لبخند بزنم  یراحت و ب خواستیگل انداخته و دلم م میلپها کردمیحس م کردندیدلم قند اب م يتو انگار

نکردن؟ شبیبه د ياشاره ا چکدومشونیصبح ه کنه؟چرایم کاریحاال بنظرت مامان چ:گفتم

؟به مامانت نزده یپدرت حرف دیشا

.باشد دست برداشته باشه دهیزبون بابا نکش ریرو از ز زیامکان نداره محاله که مامان تا همه چ نیا

.نزنه یمسئله گذشته باشه و بابات تونسته باشه حرف نیامکان نداره خاله از ا نیبا تو موافقم ا قایدق

.کردم و دردل از مادرم گله مند شدماست احساس شرم  نطوریپدرم ا تیارسالن نسبت به شخص دگاهید نکهیاز ا باز

با شجاعت حرفات رو بزن و از  دیکش شیموضوع را پ نینداره هر زمان که مامانت ا یدر هر حال فرق:گفت ارسالن
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...نترس یچیه

!ستیخاله جون منکه جالد ن زنهیدارت که نم:گفت دیخندیم کهیبعد در حال و

مرا دم دانشگاه  یبود که به عمرم خورده بودم دست آخر وقت ییغذا نیکه آنروز با ارسالن خوردم خوشمزه تر يناهار

تماس  ریالزمت بشه و واجب باشه با ام یزمان کی دیشا:صفحه اول کالسورم نوشت و گفت يرا رو ریکرد تلفن ام ادهیپ

.يریبگ

سالهاست با اون هستم  من ستین يجنبه ا یمرد سوء استفاده گر و ب ریام:افکندم ارسالن گفت ریخجالت سرم را بز با

...يدار یرتیغیچه پسرخاله ب یکه فکر نکن گمیم نیبخاطر ا نویا

اونقدرها  یول میو عصا قورت داد میجز قاذورات کنهیم الیگرچه آقا داداشت خ ریخانوم خانوما ما رو دست کم نگ تازه

...افتاده ریخان گ ریما شیترسومون پ يدل دختر خاله کوچولو میباش دهیکه تاحاال نفهم ستمیهم خر ن

از خجالت آب  یبوق کوچک دور شد وگرنه راست راست کیگاز گذاشت و با  يرا رو شیکه پا امرزدیپدرش را ب خدا

!شدمیم

ام نوشتم و بعد جلد  یبیج میدقت پشت جلد تقو تیمحل کارش بود با نها يگریمربوط به منزل و د یکیرا که  ریام تلفن

.ختمیکردم و دور ر زیر زیو ورق اول کالسورم را ر دمیآن کش ياش را رو یچرم

 ییام را تا به آن روز تجربه کردم مادرم مثل بازجو یبعدازظهر زندگ نیو مالل آورتر نیبخانه برگشتم بدتر یوقت عصر

 کردیمتهم م یو گستاخ ییو مرا به پررو دادیرگبار سواالتش شکنجه م يمرا زر کندیم ییخطرناك بازجو یجان کیکه از 

 ایح یو ب دیو بد دیجنبه و ند یب يبمن نخواهد داد و مرا دختر را یجمع چیاجازه حضور در ه گریکه د کردیم دمیتهد

 یو ب یکه تابحال کمکش کرده مرا مهار کرده وگرنه باعث بدنام کردیکه خدا را شکر م نجاستیجالب ا کردیقلمداد م

!هستم يشناگر ماهروگرنه  نمیبیکه اب نم گفتیو م شدمیاو م ییآبرو

از دوستان مادرم به  یکی یعازم مهمان ییبخانه آمدند و سه تا ایبعد آر یو مجازاتم پدر و اندک ییبعد از بازجو کساعتی
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و  شدمیمحروم م یاز رفتن به مهمان دیبا!و مجازات من بود که بخاطر وقاحتم هیتنب نیاول نیمناسبت تولد بچه اش شدند ا

.مماندیدر خانه تنها م

که چرا طبق سفارش ارسالن  کردمیتختم چمباتمه زدم مدام خودم را سرزنش م يآنها رفتند درمانده و مستاصل رو یوقت

 نیتوه زدیو تند مسلسل وار حرف م داد؟تندیرا نزدم ؟اما مگر مادر فرصت فکر کردن را هم بمن م میبا شجاعت حرفها

.گذاشتیکه صرف من کرده بود منت م يو عمر هاینگران دلات و بابت زحم دیکشیخط و نشان م کردیمحکوم م کردیم

 یمدت ایکردم چند خط روزنامه بخوانم ،  ی، حوصله درس خواندن نداشتم ، سع دمیدو ساعت در خانه چرخ یکی

گن ل هیبودم ران چپم از ناح یتحت فشار عصب یلیخ یتوانستم ، آرام و قرار نداشتم ، وقت یتماشا کنم، اما نم ونیزیتلو

کردم که  یخودم را سرزنش م یشده بودم ،گاه همانطورشد، آن شب هم  یم یدچار گرفتگ تیو در نها دیکش یم ریت

کردم همانطور  یم یمانیبا پدر احساس پش شبید يبخاطر صحبتها یچرا از حق خودم در مقابل مادر دفاع نکردم و گاه

را داشتم  يانفراد یزندان کیکردم و احساس  یم یا طران چپم لنگ لنگان طول و عرض خانه ر یکه بواسطه گرفتگ

 یعرضه مزاحم ارسالن بشوم ،عل یب يشد که باز هم مثل آدمها ینم میکردم ، رو یصحبت م کنفریکاش با  کردم،آرزو 

. باشد دهیرفت و ممکن بود حاال خواب يبود و اکثرا شبها زود به رختخواب  يجد اریمواقع بس شتریالخصوص که او ب

نداشتم احساس خأل  قیو شف یمیبا من حالت صم گریشده بودند و د نیبود با من سر سنگ یغوان و فرناز هم که مدتار

...تنها... يتنها...تنها... ي.کردم، چقدر تنها بود یم

، بعد حس  ستمیخودم دل سوزاندم و گر ییتنها يبرا یومدت ختندیاراده فرو ر یفشرد ، اشکها ب یرا م میگلو بغض

 یجرقه ذهنم را روشن کرد، من م کیمثل  يناگهان فکر. بلندزار زدم  يشده و با صدا شتریام ب هیدم که شدت گرکر

:و گفتم دمیبلند خند يگذاشته بود با صدا اریصحبت کنم ، همان روز ارسالن تلفن او را در اخت ریتوانستم با ام

...یتو چقدر ماه...  یبرم ارسالن ، مرس قربونت

اندوه و  کنفریتوانم با  یاست ،و چقدر خوشحال بودم که م ریکه دارم ام یکس نیتر کیکردم نزد یحس م زمان آن
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جلد انرا باز کردم واز  اطیرفتم، با احت یبیج میزدم سراغ تقو یلنگ م کهیدر حال. بگذارم  انیمالل روح آزرده ام را در م

خواب  ریشب است ،نکند ام ازدهیاالن ساعت :ن را قطع کردم تلف هانرا گرفتم ناگ ریشماره تلفن ام ییپشت جلد مقوا

اگر ... يبرود؟ وا نیهستم و ارزشم نزد او از ب یخودش فکر کند چه دختر جلف و سبک شیکار او پ نیباشد؟ نکند با ا

:کرده ام بپرسد دارشیب نکهیاز ا یسرد و ناراض یلیخواب آلوده تلفن را بردارد و خ

باره از  کیدرددل با او دارم به  يکه برا یاقی،تمام مبل و اشت دیآ یآن وقت من زبانم بند م ا؟یخانوم پر یداشت يکار-

وقت شب  نیا: دیگو یزند م یهم رك و پوست کنده حرف م یلیآن وقت او که خ... کنم یو من من م... رود  یم نیب

...ستیرست نکار اصال د نیا...  هن! ؟یکن یکه سالم و احوالپرس يمنو از خواب پرندو

 کیمفصل رانم از  دیدرد شد یکردم وبخوابم ،ول یپتو کردم و سع ریو سرم را ز دمیتخت دراز کش يرو شهیاند نیا با

.شدند یمانع بخواب رفتنم م گریاز طرف د ریصحبت با ام يطرف و افکار گوناگون و وسوسه 

فکر...فکر...فکر... فکر کردم یلیخ

صحبت با  ازمندیکه ن دمیرس جهینت نیباالخره به ا...  یارزشمند داشتم ،صداقت و سادگ هنگفت و هیسرما کیروزها  آن

همدل بود،  کیبه  ازیو عشق نبود ،موضوع ن يصحبت هوس و بچه باز »ریام«جز ستین یکس کنفریهستم، و آن  کنفری

ام  ییو او مرا آرام کند و راهنما. ..رییتغ ایبدون سانسور و  ،بازگو کنم شیرا برا یکه با صداقت احساسات درون یهمدل

حال با  نیو در ع نانیو مورد اطم نیفرد ام کیکه تا آن روزها هرگز نداشتم  ینبود، بلکه درد دل با دوست اریاز فراغ 

...دهیدرك وفهم

به ساعت  یرا گرفتم وقت ریآنرا انداختم بعد به اتاقم آمدم وتلفن ام ریرا جزم کردم ،اول بطرف در رفتم و زنج عزمم

 دوارمیام دمیشیبا خود اند یبودن سست شدم ول روقتیلحظه بخاطر د کیدوازده شب بود، قاینگاه کردم ساعت دق

.خواب نباشد

 ریحبس کردم ام نهیرا در س د،نفسی،دلم لرز دمیرا از پشت تلفن شن ریآرام ام يبوق را نزده بود که صدا نیدوم هنوز



ندا بشر دوست -  تیسادگ يبرا ایپر کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٧

!بله؟:دیرسپ تیمکث کرد ودوباره با جد يقدر

.سالم:گفتم ریوصف ناپذ يحبس کردم بودم را آزاد کردم و با دلهر ها نهیکه در س ینفس

 یاحساس ندامت م نمیبشدت از دست خودم خشمگ کهیفردا صبح در حال ایکنم درست است  یکه م يدانستم کار ینم

...سالم: داشت دیپرسشگر و با ترد یلحن ریو روح تو از ام میمال يصدا. کنم 

:کردم برخودم مسلط باشم یرا بر هم نهادم و با تمام قوا سع می،چشمها دمیکش قینفس عم باز

حال شما خوبه؟-

....متشکرم: گفت دیباز با ترد او

 دنیکردم او به محض شن یدانم چرا فکر م یحرف خود را خورد، نم یول دیبگو يزیبود که دهان باز کرده چ معلوم

:راه بازگشت نبود، گفتم یکردم ول یمانیاحساس پش يکرد، تا حدود یو گرم تر صحبت م شناخت یمرا م دیبا میصدا

.هستم ایپر... من... من-

داشتم که  نیقیبه  بایکه تقر یحدس ؟یخوب... ؟ ایپر-: دمیدر کنارم است شن ییاو را به وضوح ، گو قینفس عم يصدا

!؟یفکر کردم تو که از من شماره نداشت قتشیحق ی،ول یخودت

ن؟یشما خواب بود...خوام  یمعذرت م...ارسالن بهم داد، من -

خوند، حالت چطوره؟ ینه، داشتم کتاب م-

 یی، از تنها میبگو شیکه تا آن لحظه تحمل کرده بودم برا یخواست از تمام فشار و سخت یرا گرفت ،دلم م میگلو بغض

تا دهان باز کنم بغضم بترکد  دمیترس یاما م.او تلفن کنمکه تاب تحملش را نداشتم و مرا مجبور کردکه به  يمالل آور

.برود میوآبرو

؟یتو ناراحت ا،یصبر کرد و گفت ،پر یمدت ریام

توانستم حرف بزنم ینم باز
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حاال از  ارمیجدا دارم بال در م یبرات بگم ، ول يدونم چطور یخوشحالم، نم تینها یب یباهام تماس گرفت نکهیمن از ا-

مطمئن شدم برداشتهام از  نکهیارزش داره از ا يایبرام دن نیکردم نگاه تو ،پر از عالقه است ،مطمئنم و ا یکه حس م نیا

...پس تو هم... ایپر. شادم تینها یحرکاتت ساخته ذهنم نبوده ب

قبل  یلحظات يهراسها اقیو پر از اشت بای، آن هم با جمالت ز ریآرام بخش ام يصدا دنیشده بودند و شن يجار میاشکها

شائبه و  یاسارت رااز دور احساسات پاك و ب يزد بندها یاحساسش موج م انیکه در ب یبرده بود، صداقت نیرا از ب

؟یکن یگوش م يتو دار ا؟یپر: دیاز سکوت من نگران شد پرس وا. شدم یکردند و سبک و سبک تر م یصادقانه ام باز م

.بله: چهره ام غرق اشک بود گفتم  کهیدر حال یسخت به

؟یکن یم هیگر يتو دار-

:گفت یبا دلواپس ری، باز سکوت کردم ام میتوانستم دروغ بگو ینم ینه ، ول میخواستم بگو یم

بخودت  یوجود داره که تونست یمسئله مهم نایقیکه  يتو اونقدر محافظه کار دونمیافتاده م یبه من بگو چه اتفاق ا،یپر-

و تو  میاز هم جدا شد یغروب ،وقت روزیکنم به من بگو، از د یم ا،خواهشی،پر ینساعت به من تلفن بز نیکه ا یبقبولون

؟يشد؟با پدرت حرف زد ی،چ یبه خونه اتون رفت

.کردم بغضم را فرو بخورم، سکوت کردم یم یسع کهیدر حال

نه؟ ای ي، با پدرت درباره من حرف زد شبی، با تو هستم ،تو،د ایپر-

 يکه با پدر صحبت کردم تا ماجرا يلحظه ا م،ازیبگو شیرا از اول برا زیستم همه چخوا یبله،م میخواستم بگو یم

 نکهیبخش بدون ا نانیآرام و اطم یمکث کرد بعد با لحن یلحظات ریام.را بسته بود میاما باز بغض راه گلو! تمیمحکوم

:کرد تدر آن باشد شروع به صحب یدل نگران ای دیاز ترد ياثر

 یکه تقال م یکار رو نکن، بگذار اشک نیا یول ،يریاونو بگ يجلو یکن یم یسع يو حاال هم دار يکرد هیکه گر دونمیم-

...شه یم زیو هم چشمهات تم یش یهم سبک م ن،ییپا ادیب زه،یکنه فرو بر



ندا بشر دوست -  تیسادگ يبرا ایپر کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٤٩

هراسها  ها،یدل نگران یشروع الزمه، و هر شروع کی يرییهر تغ ياو ادامه داد، برا دم،یرا شن شیبایخنده آرام و ز يصدا

...نهیریکه ش... و اضطراب خاص خودش رو داره 

خوب فکر کن،  ،يخونه اتون به چهره ات داد يکه اون شب تو یدلچسب رییشوخ شد و گفت، مثل اون تغ يقدر لحنش

؟یو اضطراب نداشت میواقعاً ب ایآ ،یو خودتو خوشگل تر کن یکن یطونیش یکم یخواست یم یوقت

و مد  یخواست یکه م یاون يچهره  يرو تو رییاثر اون تغ یو وقت يدیاونو به جون خر...  یول...  یدونم که داشت یم

اون همه اضطراب و ترس ارزشش رو داشت که  ياحساس مطلوب بهت دست داد و حس کرد کی ،يدینظرت بود د

!هان؟ ،یدلِ درب و داغون بزن کیآخر رو به  يضربه  یبتون

و شوح  نیریش ي هیکردم از وجودم رخت بربسته بودند و از کنا یقبل حس م یقیتا دقاکه  ياندوه و مالل و فشار تمام

:او گفت دم،یخند اریاخت یشده بودم ب يغرقِ شاد ریمآب ام

قبلش  یسوال از تو بپرسم ول کیخوام  یشه که احساس گناه کنه، حاال م یو مظرب م نیغمگ یآدم زمان... حاال شد -

.يبدجواب منو  يقول بد دیبا

:در وجودم نبود و مسلط و آرام شده بودم گفتم یاضطراب و نگران گرید

.جوابتون رو بدم دمیقول م-

؟يکه با پدرت حرف زد نهیتو به خاطر ا یناراحت-

نه؟ ایمن که نگفتم با پدرم حرف زدم  یول: تعجب گفتم با

:سکوت کرد و گفت يدار، لحظه ا یو معن نهیبا طمأن يخنده ا د،یخند

...یگ یو مصمم به من گفتن م يجد یِجفت چشم عسل کی شب،ید-

و ناآشنا از  بیحس غر کیشد،  یم فیبردم و احساساتم تلط یبرد لذت م یکه به کار م ییو استعاره ها هاتیتشب از

پدرم  بله، با: نشست گفتم یبر دلم م ریام يشد، حرفها یروحم م یو باعث آرامش و سبک اوردیاعماق درونم سر برم
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...حرف زدم و

و هراس از عکس العمل  میکه با ب ياز روز م،یها میو ب دنهایاز احساساتم از لرز ،یصداقت و سادگ تیرا گفتم، با نها همه

.که عارضم شد یهیاز برخورد مادرم و تنب تیکرده بودم و در نها يمادرم سپر

باعث شده بود تا  يزیدانم چه چ یگفتم واقعاً نم یاو م يرادلم را ب يدغدغه تمام حرفها یدانم چرا انقدر راحت و ب ینم

 مانیقدر به او ا نیو آرامش کنم، چرا ا یاندازه از درد و دل کردن با او احساس سبک نیاعتماد کنم و تا ا ریحد به ام نیا

او را دوست داشتم؟ قلبم ينقطه  نیداشتم و چرا در پنهان تر

آنکه خجالت بکشم با بغض  یآخر را که ب يکرد، قسمت ها یصدا گوش م یب ریکردم ام یکه صحبت م یمدت یتمام در

که  ییتا جا یطوالن یمکث کرد، مکث ریام د،یصحبتم به انتها رس یوقت د،یکش یمرتب آه م ریکردم، ام یم فیتعر هیو گر

.باور داشت که او پشت تلفن به خواب رفته نیمرا بر ا

:و حاکم ياما جد ن،یو مت او باالخره به حرف آمد، آرام یول

؟يگرد یاز دانشگاه برم یفردا ک ا،یپر-

...خونه باشم و احتماالً مدام از مامانم سرزنش بشنوم يتو دیمن فردا کالس ندارم، تمام روز با-

 یم تیروحِ حساست انقدر اذ نمیتونم صبر کنم و بب ینم... زنم  یمن فردا رأس ساعت ده صبح زنگ در خونتون رو م-

.شه

چرا؟: وحشت گفتم با

خواهش از  کیخوام با مادرت صحبت کنم، فقط  یمن فردا، ده صبح اونجا هستم، م: باز هم آرام اما با تحکم گفت ریام

 يتو میمال کیموز کیاطاقت و دائم حرص بخور و نگران باش بلکه  ينرو تو  ،یمن رو با مادرت تنها بگذار ول. تو دارم

...گوش بده و بس یقیساز بکش و تنها به اصوات موضبط صوت بگذار و در

!!!م؟یمال کیموز: گفتم اریاخت یب
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که  یگوش کن و فکر کن و بس، و بدون زمان کیفقط به اون موز. ارمیم میمال کیموز کیبله، اصالً خودم برات -

... «شد یتو مال من خواه«: نهیبرسه معناش ا انیصحبت من با مادرت به پا

... «ابد يشد، برا یتو مال من خواه«: گفت یبعد از لحظات ریام م،یوت کرده بوددو سک هر

توانسته عشق را در قالب  یاست، چه کس ریکه داشتم وصف ناپذ ییبایاحساس مطلوب و ز م،یدانستم چه بگو ینم

!کند که من بتوانم؟ انیکلمات ب

 شه،یفقط بدون که هم ز،یچ چیفکر نکن، ه زیچ چیه به. گفت، من فردا ده صبح اونجام ریشد ام یسکوت طوالن یوقت

...و همه جا در کنارت هستم و شهیهم

کرد و  یمکث. حرف خود را خورد یدوستت دارم، ول دیخواست بگو یگفت م یبه من م يحسِ قو کیدانم چرا  ینم

 يبرا یخوب اریه فردا روز بسبخواب و بدون ک ریراحت بگ الیبا خ ،يدار مانینباش، اگر به من ا زیچ چینگران ه: گفت

...ماست يهر دو

 يبرنامه  بیترت نیچون به ا ر،یبگ کیامشب رو به فال ن »يزندان انفراد«به  تیمحکوم نیو ا: شوخ گفت یبا لحن بعد

.شبه ره صد ساله رفتم کیمن عوض شده و 

 یمرا در آرامش سم،یزیپنوتیه کیمثل داشتم و او درست  مانیمن به او ا. ترسم یمن م ریام میتوانستم بگو ینم گرید

.ژرف فرو برده بود

 یاز گرفتگ يپشت در را باز کردم و به رختخواب برگشتم، اثر ریکه زنج یبعد وقت یو لحظات میکرد یهم خداحافظ با

دچار  آنکه یرا متوجه نشدم و تا صبح ب نهایفرو رفتم که اصالً آمدنِ مادر ا یران نبود و در چنان خواب آرام و ژرف

.دمیخواب یشوم، به راحت یبدخواب ایکابوس 

****

روم و  یتختم م ریلنگ لنگان سراغ چمدانِ ز. درد گرفته است داًیو باز مفصلِ رانم شد ستادمیپس پنجره ا یطوالن یمدت

وش برچسب آن با خط خ يآروم رو یم رونیانبوه خرت و پرتها ب انیرا از م یکاست مشک کیفراوان  يپس از جستجو
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قو اچهیدر: نوشته شده

را در  نیا ریروز ام کی رد،یگ یوجودم را فرا م يژرف سراپا یکنم و اندوه یخطوط نوشته شده را لمس م میانگشتها با

آرام  ينوا دنیکنم، با شن یروم و آن را روشن م ینوار نوشته بود، به طرف ضبط صوت م نیا يعشق و عالقه رو تینها

 یم نمیریغرق در گذشته ش شتریهر قطعه ب دنیکشم و با شن یم ازتخت در ياراده رو یب» قو اچهیدر« زیبخش و دل انگ

...شوم

****

تختم نشستم و با  يتو یقیداشت، دقا یخودم هم تازگ يو شاد از خواب برخاستم که برا يآن روز چنان پرانرژ صبح

 یخاطر و قوت قلب نانیاطم کیته دلم  یب بودم ولنگران و مضطر نکهیاز ته دل شب گذشته را مرور کردم، با ا يلبخند

 .ناشناخته بود میکردم که تا آن روز برا یرا حس م

از در اطاق بیرون امدم،انگار اولین بار است که این خانه،این وسایل و این دکوراسیون را می بینم،خانه ما یک  وقتی

فضاي هال و پذیرایی کامال از هم تفکیک شده بود .ته بودممتري بود که تقریبا از ابتداي عمرم در ان زیس 160اپارتمان 

متري به هال مربع شکل منتهی می شد که یک دست مبلمان قدیمی  4و درب ورودي بوسیله یک راهروي نسبتا باریک 

کرم رنگ راحتی و تلویزون انرا پر کرده بود،و سمت چپ هال توسط یک دکور چوبی قدیمی حد فاصل هال و پذیرایی 

در اشپزخانه قرینه چهار چوب بدون دري بود که در دکور چوبی تعبیه شده بود و به منزله ورودي .شخص کرده بودرا م

قدم زنان خودم را به !نگاهی به هال انداختم و در دل فکر چقدر به نظر قدیمی و بی سلیقه چیده شده.پذیرایی بود

در چند گوشه گلهاي !ي که لنگه ي مبلمان خاله فرزانه استپذیرایی رساندم،مبلمان استیل طالیی با ست میز ناهار خور

تابلوهاي روي دیوار منحصرا هنرهاي دستی مادرم بود بودند که .بودم زارمصنوعی دیده می شد که من واقعا از انها بی

حمت گلهاي چینی که با اینکه شاهد بودم براي درست کردنشان چقدر ز.همیشه با غرور انها را به همه نشان میداد

انها عمدتا  ازهعلی الخصوص که اند.کشیده و وقت گذاشته اما باز هم بواسطه مصنوعی بودنشان انها را دوست نداشتم

.خیلی بزرگتر از نوع طبیعی ان بود و شاید مادرم می خواست با این کار نوعی ابداع و خالقیت از خود نشان دهد
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و ترسیدم که امیر به محض ورود توي ذوقش بخورد و !است لحظه حس کردم چقدر این خانه قدیمی و بی قواره یک

!!پشیمان شود

بعالوه او مرا می خواست نه خانه و .ام گرفت،امیر قبال یکبار به خانه ما امده بود و این جا برایش نا اشنا نبود خنده

!دکوراسیون را

طاق من و مادر کنار هم قرار گرفته بود و ا.پذیرایی بیرون امدم و نگاهی به درب اطاق مادرم و سپس اریا انداختم از

هیچ .همه خواب بودند.روبروي اشپزخانه و انتهاي هال بود ولی اطاق اریا در سمت چپ و در واقع پشت پذیرایی بود

.دمبه اشزخانه رفتم و سماور راروشن کر.صدایی نمی امد

اطاقم رفتم و منتظر شدم عکس العمل مادرم را به .از دستشویی بیرون امدم متوجه شدم که مادر در اشپزخانه است وقتی

.ببینم ولی او به سرغم نیامد

هر تکانی که ثانیه شمار ساعت می خورد و به جلو می رفت گویی اندکی مرا نگران و بی .ها به کندي می گذشت لحظه

کس العمل مادر را نمی توانستم ع...ساعت ششو نیم صبح بود،دقیقا سه سعت و نیم دیگر امیر می امد.قرار می کرد

!یک لحظه فکر کردم او را به خانه راه ندهد چه؟.حدس بزنم

کم دلهره و اضطراب سراپاي وجودم را فرا گرفت و حتی وسوسه شدم با امیر تماس بگیرم و او را از امدن به خانه  کم

.امان منصرف کنم

تشریف نمیارین صبحانه :و با لحن سردي گفتمادر یکهو وارد اطاقم شد چنان تکانی خوردم که او هم متوجه شد  وقتی

اتون را میل کنید؟

...سالم مامان:گفتم

.علیک سالم:درحالیکه دور میشد گفت مادرم

سالم کردم .پدرم پشت میز نشسته بود و تند تند جاي داغ را سر می کشید.جا بلند شدم و بدنبالش به اشپزخانه رفتم از



ندا بشر دوست -  تیسادگ يبرا ایپر کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٥٤

همین حین اریا درحالیکه حوله به دست .بی سرسري داد و به کارش مشغول شداو بی انه نگاهی به من بیاندازد جوا

.به سرتاپایم انداخت و سرسنگین جواب داد اهینگ.به او هم سالم کردم.صورتش را خشک میکرد وارد شد

خطایی که انها با من مثل گنهکاري برخورد می کردند که از خجالت .مادر همه را بر علیه من متحد کرده خداوندا،انگار

مرتکب شده،نباید سرش را باال بگیرد،مگر من چه کرده بودم؟چه گفته بودم؟این همه سال که خود را شناخته بودم 

است مه همه براي من جبهه بگیرند؟ اكحاال یک اظهارنظر انقدر وحشتن.هرچه گفتند گفتم چشم

توي پورت انها بپاشم و بگویم لعنت بر هر سه  گلویم را گرفته بود،دلم می خواست استکان چایی را که جلویم بود بغض

...چرا با من این طوري می کنید؟مگر من کار خالفی انجام داده ام؟.شما

پس چرا نمی خوري؟:مادرم راشنیدم صداي

او سالها بودکه کارمند بانک بود و به تازگی سمت .دقایقی بعد پدر رفت.نان برداشتم و خود را مشغول کردم مطیعانه

.ییس بانک را گرفته بودمعون ر

!!مرتب با مادر صحبت میکرد و عجبا که ان روز چقدر این دو تا باهم خوب شده بودند اریا

.مامان دعا کن معامله سر بگیره:درباره معامله اي که قرار بود انروز بکند با حرارت حرف میزد و مرتب می گفت او

از ماشین گرفته تا لولزم یدکی و قطعات صنعتی و حتی .و فروش وقتی دیپلم گرفت با فرهاد رفتند توي کار خرید از

البته انصافا شمه اقتصادي قوي داشت و .مادرم هرچه کرد نتوانست او را وادار به ادامه تحصیل کند...دستمال کاغذي و

ز کلی قدم وقتی که اریا هم بعد ا.اش چندین برابر شده بود هطی این پنج،شش ساله کلی پیشرفت کرده بود و سرمای

.صبح را نشان میداد 8زدن رفت،ساعت 

:دیر می گذشت،با جمع کردن میز صبحانه و شستن ظرفها سر خودم راگرم کردم،مادر غرید چقد

!تو نمی خواد دست بزنی،برو سر درس و مشقت_

مرتب کردن  با نهایت دقت و سلیقه شروع کردم به.نمی توانستم درس بخوانم.خدا خواسته به اطاقم پناه بردم از
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یک اطاق نسبتا متوسط با یک تخت به رنگ چوب و یک میز تحریر و صندلی،یک !راستی چقدر اطاقم ساده است.اطاقم

روي میز تحریرم چند عروسک کوچک را دایره .بود شدهکتابخانه چوبی که انبوهی از کتابهاي حسابداري در ان تلنبار 

.رنگ و ماشین حسابم قرار داشتوار چیده بودم و کنار انها چراغ مطالعه ابی 

...مرتب کردن اطاقم تمام شد به ساعت کوکی باالي تختم نگاه کردم وقتی

نمی شود؟احساس می کردم سرنوشت و اینده ام در این ساعت رقم  10چرا ساعت ...بود 8:30خداي من تازه ساعت  اه

!خواهد خورد و چقدر براي امدن ناز میکرد

نسیم بهاري توي صورتم خورد و احساس خوبی به من دست .ره را کنار زدم و انرا باز کردمتوري سفید رنگ پنج پرده

بی اراده ارنجهایم را روي طاقچه پنجره تکیه .نفس عمیقی کشیدم و هواي تازه صبحگاهی را توي ریه هایم فرو بردم.داد

رنگ سبز کمرنگ .یاط بزرگی داشتبسیار قدیمی بود که ح هخانه روبرویمان یک خان.دادم و به بیرون نگاه کردم

.برگهاي درختان که نشان از تازگی میداد روحم را تلطیف می کرد

ما در یکی از مناطق مرکزي شهر واقع بود و علیرغم اینکه کوچه امان از خیابان اصلی فاصله داشت،اما رف و امد  خانه

از ترافیک از کوچه هاي فرعی خود را به مقصد می  ماشین در ان کم نبود و این به خاطر ماشین هایی بود که براي گریز

.رساندند

هرچه .درحالیکه می دانستم تا امدن امیر یک ساعت و اندي باقی مانده است.هر ماشین قلبم را به طپش وامیداشت صداي

بهانه اب رفتم  باالخره از اطاق بیرون امدم و به.دلهره داشت مرا از پا در میاورد.سعی می کردم ارام باشم نمی توانستم

او درحال بار گذاشتن قرمه سبزي بود گه معتقد بود باید با شعله کم و در مدت زمان .ببینم که مادرم درچه حال است

و انصافا در عمرم خوشمزه تر از قرمه سبزي مادرم !طوالنی بپزد تا جا بیفتد و بشود اسمش را گذاشت قرمه سبزي

.نخورده بودم

اسش به کارش است و سرزنش و طعنه و کنایه به من را گذاشته براي بعد از اتمام کارهایش دانستم تمام هوشو حو می
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!تا با خیال راحت و سر صبر به جانم بیفتد و همه چیز را از زیر زبانم بیرون بکشد

مامان کمک نمی خواهین؟:اینکه کمی خود را به او نزدیک کرده باشن گفتم براي

!!نه خیر:الود به من انداخت و گفت را بلند کرد و نگاهی قهر سرش

خدایا اگر مادر با امیر رفتار توهین امیزي داشته باشه !هوا هنوز پس بود.دلم شور میزد.اب را برداشتم و گریختم لیوان

...انوقت

که بگذار اشکی :بیاد حرف امیر افتادم.در اطاقم را پشت سرم بستم احساس کردم دیگر فاصله اي تا گریستن ندارم وقتی

...تقال می کنه فرو بریزه،بیاد پایین

جاري شدند،نمی دانم چرا؟شاید به خاط اینکه حس می کردم ان لحظه مادر از من خشمگین است و مرا دوست  اشکهایم

همه ي فشارها و زور گویی ها را به جان خریده بودم،فقط براي اینکه !!!)دوست نداشته شدن(همیشه از ترس!ندارد

 20مادري را که ...وحاال من...کشیده افسوس نخورد شدنمود نگاه نکند و بابت زحمتی که براي بزرگ مادرم مرا قهرال

!سال به پایم زحمت کشیده بود را از خودم رنجانده بودم،نمک نشناسی کرده بودم

خودم  واي چه زود گذشت،محاکمه خودم توسط!راس ده بود.صداي زنگ در خانه از جا پریدم،به ساعت نگاه کردم با

...واي خداي من...بطرف اینه اي که به دیوار زده بودم رفتم،چشمهایم پف کرده و قرمز شده بود!چقدر طوالنی بوده

:سرعت اشکهایم را پاك کردم و به صداي مادر از اطاق بیرون رفتم به

پریا ببین کیه؟_

درحالیکه حس میکردم تمام وجودم .بودولی هرچه دست دست می کردم بدتر ...کاش خود مادر ایفون را بردارد من؟اي

کیه؟:می لرزد بطرف ایفون رفتم و لرزان پرسیدم

!سالم پریا،مامانت هستن؟:مالیم و مهربان امیر راشنیدم صداي

...بله:لکنت گفتم با
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بگو شما؟:اهسته تر گفت امیر

شما؟:وار حرفش را با صداي بلند تکرار کردم طوطی

ملکوتی هستم،مادر تشریف دارن؟:د با صداي بلند گفتمثل اینکه رل بازي می کن امیر

کیه؟:از اشپزخانه بیرون امد و پرسید مادرم

تشویشی وصف ناشدنی در حالیکه مطمئن بودم رنگ از چهره ام پریده گوشی اف اف را به طرف مادرم دراز کردم و  با

:زمزمه کردم

!!انگار نامزده ارغوانه...شما کار دارن با

در ان لحظه ي بحرانی چطور این ترفند موذیانه به ذهنم رسد که تظاهر کنم تصور من از ملکوتی رضا است که  عجیب

!!نامزد ارغوانه بوده نه امیر

بله؟بفرمایید؟:با دستپاچه گیري گوشی را از دستم قاپید و گفت مادرم

.ا عوض کنمبرم دامنم ر...اي واي:لحظه اي بعد دکمه ي در باز کن را زد و با نگرانی گفت و

ان لحظه من به تنها چیزي که توجه نداشتم لباسم بود،یک شلوار ورزشی سرمه اي بپا داشتم و یک تی شرت  تا

...تو برو در اپارتمان رو باز کن:مادرم درحالیکه به طرف اطاقش می دوید گفت.سفید

گیج و منگ کنار ایفون !م برومدانستم به حرف مادرم گوش کنم یا براي پوشیدن یک لباس مناسب تر به اطاق نمی

.ایستاده بودم

!د،باز وایستاده،خنگ خدا میگم برو در اپارتمان رو باز کن:از توي اطاق داد زد مادرم

خانه ما طبقه سوم بود و در این فاصله امیر پشت در رسیده .راهرو باریک را طی کردم و در اپارتمان را باز کردم مطیعانه

درحالیکه لبخند میزد و باز چشمهایش بیش از .با چهره شاداب و بشاش امیر روبرو شدمبه محض باز کردن در .بود

زده و شلواري کرم رنگ بر تن داشت و یک دسته گل زیبا که  اهاریک پیراهن مردانه سفید با یقه .بلهایش می خندید
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راهرو انداخت و پس از حصول  با دیدن من نگاهی زیرکانه تا انتهاي.شاخه رز لیمویی رنگ بود در دست داشت 5شامل 

اطمینان از نبود مادرم با شیطنت چشمکی زد و با انگشت سبابه حالت اشک ریختن از چشم را روي صورت نشان داد و 

با حرکت ابرو سوال کرد که گریه کردي؟

...نگران نباش:را پایین انداختم و او با صداي اهسته گفت سرم

.انومسالم خ:با صداي بلند گفت وبالفاصله

مادرم جواب سالم او را عمدا با حالتی حاکی از تعجب .پاي مادرم را از پشت سر شنیدم و از جلوي در کنار رفتم صداي

ما عموما انقدر به دور از ادب عمل نمی کنیم که سر زده :داد و امیر بالفاصله گل را دو دستی بطرف مادرم گرفت و گفت

.هستید که یکبار جسارت رو عفو بفرمایی بزرگوارانقدر مزاحم شما بشیم ولی اطمینان دارم شما 

!اجازه هست؟:با مکث نا محسوسی گفت و

:که از لحن صحبتش معلوم بود از زبان ریختن امیر خوشش امده گل را گرفت ولی خیلی عادي گفت مادر

.خواهش می کنم،بفرمایید_

:م صداي مادرم را شنیدماز پشت مادرم تقریبا گریختم و همین که به در اطاقم رسید من

.پریا،لطفا از اشپزخانه گلدون بیار_

امیر که از پشت .به در اشپزخانه رسیدم مادر گل به دست از جلو می رفت و از چهار چوب دکور پذیرایی وارد شد وقتی

...سر مادر می رفت با تر دستی کاست نواري را به دست من داد و رد شد

توي اشپزخانه و تازه یادم امد که قرار بود در طول مذاکرات من در اطاقم دراز بکشم و به دستپاچه بودم که پریدم  انقدر

!موسیقی که امیر گفت برایت می اورم گوش بدهم و همه چیز را به او بسپرم و به هیچ چیز فکر نکنم

مادر از خدا .را صدا زدمرا داخل جانانی گذاشتم و گلدانی برداشتم و در استانه در پذیرایی ایستادم و مادرم  نوار

.خواسته،براي اینکه من وارد پذیرایی نشوم امد و گلدان را از دست من گرفت
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که روي تختم به سفارش امیر دراز کشیدم و به نواي دلنشین قطعه قو گوش سپردم از شیرین ترین لحظات  ساعتی

مواره همراهم بود نوعی امید و ارامش حس عمرم تا ان زمان بود،چون در کنار اضطراب و بیم و هراسی که همیشه و ه

.می کردم که تا ان روز براستی تجربه اش نکرده بودم

چون حتی چنین موزیک ارام و .وقتی حس کردم که صحبتهاي ان دو قدري طوالنی شده،ضبط صوت را خاموش کردم اما

می کردند،تصور می کردم که هر ان فکرهاي وحشتناك رهایم ن.مالیمی هم اعصاب اشفته و بی قرارم را تحریک می کرد

لحظه اي بعد فکر می کردم صداي ...از خانه بیرون می کند اصداي فریاد مادرم را می شنوم که با لحنی توهین امیز امیر ر

...و...و...و...امیر را می شنوم که جواب رفتار توهین امیز مادر را با لحنی زشت و زننده می دهد و در را بهم می کوبد

چرا حتی یک حدس مثبت هم نمی زدم؟چرا همیشه یاد گرفته بودم به همه چیز از زاویه منفی ان بنگرم؟ اخدای

.چه بود زمان اقدر کند و کشنده می گذشت که دیگر کم مانده بود گریه کنم هر

.دخترم،بیا اقاي ملکوتی دارن تشریف می برن:باالخره صداي مادر را شنیدم اما

به خودم لعنت فرستادم که در این همه فرصت که داشتم چرا حداقل لباس مناسب تري نپوشیدم؟از جا بلند شدم  وقتی

امیر را با چهره اي مطمئن و جدي در ابتداي راهروي خروجی دیدم که ظاهرا منتظر بود .هر حال دیگر فرصتی نبود به

.من براي خداحافظی بیایم

به پدر و برادر .باید ببخشید که بی موقع و سر زده مزاحم شما شدم:امیر گفت.خجالت و کم رویی به طرف انها رفتم با

مادرم از پی او و منهم دنبال مادرم که به عادت همیشگی که براي بدرقه هر مهمانی می رفتم .سالم برسانید و براه افتاد

.راه افتادم

مادرم مثل همیشه قدم .اندام است پشت سر که براندازش کردم متوجه شدم شانه هاي پهنی دارد ولی در مجموع الغر از

اخر در ورودي ما کمی مشکل داشت و فقط ما چهار نفر لم باز کردن ان را می .تند کرد و از امیر جلو زد تا در را باز کند

چشمهاي همیشه خندانش را براي یک لحظه بست و با انگشت .من انداخت هدر این فاصله امیر زیرکانه نگاهی ب.دانستیم
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!!پیروزي را به من نشان داددست عالمت 

که رفت من تازه متوجه شدم که در ان فرصت کم مادرم چه لباس مناسب و شیکی پوشیده و جالب اینکه چه  امیر

!ناهماهنگی با سر و وضع من داشت

یخت به اشپزخانه رفت و من سري به پذیرایی زدم و اثري از بشقاب و میوه و حتی استکان چاي ندیدم،دلم هري ر مادرم

!چه بی ادب!مادرم حتی یک چاي به او نداده.پایین

:کردم اگر سوالی نکنم،شک مادرم برانگیخته می شود پس به اشپزخانه رفتم و در میان تردید و هراس پرسیدم حس

!اومده بود چیکار_

؟تو که گوش وایستادن خوب بلدي،پس چطور گوش وانستادي:نگاه معنی داري به من انداخت و گفت مادرم

...اش را به سرعت دریافتم،منظورش ماجراي خاله فریده بود کنایه

من؟:حالتی تدافعی گفتم با

!برو سر درست!من...نه:با تحکم گفت مادرم

مثل مرغ پر کنده بودم،راستی چرا گوش نایستادم؟.اطاقم امدم به

!که نمی توانم تماس بگیرم؟ مادر که حرف بزن نیست،با امیر هم.چطور از چندو چون ماجرا خبر دار شوم حاال

دیوانه می شدم،چند بار عزمم را جزم کردم که بروم و باز از مادر سوال کنم ولی کو جرات؟ داشتم

به ساعت نگاه می کنم،ساعت ده و نیم .از صبح چیزي نخورده ام.که در معده ام می پیچید مرا از جا بلند می کند دردي

وقتی کلید را می فشارم و اطاق روشن . کورمال کورمال بطرف کلید برق می روم به سختی از جا بلند می شوم و.شب است

این اتق فسقلی و نمور که رنگ دیوارهایش خاکستري .من است اقمی شود در عین ناباوري،باور می کنم که اینجا اط

چنان جیر جیر و  این تخت درب و داغان که با هر حرکت کوچک.شده و جاي جاي ان پر از لکه هاي نفرت انگیز است

ان میز چهار گوش کهنه که روي ان مملو از ات و اشغال و قرص و .سر و صدایی می کند که ادم را از خواب می پراند
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...است...کیف و نان و قاشق و چنگال و بشقاب و

!این منم که دارم در این اطاق نکبت بار زندگی می کنم؟ خدایا

!!فقط زنده اي!دگی نمی کنیزن...نه:اراده بصداي بلند می گویم بی

من حتی عرضه ندارم خودم را از بین .هزارها بار تا به حاال فکر خودکشی بسرم می زند ولی حتی جرات انرا ندارم مانند

اگر فقیر بودم،اگر بیمار بودم یا هر بدبختی که هر کسی دارد،باز دلم را می .ببرم و از این همه بدبختی خالص شوم

حتی اگر گذشت زمان حاللش باشد ولی حاال؟به چه دل .شد خواهدش کنم که باالخره مشکلم حل توانستم به این خو

.خوش کنم؟اصال زنده ماندن من براي چیست؟درد من افسوس و ندامت است که درمان هم ندارد

من بدهند این تلفن،خط کله پزي طبقه زیرین است ولی من خواهش کرده ام که یک گوشی به .به طرف تلفن می روم باز

بی انصاف هر قبض می اید نصفش را از من می گیرد،درحالیکه تنها تلفنی که من .و قبض انرا نصف نصف می پردازم

می دانم که این مردك کله پز دارد بی انصافی .ماهی یکی دوبار می زنم به امیر است که انهم یک دقیقه طول نمی کشد

...دلخوشی من است و شاید نوعی امیدمی کند ولی من بهاي چیزي را می دهم که تنها 

تعداد بوقها بیشتر و بیشتر می شود تا به امروز امیر همیشه . ن گران می شوم...دو بوق... امیر را می گیرم،یک بوق شماره

این موقع خانه بوده و تلفن را خودش جواب داده چون پدر و مادرش خیلی زود می خوابند،خدایا چی شده؟

...امیر،تو رو خدا بردار،بردار،بردار،خدایا فقط یک الو بگه که بدونم سالمه: لند و لرزان می گویماختیار بصداي ب بی

که چی بشه؟:خشن و گزنده اش را می شنوم صداي

یکه می خورم که نزدیک است از روي صندلی به زمین پرت شوم،چطور نفهمیدم او گوشی را برداشته؟ چنان

.برداشته و وقتی صدایم را شنیده حرفی نزدهوقتی با خودم حرف می زدم  حتما

الل شده ام،فشاري براي حرف زدن به خودم وارد میاورم بصورت فیزیکی هم جلوه می کند و موهایم را با تمام قوا  باز

...امیر تو رو بخدا... بگذار من حرف بزنم... فقط ده دقیقه:می کشم،می گویم
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.باز هم تلفن را قطع کرده... ین می اندازدصداي خودم را می شنوم که در گوشی طن اما

دقایقی بعد صداي پیرمرد .حال زار و نا امیدي مطلق صورتم را با دو دست می پوشانم و بصداي بلند زار می زنم با

این اولین بار نیست که در طی پنج شش ماهی که ساکن این جا هستم او بدنبال صداي هق هق گریه .همسایه را می شنوم

اما این بار نمی دانم .و بارها صدایم کند و باالخره دست بردارد رهاهمیشه بی تفاوت صبر می کنم تا با.دا می زندام مرا ص

حس می کنم اوضاعی که .بویی که هنگام ورود به ان اطاق دیوانه ام می کن حاال برایم هیچ است.چرا از جا بر می خیزم

با .دراز کشیده یروي تشک باریک.ش می روم و در را باز می کنمبطرف اطاق.دارم از این بو غیر قابل تحمل تر است

:دیدن من لبخند می زند

.بیا تو همسایه،خوش اومدي_

روي دیوار چند عکس سیاه و سفید با پونز به کوبیده .می شوم،اطاق او بدتر از اطاق من کثیف و نکبت بار است وارد

کتري کبره بسته درب و داغانی گذاشته چند استکان و یک چراغ گاز پیک نیکی کنار دستش است که رویش .شده

.نعلبکی و بشقاب داخل یک سبد کنار پیک نیک است

یک ادم،یک انسان حتی اگر .حس می کنم نازمند صحبت با یک نفر هستم.رختخوابش می روم و دو زانو می نشینم کنار

!پیرمرد افلیجی باشد که مثل این است که دارد به مرور می گندد

:زحمت می نشیند و دست می برد که استکان براي چاي ریختن بردارد می گویم به

.نمی خورم،زحمت نکشین_

سرپایی، جوونی، اگر جاي من بودي چه؟...چرا انقدر گریه می کنی؟تو که ماشاا!چیه دخترم:پرسد می

وقتی سکوت طوالنی می شودبا .اما حرفی نمی زنم!جاي تو بودم هم همین قدر بدبخت بودم که هستم:خود می اندیشم با

...دلم گرفته پدر جون،دلم گرفته: بغض می گویم

براي اینکه خودم را مشغول کنم به عکسهاي روي . می ترکد،بی مالحظه می زنم زیر گریه و از جا بلند می شوم بغضم
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.درحالیکه اصال انها را نمی بینم. دیوار نگاه می کنم

؟خوشگله نه:پیرمرد را می شنوم صداي

زنی با موهاي مجعد مشکی و چشمهاي درشت و زیبا .خود می ایم،به عکسی که از همه بزرگتر هست نگاه می کنم به

.صورتش گرد و سفید است و احتماال به سفارش عکاس به نقطه اي باالي لنز دوربین نگاه می کند

شت قهوه اي که انرا به دقت به یک سو همان زن با چادر نماز در کنار مردي با موهاي پر پ.دیگري کنار ان است عکس

شانه کرده طرفین انها دو پسر بچه سبزه رو که شبیه مرد هستند نشسته اند و جلوي پایشان یک پسر دیگر که شاید 

در ان عکس مرد سبیل هیتلري دارد و .ان زن است وشیکی دو ساله باشد و یک نوزاد قنداق پیچ شده هم در اغ

و سومین عکس همان زنو مرد .و روي پیراهنش یک جلیقه دستبافت مدل دار پوشیده صورتش صاف و خوش فرم است

هستند با این تفاوت که بچه ها قدري بزرگتر شده اند و زن قدري فربه تر شده و مرد قدري جا افتاده و خوش تیپ تر 

و لباس نظامی بر تن دازد و  موهایش را فرق کج، روغن زده و به طرف باال شانه کرده و سبیل نازك دارد.دبنظر می رس

.کراوات تیره رنگی به یقه بسته است

اینها کی هستن؟:پرسم می

!زن و بچه هام:با اندوه می نالد پیرمرد

چند شوید مو روي شقیقه ها و .دیگر مویی بر سر ندارد.حیرت به طرف او بر می گردم و در چهره اش دقیق می شوم با

ابروانش انگار .چشمهایش به گودي نشسته و هیچ سویی ندارد.باق مانده پشت سرش کج و معوج و درهم ژولیده

پر از چین و چروك و لک است و پوست چهره  تشصور.ریخته،مدل خاصی ندارد و چند تار نا مرتب باالي چشمان است

وست صورتش بحدي الغر است که گویی روي استخوان چهره تنها یک پ.اش مثل ماسک ذوب شده به پایین فرو ریخته

هر چه بیشتر نگاه می کنم می بینم ذره اي با ان مرد .بینی اش بزرگ و بد حالت توي صورتش زیادي می کند.کشیده اند

.ندارد انیداخل عکس همخو
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این اقا کیه؟:ناباوري می گویم با

!!من بودم؟:بلندي می کشد اه

شما؟_

این باور کردنی نیستوان بینی کشیده و صاف و .ازمبار نگاهم را از عکس به چهره اش و از چهره به عکس می اند چند

مردانه کجا و این کدوي پالسیده اویزان که وسط صورت این پیرمرد است کجا؟ان چشمهاي درخشنده و مژگان برگشته 

حالت و این سر بی مو و پر لک؟ شکجا و این حفره بی عمق و ترسناك کجا؟ان صورت صاف و خو

ید؟این اقا شما هست:می پرسم باز

...بودم:را بر هم می گذارد و دو قطره اشک از کناره هاي چشمانش جاري می شوند چشمهایش

تا بچه دارین؟به زحمت نیم خیز  4شما :عکس را از دیوار جدا می کنم و کنارش می نشینم با کنجکاوي می پرسم اخرین

لرزان و استخوانی و متورمش را  یک بالش روي بالش زیر سرش می گذارم و کمکش می کنم بنشیند،انگشت.می شود

.تا بودن و اون یکی عکسه،سر پنجمی باردار بوده رشش تا،اما تو این عکس هنوز چها:روي عکس به حرکت در میاورد

!ان مجتبی است پسر بزرگه، مصطفی، ولی اهللا، حسن، از حسین عکس ندارم، فتح اهللا را هم اصال ندیدم_

این هم گوهره، گوهر :به حرکت در میاورد و با اندوهی وصف ناشدنی می نالدانگشت لرزانش را روي عکس زن  بعد

:سال پیش شایدم بیشتر،مشتش رو گره کرد و کوبید توي سینه اش و به من گفت 50شاید ... خانوم یکروزي، میدونی

...نهالهی ببینم اون روزي رو که افتادي یک گوشه و کرم تنت رو برداشته و کسی نیست یک لگد بهت بز_

...اون روزه، حاال همون روزه حاال

.بی صدا می گرید و

مانند ادمهاي گیج به عکس مرد زل زده ام و باور ندارم که او همین مرد افلیج تنها باشد که بوي .بر اندامم راست شده مو

ش را می بینم من همچنان فرود بی سرانجام اشکهای.اشک پهنه صورت او را تر کرده. گندش حال مرا دگرگون می کند
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...و عجیب حس می کنم سرد است،اشکی سرد و یخزده

فضا، فضایی نفس گیر .تنها در سکوتی مالل اور به او می نگرم.دانم، نمی دانم یا نمی توانم چیزي از او بپرسم نمی

یز بر در زیر چتر سنگین شب،من و او به مانند زندانیان بخت برگشته اي هستیم که در سیاهچالی نفرت انگ.است

...!باسکوتی پر از هیاهو نبداقبالی خود،او با گریستن بی صدا و دردناك یک مرد و م

ها چنان کند و سالنه سالنه می گذرند که تاب مقاومت در برابر فشار اندوهی مشترك را از من سلب می  لحظه

...ندامت...انوهی که جانکاه ترین دردهاست.کنند

ر می گذرانم شباهت زیادي به زاغه هاي کولیانی دارد که هرگز انها را ندیده ام و تنها اختیار محوطه اطراف را از نظ بی

.در داستانهاي کودکانه انها را در ذهنم مجسم کرده ام

بوي نم و ماندگی تلفیقی نفرت انگیز با بوي تند عرق مردانه بوجود اورده که .چیز دور تا دور اطاق چیده شده همه

...می دانم چه چیز مرا انجا نگه می دارد؟شاید مهر سکوتی را که از شش ماه گذشته بر لب زده اماما ن.بیقرارم می کند

ام؟ زده

توسط همان نیروئی که هنوز هم نمی توانم بفهمم .من ان مهر را برلب نزده ام،ان مهر برلبان من خورده شده... نه... نه

چیست؟

مفلوك که  رمردیپ کیبگذارم با  انینفر در م کیرا با  میزندگ يرازهاخواهم  یم,سال عزلت  میحاال پس از ن, دیشا اما

مخوف است؟ اهچالیس نیام در ا هیدانم چرا همسا یکه نم

:آورد یاو مرا به خود م يصدا

؟يشده رو بشنو نینفر کیقصه پر غصه  يحوصله دار-

.دهم یتکان م دییرا به عالمت تا سرم

:پرسد یم,اشنباه بپراند نیهم صحبتش را با کوچکتر,ترسد یکه م یآدم کیمثل  اطیاحت با
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...یول....بشه یاگه از اول بگم ممکنه طوالن-

مملو از اندوه دارد که از شدت فشار  يا نهیکنم س یحس م,سوزاند یام را م نهیآن س یکشد که سوزناک یم يبلند آه

.نفسش را به شماره افکنده

....گمرو از اول ب زیبگذار همه چ,هیهمسا,یول-

نه .... کنم یهمه رنج و مالل را در دل ندارم حس م نینگه داشتن ا ییتوانا گریکنم د یحس م, احساس او را دارم  منهم

منتظرم قدم اول را طرف مقابل  شهیمثل هم....یول, بازگو خواهم کرد شیرا برا میمن هم دردها, دارم  نانیاطم

....دارم اجیبه گفتن احت,باشم  تهداش اقیاشت دنیلز آنچه به شن شیب دیگرچه شا.بردارد

.کنم یمن گوش م....ستین یو پر از کابوس طوالن نیسنگ يشبها نیبه اندازه ا,باشد یهر قدر هم طوالن میگو یم

.اوست تیاز رضا یکنم که حاک ینا محسوس را حس م یلرزش شیصدا در

و هر  یکن یاراده لب باز م یخوره ب یدستت به آتش م یوقت, کنه یآدم را از هم باز م يدرد لبها یگاه, هیهمسا یدانیم-

.یگ یآخ م ای...آه  کی باالخرهیاندازه هم صبور باش

 شنیاراده لبهات از هم باز م یباز ب یشیو مجروح م يگذار یو برنده م زیت شهیتکه ش کی يبرهنه ات را رو يپا یوقت

.....یزن یم يادیفر ای....یآخ....یوآه

 يدیو فقط به واسطه اون درد لبهاتو به هم فشار م یاز شدت درد لب باز کن یقادر نباش, که تو  ياز روزامان .... ام

....آخ یبگ يتو ینم یخوره و تو حت یکه از درون تو رو مثل خوره م يدرد....

شمع تو رو آب  کی نیو ع شهیم ياز درونت جار, بشه  يجار تیاز سرو رو دیکه از شدت فشار اون درد با یاون عرق و

.....يزیریکنه و فرو م یم

.یمبتال نش يدرد نیبه چن چوقتیه, خوام  یبهم بندازه م ریتحق ایاز سر ترحم  یرو بشنوه و نگاه میخدا اگر صدا از

!کار دردمان مشترك است ينجایتا ا!  چارهیمرد ب ریشده ام پ:  میگو یدلم م در
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 ينداره از اون روزا که تو یقابل توجه زیقبل از اون چ.شکل گرفت میشروع کنم که زندگ يخوام برات از روز یم-

گفت  یخواست و م یم نیپدرم از من کار و عرق جب یخان زاده بودم ول, کردم  یخودمون مرد و مردونه کار م يآباد

!و اطاعت از پدر سرلوحه کارم میداشت یهمرف یزندگ,  شهیاثبات م ختنیمرد با کار و عرق ر یمردونگ

 دنیبا د.  میکه تو حجله تنها بود دمید یصورت زنم رو وقت. کردم  یمادرم عروس ییساله بودم که با دختر دا فدهه

!نشده بمینص یو خدا رو شکر کردم که زن زشت دمیکش یمعصومش نفس راحت دیچهره سرخ و سف

دوازده ساله بود شب زفاف ما , ودبچه ب یلیهنوز خ,  دیرس ینم نیپاهاش به زم, که نشست  یصندل يشب گوهر رو اون

...بود ختهیافسار گس يا زهیکودکانه و غر طنتیاز ش ختهیآم

خواست  یبود دلم م دهیسفت و رس بیس کی نیبرجسته و تپل گوهر خانم که ع يلپها دنیبچه بودم که با د آنقدر

بود که حاال  یافتنیدست ن میدختر برا کیبا  يباز. کنم  يو دور اتاق باهاش گرگم به هوا باز رمیبگ شگونیلپهاش رو و

.بود میدست ها انیدر م

شهوت و  يکنند مرا به سو یپا و آن پا م نیدر ا رونیدانستم ب یکه م يافراد يساقدوشها و چشم انتظار يسفارشها اما

. او حامله نشد,  گوهر خاتون بود یام که مصادف با پانزده سالگ یسالگ ستیتا ب.کرد یم تیهدا! داماد  کی فهیانجام وظ

 اوری ییو راهنما یپدرم بود و همراه دیدستور اک نیا. ماندم یم يآباد رکمتر د گریبودم و د وستهیمن به قشون نظام پ

.پدر گوهر یعل

آن روز ها مثل حاال نبود ,  میکرد یو سرباز جمع م میرفت یم يبه آباد يکه آباد میگروه بود کیسردسته  یعل اوری من

که  ییکنند ما خودمان در گروهها یهستند و خودشان را معرف فهیفالن سال مشمول نظام وظ نینند که متولدکه اعالم ک

 يهمون سرباز ياجبار "ياجبار" میبرد یو م میکرد یرا جمع م انهاجو میافتاد یشد راه م یم لیتوسط ما فوق ها تشک

 يکرد و در واقع آغاز قانون سرباز یم يرو راه انداز هفیخدمت نظام وظ, اون وقت ها تازه رضاخان داشت  یول, حاالست 

.رفتن بود
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مادرم در نظام بود و رفتن من به ارتش به واسطه پدر زنم و البته عالقه  ییمادرم بود و دا ییکه گوهر دختر دا گفتم

.مادرم بود ییپدر زن و دا, گم  یهم که م یاورعی, خودم بود 

 یانیشا ییرایپذ میآدم شاه هست نکهیبه حرمت ا میشد یکه م يوارد هر آباد.بود يروزها دوران خان و خان ساالر آن

.شاهانه بود يهاییرایهم جز پذ اكیتر دنیو کش میشد یم

زده  مهیخ ابانیخ يشب که تو کی, بعد  یمدت.گرفتم یم ينشستم و دود یبساط م يپا,  یعل اوریاز  تیهم به تبع من

 يام جلو دهییچا دیفکر که شا نیکنه با ا یاحساس کردم تنم درد م یسرشب,  میبود دهینرس يو هنوز به آباد میبود

که به  ییکرد تا جا یم دایشدت پ میلحظه درد دست و پا هر.کرد دایپ فینه گرمم شد و نه دردم تخف یآتش نشستم ول

 دمید یسرم م يرا باال یلع اوریآن  کی,  دمیچیپ یو از درد به خودم م دیچک یعرق سرد از بدنم م.رخت خواب رفتم

:دیپرس یکه م

چه شده پسر؟ ه؟یهان چ-

.گرفته باشم يبد یضیگمونم مر, کنه  یتمام جانم درد م:دمینال

.گم بساط رو رو به راه کنن یاالنه م,  یتا خوب بش یبکش اكیتر یکم دیبا, نترس, نه آقا جان :دیبه قهقهه خند یاورعلی

داره ؟ اكیبه تر یشده ام چه ربط ضیمر چه ؟ من یعنی: دمیتعجب پرس با

.یکش یو زجر م ادیطور بدنت کش م نیا ینکش اكیاگه تر, د خوب پدر سوخته :گفت

کردم  یم یکه از کودک يمتر و هشتاد بود و به واسطه کار کشاورز کیاز  شیقدم ب, بودم  یجوان برومند و پر قدرت من

است که منو به خود وابسته  اكیتر نیدانستم که ا یچه ول یعنی ادیدانستم اعت ینم نکهیبا ا.و مقاوم داشتم دهیورز یاندام

 اكیهر شب تر, هر وقت  یعنی:گفتم, الشعاع قرار داده  دمتحتیناز یرا که آنقدر به آن م میجسمان يرویکرده و ن

شم؟ یم يطور نینکشم ا

....ایحاال پاشو ب...آهان : گفت  یاورعلی
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گهیبار د کیقسم اگر  یبه عل: و تحکم گفتم رتیبود با غ دهیبر درد امانم را کهیحال در

.به وافور ببرم لب

.بندد یلبان ترك خورده و کبودش نقش م يرو يکند و لبخند یسکوت م رمردیپ

 نیاو در ا رسدیبنظرم م ستیزمان خاص ن نیمکان و ا نی، ا نجایزمان است و متعلق به ا يورا کنمیکه حس م يلبخند

دارم روح او ،  مانیبله ا...  ستیجسد ن کیشباهت ب یکه ب ینینفر يمرد ریمن هستم با جسم رنجور پ. ر ندارد اتاق حضو

به ... سوگند خورده بود که لب به وافور نزند  یبه موال عل رتیبا غ شکه به قول خود يآن لحظه ا... اکنون در آن لحظه 

...کردهینم ینیروحش سنگ ير شانه هاآن روزها که وجودش ب خواستیآن زمان که خودش را م

به ناله  شیصدا نیاز ا شیتن مردانه دارد ، آخر تا پ شیصدا نیاست و طن يپر از انرژ شی، صدا دهدیادامه م یوقت

!ماندیم رشیلچیو يچرخش چرخها

و از شدت درد  دمیرختخواب درد کش يبه دو هفته تو کینشون به اون نشون ، نزد...  یداشتم و چه مردونگ یرتیغ چه

.نبودم جز خدا چکسیمن بنده ه. نزدم  اكیلب به تر یزدم ول ادیفر

!بکشه ؟ یبود که بخواد منو به بندگ یچ اكیتر

:کنمیالتماس را حس م شی، در لحن صدا کندیبه من م ینگاه

؟ يشد خسته

.نه:  میگویم

است و  مناكیتمام بماند ب مهیقصه پر غصه اش ن نکهیاز ادارم  نانیخالصه تر ادامه دهد ، اطم کندیم یاست که سع معلوم

.تر شود یکه استغاثه کنان آرزومند است ، شب طوالن شنومیدلش را م يصدا

سواد داشتم و بهش اضافه هم کردم به  یکم کیخالصه . داشتم  یو همت رتیچه غ یجوون نیدر ع یگفتم که بدون نویا

نداشت  يرادیو ا بیگوهر خانم ع یدم ، قصد ، دوا و درمون گوهر خانوم بود ، ولتهران ش یپدر زنم راه یعل اوری ياری
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تهران شده بود ،  میبود که مق یپدر زنم مدت.  میاما ما در تهران موندگار شد. آماده نبود  يباردار يو هنوز بدنش برا

ولت درآمدم و باالخره گوهر شدم و به خدمت د یبود و منهم با کمک اون وارد شهربان یصاحب منصب یشهربان يتو

...اومد ایداره بدن یکه االن فوق تخصص اطفال رو در رشته پزشک یخانم ما هم باردار شد و آقا مجتب

زندان بدبو تک و تنها افتاده باشد ، در  نیدر ا يکه پدر چنان پسر ستیقابل باور ن می، برا شومیم رهیتعجب به او خ با

.فراموش کرده طیشرا نیو با ا نطوریکه پدر خود را ا رستمفیپسرش لعنت م یرحم یدل به ب

زن  دمیفرانسه شده و شن میسالهاست مق نکهیمثل ا یول کهیمهندس مکان یاومد ، مصطف ایبدن یسرش مصطف پشت

فکر و ذکرم شده بود .  خوندمیبودم و به درس عالقه داشتم ضمن کار درس هم م یمن بچه باهوش. هم گرفته  يفرانسو

 ایاهللا بدن ی، ول یبعد از مصطف.  میکردیتازه م يداریو د کردمیسفر م مونیبه آباد یدر هر فرصت. س و خانواده ام در

 یاهل درس نبود ول ادیاهللا ز یهم بده بستون داره ، ول یخارج يمال اونه که با کشورها...  یاومد ، االن کارخونه پارچه باف

.و عمران شدن ، وضعش بحمد اهللا خوبه وتریکامپپسرش مهندس  کیخبر دارم دوتا دختر و 

روبراه بودن  يرها کرده و رفته اند و او برا یاو را در بوته فراموش شی، بچه ها سوزانمیتنها ، دل م رمردیدلم بحال پ در

ورد زبانش باشد دیچون آنها با يعاطفه ا یبر فرزندان ب نیناله و نفر کهیآورد ، درحال یکار و بار آنها شکر خدا را بجا م

.

سرها درآورده بودم فقط خدا  يتو يجا افتاده بودم و سر یشهربان يتو گهیخانم سر حسن آبستن بود که د گوهر

پدر زنش و خدمت در نظام ،  یبانیبا پشت یبچه دهات کی نکهیاز ا... اون روزها چقدر شاد بودم و چقدر شکر گذار  دونهیم

.داشتم... داشتم ... که من داشتم  خواستیم یفراوان پشتکاربکشه ، خودش همت و جا باال  نیتونسته خودش رو تا ا

به  نیدر آن لحظه چن ماندیفروغ و دردمند به کنج اتاق ثابت م یو نگاهش ب کندیلب زمزمه م ریکلمه را همچنان ز نیا

.که او تمام حواس خود را از دست داده دیآ ینظر م

را زمزمه وار  یکلمات یبرده و گهگاه ادشیدور ، حضور مرا از  يخاطرات سالها انیم جستجو در شودیم یطوالن سکوتش

.زشت است اریبس يناسزاها یبرخ ختهیکه جسته و گر دیگویم
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شنا کردم که هنوزم که هنوزه  یمنجالب متعفن يبعد از آن تو یول...  ستمیاحمقانه نبودند ز میآرزوها کهیتا زمان:  غردیم

...دم دارمرو با خو شیبو

:ردیگیاش را بطرف گوشه اتاق نشانه م یآمرانه انگشت لرزان و استخوان یلحن با

.نجایا اری، اونها رو بدار ب هیهمسا

متوجه  دیگشایآنرا که از هم م.  دهمیو به دستش م اورمیشکل را م یو دو کتابچه بزرگ مربع زمیخیاز جا برم عانهیمط

هر برگ به  يداده و رو لیتشک رهیت میضخ يکه صفحاتش را کاغذها یمیقد يبومهااز آن آل. ، آلبوم است  شومیم

و بعد آنرا به من  نگردیآلبوم را با حسرت م. کنند  ااندازه قاب عکس چهار بست دارد که عکس را داخل آن بسته

:دهدیم

...نیبب

:دهدیادامه م و

 ي، افسران ارتش برا بردیآدم رو باال م ید و طبقه اجتماعافتخار بو یروزها در خدمت نظام و دولت بودن ، نوع اون

.برخوردار بودند ییداشتند از ارج و مقام واال ییایخودشان برو و ب

.کردمیرا نازك م لمیو سب زدمیروغن م میگرفتم ، به موها ادیو کروات بستن را  قهیکم کت و شلوار و جل کم

.زدمیپر م یبرنج دم کرده زعفران يو بو میخانه ، گوهر خانوم ، بچه ها يبسو ، دیرسیم انیبه پا يکه کار ادار نیهم اما

...بود با گوهر یحیو هر تفر دانستمیرو بر خودم حرام م یی، به تنها ابانیخ يتو گردش

ظر بن یو خسته تر از عکس قبل رتری، در هر عکس ، گوهر فربه تر ، پ زنمیآلبوم را ورق م زندیکه او حرف م همانطور

...و سر حال تر پتریجوانتر ، جا افتاده تر ، خوشت حیو بالعکس ذب رسهیم

:  گفتندیو م دندیخندیاومدم ، آنها م رتیهمکارانم ، سر غ يها و طعنه ها ی، بدنبال شوخ یباالخره آن عصر لعنت نکهیا تا

...انقدر از زنش حساب ببره يمرد میدینباش ، ما ند لیبابا آنقدر زن ذل
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کافه  کیب میندارم ، دنبالشان راه افتادم و رفت یمیو ب ترسمیو از زنم نم ستمین لیبه اونها ثابت کنم که زن ذل نکهیا يبرا

...الله زار يتو

است تمام عضالت صورتش  يزیانگ رتیصحنه ح.  نگرمیو به چهره اش م کنمیآلبوم بلند م يسکوت او ، سرم را از رو با

.فشاردیاست لبها را بر هم م ستنیکه بغض کرده و در آستانه گر یدکدرهم فرو رفته و مانند کو

خوفناك که  منیاهر کی... وجود داره ؟  منیاهر میکه در وجود همه ما آدمها  يقبول دار:  کندیناگهان رو به من م بعد

 نیکم یافع کیمثل  انهیو در تمام مدت عمر ما ، موذ... بزنه ،  رونیاز دهنش آتش ب تونهیدوزخ م يوالهایه نیدرست ع

بزنه ؟ شیآدم آت یکنه و به تمام هست بازلحظه غفلت ، دهن متعفنش رو  کیتا در  کنهیم

آدم پخش  تیانسان يگون ، ذره ذره زهر کشنده اش رو تو یافعف انهیهم با همون موذ یو گاه:  میگویم دهیجو دهیجو

...آدم کیدر قالب  شهیخوفناك م منیاهرو آدم ، همون شهینابود م تیاون انسان ي، تا روز کنهیم

:دهدیبه خود م یحرارت تکان با

تو هم از . درد دل انتخاب کردم  يرا برا یآره دخترم ، حرفت به دلم نشست ، انگار خوب کس. درست تره  نی، ا آهان

که منو نابود کرد ؟ يشد دهیگز یهمون سوراخ

تو شده ؟ يباعث نابود یچ دمی، من که هنوز نفهم دونمینم:  میوگیتفاوت م یاندازم و ب یرا باال م میها شانه

به درمان ؟ چه  يدیکه خودش به خودش زده در رنجه ، چه ام یآدم از زخم یوقت...  هیهمسا!! خودم ! من !!! من :  نالدیم

...ستین ری؟ خود کرده را تدب ی؟ چه مرهم ییدوا

:دیگویاندازد و م یم قیعم ی، او به من نگاه کندیاز اشک چشمانم را تار م يپرده ا اریاخت یب

...من یول... زود  یلیزوده ، خ يدیتو نا ام يبرا

:میگریو به حال زارم م گذارمیزانو م يو سر را رو کنمیپرت م يافتم ، آلبوم را به کنار یهق هق م به

و فرصت  یحاال ، که جوون نکهیاز ا یار باششکر گز دی، با یرو کرده باش تیاشتباه زندگ نیاگر بزرگتر ی، حت هیهمسا
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و  يبود وونهیو کر ؟ د يو قسمت اعظم عمرت رو کور بود يمن بود يشده ، اگر جا نایب رتتی، چشم بص يجبران دار

؟ يکردیچه م یجبران نداشت يبرا یفرصت گهی، که د يبردیم یبه اشتباهت پ یو وقت... عقل  یب

:دهدیبعد ادامه م یقیو دقا سپاردیو ندامتم گوش جان م ییاتنه هیسوزناك گر یبه سمفون یمدت

!  نی، محاله که بخورم ، اصرار نکن خونمیبار نرفتم و گفتم نماز م ریتر کنم ز یشب هر چه به من اصرار کردند که لب اون

حوصله  گهیو من د دندیشنیو م گفتندیم يخبر یو ب یآنها در عالم مست کهیدرحال میرو تو کافه گذروند یدو ساعت یکی

.به ماه بود اگوهر خانم که پ شیام سر رفته بود و فکرم پ

رو خلوت الله زار  ادهیزدم ، همانطور که در پ رونیکردم و از کافه ب یسر درد رو بهانه کردم و با آنها خداحافظ باالخره

 یو با هم شوخ زدندیم يد قهقهه ابلن يو بصدا رفتندیمتوجه چند جوان مست شدم که تلو تلو خوران راه م زدمیقدم م

رو از کف بدهم و  اریعنان اخت نطوریکه با خوردن مشروب ، ا ستمین يدکه مر گفتمیم نی، در دل بخودم آفر کردندیم

توجهم رو جلب کرد و متوجه شدم  يزنانه ا يافکار ناگهان صدا نیدر هم! سوال ببرم  ریمردونه ام رو ز ینیمتانت و سنگ

شب زن رو درست  یکیاردر ت.  دمیگل کرد ، قدم تند کردم و به اونها رس رتمیشده اند ، غ یمزاحم زن، اون جوونها 

خانوم خشکله آنقدر :  گفتیکه م دمیاز جوونها رو شن یکی ي، صدا دمیرا د انشیدامن و بازوان عر ی، اما کوتاه دمیند

...ایناز نکن ، ب

 دیدویدوالدوال م کهیدرحال يگریشون با دماغ خون آلود و د یکی دمیآن به خودم اومدم د کیشد فقط  یچ دمینفهم

...اهللا اکبر... از ما دور شدن ، به طرف زن که برگشتم  هیبدنبال اون بق

حدس بزنم آن زن چه  توانمیدر انتظار ادامه هستم ، نم اقیگفتن و نگفتن درمانده ، من با اشت نی، انگار ب کندیم سکوت

...اهللا اکبر دیگویبلند م يبا صدا نیاو چنبوده است که  یکس

:زندیم ایدل را به در ییگو

 يبود رو ختهیشبق ر نیع یلخت و مشک شیبودم ، موها دهیدر طول عمرم ند ییبایز نیزن به ا یمنو ببخش ، ول ایخدا
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ه گر و طناز بود ؛ صاعقه زد وسط مغزم نگاهش عشو نهویداشت که ع یتو نگاهش برق...  ونشیو عر نیمرمر يشونه ها

:گفت یفیظر يبا صدا

و با لباس فرم رفته بودم یآخه من از راه شهربان. (  ییآقا یلیبودم ، خ دهیند یرتیباغ نیبه ا! آقا ، ممنونم ، آژان  یمرس

)

:گفتم! ، اما انگار سحر شده بودم  گفتمینم يزیچ یول دیگزیکاش الل شده بودم ، مار زبونم رو م يا

.رسونمی، شما رو م نیباش ابونیخ يشب خطرناکه شما تنها تووقت  نیا

 یمرس: گفت  يبا لوند کیخونه کوچ کیو باالخره در  میاز خدا خواسته شونه به شونه من راه افتاد چند تا کوچه رفت اون

.تو نی، بفرمائ

.رمیراحت بشه بعد م المیمن خ نیشما بفرمائ. متشکرم خانم :  گفتم

:، گفت شدی، انگار نگاهش فرمانده عقل و مغزم م دیلرزیته دلم م کردمیش نگاه متو چشما یوقت

.میشی، دلخور م نیمهمون ما نش ییچا هی نیائین اگه

اراده پا به داخل گذاشتم ، اما منظور او شوهر  یفکر که منظورش از ما ، شوهر و بچه هاش و خودش هستن ، ب نیا با

.کردیبا مرگ دست و پنجه نرم م يماریر بستر ببود که د يریزن پ رینبود ، پ

:دیگویو م کشدیم یاندازد ، آه یبه من م ینگاه

بخاطر ... رو برات بگم  زیهمه چ خوامی، م یمعذب بش ایناراحت  زنمیکه م یی، نکنه از حرفها ینوه من نهوی، تو ع دخترم

...ادیواضح و فاحش ب یلیجاها بنظرت خ یکه ممکنه بعض نهیهم

قسم خورده و  یشیو من هم مثل کش کندیاعتراف م شیکه نزد کش ماندیم یبه معترف رمردیشده است ، پ یجالب صحنه

باشد  يبار نیشش ماهه اول نیدر ا دیشا!  دهمیبه او گوش م! ما  نیب تیمورد اعتماد ، بدون در نظر گرفتن تفاوت جنس

گوش سپرده ام که  يو ترحم به غمنامه مرد يبا همدرد ختهیآم یقایکه اندوه و ماللم را فراموش کرده ام با شوق و اشت

.نمیبیمرگ را بر بسترش م نیسنگ يبالها هیاش به وضوح سا ییو روشن سلول تنها کیدر تار
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:شودیم رهیدخمه تنگ و خوفناك خ نیوراء ا يو او به نقطه ا دهمیتکان م يسر

 ی، هر چ کردمیم یاون زن را برانداز کنم ، ول يسر تا پا خواستمی، نم کردیم ياز درونم باهام لجباز کنفریچرا  دونمینم

و چشم ناپاك زل  زیه يمردك ها نهویبندازم و نگاهش نکنم ، بدتر ع نییآوردم که سرم رو پا یبخودم فشار م شتریب

.چرخاندمی، م ونور اون ور رفتن ا نیبهش و سرم رو با ا زدمیم

...و از همه بدتر عشوه گر و طناز بای، لوند ، ز ییزن استثنا کی. بود  يزیچ عجب

و هشت سالمه ، زن و سه تا پسر دارم ، خونه ام کجاست ، مال  ستیام ، ب ینظام يدر چه رتبه ا دیبخورم ، فهم ییچا هی تا

...اومدم تهرون و ی، از ک رونمیکدوم طرف ا

و  کندیم وونهیبلند قده ، خوش اندامه ، چشماش د دمیاسمش رو ، در عوض د ی، حت دمیاز اون نفهم یچیمن ه یول

...زنهیحرف م ایپر نیموهاش حرف نداره و ع

کردم و راه افتادم طرف  یمرده متحرك تمام مدت زل زده بود به من خداحافظ نیکه ع رزنهیرو خوردم و از پ ییچا

.خونه

برام حوله آورد ، با  يکت و کالهم رو گرفت و جلدجلو و آهسته سالم کرد ،  دی، دو دی، گوهر از خواب پر دمیرس یوقت

اون شب هزارها بار . اش بود  یشگیکار هم نیاون شکم گنده دو زانو جلوم نشست و جورابهام رو از پام درآورد ، ا

.زمیبر رونیو حرکات دلبرانه اون زنه رو از ذهنم ب افهیکردم فکر و ق یرو لعنت فرستادم و سع طونیش

پا به ماه بود و در ضمن شب جمعه هم  نکهیا دم،بایوسوسه رو گوهر د نیفرار از ا يتنها راه برا.بودم یاککه بچه پ گمیم

سال زن  ازدهیمن و گوهر بعد از  دیاون شب احساس کردم ، شا. رو در قالب گوهر مهار کردم اقمیو اشت لینبود، تمام م

قرارداد نا نوشته امضا کرده  کیاون شب انگار ما دوتا  تا!! میکرد حسرو  ییبار طعم زناشو نیاول يبرا ،يو شوهر

 يبار نیو آخر نیاون شب اول یول. میداشته باش يعاد يروزا يسوا یتیمیصم... جمه کنار هم  يشبا میکه موظف میبود

بار بود  نیاولبودم، و  حیذبگوهر آقا  يبرا شهیتا قبل از اون و البته بعد از اون من هم... حیذب: بود که گوهر به من گفت
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....اقیو اشت لیو اجبار ،بلکه با م فهیو از سر وظ شهیبه من گفت گوهر نه مثل هم يحس قو کیکه 

 يگم که بر یرا نم نهایا هیهمسا: دیگو یپدرانه م یو ا لحن ابدی یرا به سرعت در م نیا رمردیمعذب شده بودم، پ یکم

که از تجربه هام  گمیم.بشه تیراه زندگ یما بق يکه برات توشه  مگیم ،یمحوش بش یعشق لمیف کی نهویع الیتو عالم خ

و  یو اگه زرنگ باش یباخت یاگه تجربه اشون کن یعنیارزش تجربه کردن رو ندارن،  زایچ یلیخ نکهیا يبرا. یاستفاده کن

.ي،برديریاز تجربه بازندهه درس بگ

تغار  هیانگار  دمید کهویکه  امدیبدست داشت م ياچ ینیمن، فردا صبحش گوهر خانوم س نیغمگ هیخانوم همسا بعله

آب پاره شده  سهیک گنیشده، حاال م یچ دونستمیخالصه چه م. نییپا زهیریدامنش م ریروش و آب داره از ز ختنیآب ر

 هیکه همسا یاز تو اطاق دمیدست و پاهام رو جمع کنم د تاو  هیدر خونه همسا دمیشده، دو یدونستم چ یمن که نم یول

اما  د،یزائ عیهمه انگشت به دهن مونده بودن که چه راحت و سر!! بچه اومد هیگر يدور گوهر جمع شده بودند صدا ها

 راحت یلیخ! پدرسوخته حسنه نیا ینبود ول عیانقدر هم سر هایالبته سر قبل ست،یگوهر خانوم سخت زا ن دونستمیمن م

اش و اومد و جفت رو هم درآورد و تا دو روز بعد خونه ما  یرفتند پ يهم بود تند ریقابله پ هیتو کوچه امون .اومد ایبه دن

 يعذبم وداداش کوچکتر و دخترخاله  یخودم و دو تا آبج يتا ننه  ریگوش تا گوش آدم بود، از مادر و خواهر گوهر بگ

...گوهر و اووه

آدم  گنیشد،میدختر م یکی نیقل کم اخواست ا یدلم م ستیاداره، از خدا که پنهون ن ینیریجعبه ش کیبا  میهم رفت ما

 میخالصه داشت! پسر بودن بچه هه هالکم کرده بودها يحاال اگه دختر داشتم آرزو!که نداره رو داره یاون يآرزو شهیهم

شده،  يدر ورود خیبعله سرها همه م میدیکه د میگفتیم میکه نبود وزهچند ر نیو از اوضاع و احوال ا میخوردیم ینیریش

همه راست ... سادهیتو چهارچوب در وا یهمون خانومه اون شب دمیتوجه اونها رو جلب کرده که د قدیا یچ نمیبرگشتم بب

 يخامه ا هرو ک لشیسب یواشکی يگرید د،یکشیدست به موهاش م یکیاون  کرد،یکراواتش رو مرتب م یکیسادن،یوا

...کردیشده بود پاك م
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....هیسرکار عل نیداشت يامر-

.......بنده در خدمتم هیمر شما چا دییبفرما-

اون فقط با  کردن،یجلب توجهش م يبرا هیکه بق یتالش انیو در م کردمیمن بودم که مات و مبهوت به اون نگاه م فقط

....افسونگرش زل زده بود به من يچشمها

تلق تلق  يکوت صداس انیاون به من شدن همه ساکت شدن و در م ي رهیتالش متوجه نگاه خ یبعد از کل هیبق یوقت

!همه رو مطمئن کرد که مخاطب اون زن لوند من هستم ومد،یمن م زیاون که به طرف م يکفشها

جعبه رو جلوش گرفتم دستهام  یوقت!د؟یکن یتعارف نم ینیریح،شیمبارکه آقا ذب:شد و گفت کیبه من نزد ییپروا یب با

...دمیلرزیاش با من م ییآشکار کردن آشنا يبرااون  ییپروا یکنجکاو همکارانم و ب ينگاهها ریز د،یلرزیم

رسد قصه  یبا او دست کم دو نسل فاصله دارم اما بنظر م. داردیوا م دنیشیکه مرا به اند یطوالن یسکوت کند،یم سکوت

 نایکنم پا یفکر م د،یآ یاز او بدم م...که در طول اعصار بارها و بارها تکرار شده و خواهد شد يا ست،قصهیاش تازه ن

 ییگند فرصت خود نما يچه شده؟ بو میبهتر بگو ایچه خواهد شد،  آخرتوانم حدس بزنم که تا  یدانم، م یماجرا را م

:کشم یم رونیو او را از اعماق افکارش ب میایتعارف به حرف ن یب.کند یکند و کالفه ام م یم دایپ

.دیمنو ببخش. بشم داریصبح زود ب دیبعد،من با ياش باشه برا هیبق-

که  ییآنجا را ندارد، بو يدست کم اطاقم بو.برم یمانم و به اطاقم پناه م یمنتظر پاسخ نم زم،یگر یاز اطاقش م بایتقر

.است انتیخ يکنم بو یحاال احساس م

کند؟ یدارد چه م یحاال ام شمیاند یکشم و م یتختم دراز م يرو

 دیکنم، با یسرم حس م هیدر ناح يدیورم کرده درد شد میدهد، گلو یکنم ساعت ده صبح را نشان م یچشم باز م یوقت

.سرما خورده باشم

اوضاع و  نیا يکند، تو یترم م نیاست که غمگ یخورد ترنم محزون یاطاق م یروانیش يقطرات باران که رو يصدا
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 یتخت م يروگرفته دوباره  اریوجودم را در اخت يضعف سراپا یشوم ول یاز جا بلند م. را کم داشتم یکی نیاحوال هم

گرفته و ناجور است که او  میصدا يکنم بحد یم صحبت سمیبا رئ یوقت رمیگ یو با عجله تلفن کارخانه را م نمینش

.کند حتما به پزشک مراجعه کنم یم هیمشفقانه توص. حالم بد است ابدی یم نانیاطم

و دکتر بروم باز  زمیه بتوانم از جا برخشود ک یکنم با استراحت کردن تا بعدازظهر حداقل آنقدر حالم بهتر م یم فکر

افتم که مرا در بستر انداخت و  یم يماریب نیاول ادیبه .دوزمیسقف چشم م يِدوده ا يو به ترکها کشمیتخت دراز م يرو

چقدر دوستت ...ریآه ام...یو دلواپس تیهمراه با احساس مسئول یدگیرس...شیو عطوفتها هایمهربان...ریباز هم ام

...داشتم

****

و پدر  ایبا آر يباره کلمه ا نیمادرم در ا.دمینفهم زیچ چیشب ه قیدقا نیمادرم امد و من تا آخر داریبه د ریکه ام يروز

!!از دوستانم یکیگفته بود  يعاد یلیآورده خ یگل را چه کس دیپرسیکه م ایصحبت نکرد و در جواب آر

 دیناام ریچرا موقع رفتن نگاه ام یکه مادرم او را جواب کرده ولداشتم  نانی، اطم امدیشب تا صبح خواب به چشمانم ن آن

نبود؟

به .کردمیم یاحساس راحت ریحد با ام نیچرا تا ا دانمینم.فردا طبق فرمان مادر باز به اتفاق پدرم به دانشگاه رفتم صبح

قلبم  جانیاز شدت ه دمیشناو را  يصدا یرا گرفتم ، وقت ریدانشگاه تلفن محل کار ام یمحض ورود از باجه تلفن الب

من لحنش مهربان و رئوف شد ، صدا  يصدا دنیبه محض شن اماو خشک جواب داد  يجد یلیخ ریگرفت ، ام دنیطپ

:و ژرف شد و گفت میمال يهمان صدا

من؟ يِایپر يچطور-

:، گفتم شدمیغرق لذت م زدیحرف م کیو رمانت یخودمان نطوریا یوقت

شد؟ یچ روزید-

؟يدینفهم:نیریآرام و ش يا ، قهقه دیخند
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.نه:با اضطراب زمزمه کردم-

مذاکرات صلح بوده؟ جهیکه نت يدینفهم"من يایپر"که بهت گفتم  ی، وقت ییایم یبه نظر دختر باهوش-

.اشک در چشمانم حلقه زد و سکوت کردم يو شاد جانیشدت ه از

.يخوریو امروز هم ناهارو با من م يمن شد يایحاال پرتا  روزیاز د نیبه خاطر هم!مامان جونت تو رو به من داد روزید-

به  بایدرخشان و ز یالب يفضا!!بلند بخندم ، بشکن بزنم و برقصم يبه صدا خواستیبزنم ، دلم م ادیفر خواستیم دلم

احساس  شناختم اما یامدند ، آنها را نم یم یمیکه در رفت و امد بودند به نظرم مهربان و صم یانی، دانشجو دیرسینظر م

هر چه بود .و هراس نبود میاز ب يشده بودند خبر یدوست داشتن همهبه همه شان داشتم چهره ها  یبیمهر و عالقه عج

سال حس  ستیب...ها  ییتنها زیدوران مالل انگ افتنی انیحس پا می، با شکوه و عظ ریوصف ناپذ یاقیبود ، اشت اقیاشت

.بود افتهی انیپا یلحظه تمام نشدن کیدر  ییتنها يکشنده 

جان کندند و گذشتند ، صحبت کردن استادان  قیموعود دقا يتا لحظه  یکردم ول یخداحافظ ریچطور با ام ستین ادمی

...تا تمام شود گرفتیبود که جان ادم را م لمیدرست مثل حرکت اسوموشن ف

که با  دمیرا د ریام.نشکده خارج شدمکوچکم انداختم و از دا نهیبه ا یبا عجله نگاه دیبه هر حال موقع ناهار رس یول

 ندازمیب نیو کالسورم را به زم فیک کیرمانت يزده ،دوست داشتم مثل صحنه ها هیتک نشیو به ماش ستادهیگرم ا يلبخند

.لبخند زدم رفتمیآرام آرام بطرفش م کهیفکر خنده ام گرفت و در حال نیاز ا!گشوده به طرف او بدوم يو با دستها

جلب کرده و در  یعلن يخواستگار يجلسه  کی ییبرپا يگفت که موافقت مادرم را برا میبرا دیختصر و مفان روز م ریام

.، مطمئن باش ایپر یتو مال خودم:زد و اهسته گفت يمن لبخند مناكیمقابل نگاه ب

:ساعت وقت دارم گفت کیحدود  يزیام چ يمطمئن شد تا شروع کالس بعد یاز صرف ناهار وقت پس

.نطوریو من هم ه یکه تو منو بهتر بشناس هیت خوبپس فرص-

او مبدل  يمحو شدند و چهره  زیچشمان اعتماد برانگ يحالت چهره اش عوض شد آن لبخند نامحسوس و ان خنده  بعد
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را  رونیرنگ رستورن ب رهیت ي شهیاز ش کهیآتش زد و در حال يگاری، با آرامش س يشد متفکر و جد يمرد يبه چهره 

:گفت کردیتماشا م

من و تو عاشق هم  داستیطور که از ظواهر امر پ نی، ا میکه هست بنگر يرو آنطور یمن دوست دارم زندگ ایپر-

!، نه؟ میهست

با همان لحن  ریانداختم ، ام نییباعث خجالت من شد و سرم را پا یپرده گ یو ب یبه ان واضح انشیداشت اما ب قتیحق

:گفت قشیژرف و عم يآرام و صدا

.به من نگاه کن زنمیباهات حرف م یوقت کنمیو خواهش م ریرت رو باال بگس-

به  قیپک عم کی رینبود ، ام ينگاه کردن در چشمانش کار ساده ا یام تحت فرمان او بود سرم را بلند کردم ول اراده

!م؟یخوب شد حاال جواب بده ، هست یلیخ:زد و گفت گارشیس

.دیاو لبخند زد و باز چشمان خندانش به من قوت قلب بخش.کان دادمت دییسرم را به عالمت تا ییکمرو با

 ایهمه ادمها که عاشقن  نیا ينظر تو درباره  ه؟بهیمنظورم چ یبفهم یتونیحالت حفظ بشه ، م نیا خوامی، من م ایپر-

عاشق  چوقتیکه انگار ه يطور گردوننیرو برم دنیکه رس نیتا به معشوق برسن و هم دوننیخودشون رو عاشق م

...کنهیعمل م بیترت نیکه به هم عتیگفت؟درست مثل طب دیبا ینبودن چ

 گارشیبه س قیاست چند پک عم یعصب يقدر کردمیرا تماشا کرد ، حس م رونیسکوت کرد و باز ب دیکش ياه بلند ریام

صورتش  يگذاشت و قدر زیم يبه من نگاه کرد ، آرنجها را رو کبارهیله کرد باز به  يگاریزد و ان را با خشونت در جا س

:را جلو اورد و گفت

به نظر تو عشق بدون غرض هم وجود داره؟-

و  نهیریحالتش ترس و اضطراب دو بار د رییتغ نیو ا کردمیجمالتش را درك نم میاصال مفاه!د؟یگویچه م دمیفهم ینم

:گفتم شدیو زمزمه وار م فیضع دنیموقع ترس شهیکه هم ییبود با ترس و صدا دهیام را شدت بخش یشگیهمراه هم
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!فهمم یمنظورتون رو نم-

را بفهمد شمرده شمرده  شیشاگردش گفته ها قایکه اصرار دارد دق یمکث کرد و با حرارت مثل معلم يقدر ریام

؟یچ یعنی، مثال عشق  میاز اول شروع کن ایخب ب:گفت

.ادیز یلیدوست داشتن خ یعنی:گفتم يکودکانه ا یساده لوح با

:تر گفت يجد ریام

که  یجنون...شهیجور جنون م کیو  یفتگیفر ختتیکه باعث برانگ يتجمع انرژ یعنی:نهینظر توست ، نظر من ا نیا-

که  یجنون ایمامان تو و  شیپ امیو ب فتمیام بوده راه ب یو منطق یعقالن يکه در برنامه  یزودتر از اون یلیمن خ شهیباعث م

و به حرفهام گوش  ینیرستوران بنش نیا يمن تو ياالن روبرو هاتیاناسها و نگروجود تمام هر رغمیتو عل شهیباعث م

...يبد

را  گاریس نیمشغول شدم ، او دوم شدینم رمیاز انها دستگ يزیچ بایکه تقر ییسکوت کرد و من به مرور حرفها ریام

:و پرحرارت گفت يروشن کرد و باز جد

 میچون معتقدم ما حق ندار ستمین مانیخودم اقدام کردم ابدا پش یلقب يزیزودتر از برنامه ر نکهیمن از ا زمیعز-

 نیچن چیو اصال ه ستین یو منطق یمطلقا عقالن یادم چیچون ه میمنطق و خرد محدود کن يخودمون رو در محدوده 

!باشه دایش رعکسعاقل نباشه ب یکه گاه نهیا ازمندیادم ن.امکان نداره يزیچ

!صد بدونم چرا؟عاشق تو هستم صد در نکهیمن االن بدون ا و

بخش و ان درخشش و  نانیاز آن نگاه اطم يبودم اثر دهیترس.افتاد گارشیبه جان س یدر پ یپ يباز هم با پکها ریام

لحظه فکر کردم چقدر احمقم که  کی،  ری، ناشناخته و هراس انگ کردمیبود که درکش نم يزیچشمها نبود ، چ يخنده 

.اوردم مانیا شیهایگریبار به مادرم به خاطر سخت نیاول يجواب مثبت داده ام و برادعوت ناهار او  یبه راحت

لرزان و بغض آلوده خودم را  ياست ، صدا افهیچقدر بدق ریان حس کردم ام کیاراده اشک در چشمانم حلقه زد و  یب
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!ترسمیمن م:دمیشن

؟یاز چ:دینگاهم کرد و پرس یبا نگران!چالند يارگیرا در جاس گارشیو س دیبرکش رونیخورد نگاهش ا از ب یتکان ریام

و زمزمه کردمک ندیانداختم که انها را نب نیی، سرم را پا دندیغلط نییبه پا میگونه ها يقطره اشک ار رو دو

!تو... از -

و  یوالنط یپس از سکوت ریام میمال يبردم ، صدا ریبه ز شتریرا پاك کردم و سرم را ب میمقنعه ام اشکها يگوشه  با

:دیکشنده به گوشم رس

.باال ری، سرتو بگ ایخانوم پر-

 يبا لبخند دمیرا د ریبر خالف تصورم باز همان ام یو کم عمق سر باال گرفتم،ول بهیاکراه و هراس از آن نگاه غر با

د،بلکه خشن و گزنده نبو زدیموج م شیدر صدا یبار محبت نیدند،ایخندیکه به وضوح م یینامحسوس بر لب و چشما

:مجسم بود یو سرشار از عشق فیلط

 بیبرات عج دیبهت بگم شا يجور کی دیبا یول.نداشت یبا روح حساس تو هم خوان انمیب ينحوه  دیمنو ببخش،شا-

از عشق بدون قرض،عشق  ،منظورمیکه من عاشقتم،دوست داشته باش ي یتو هم منو به اندازه خوامیمن م یباشه ول

 يبرا دیکمه،شا یلیاست که تعداد اونا خ ي دهیو به کمال رس زگاریعشق خاص اشخاص پره طور نیبدون چشم داشته،ا

تو رو دوست  تونمیمن نم ایپر:شهامت رو دارم که بتو بگم نیصورت من ا نیشهامت الزم باشه،در ا دهیعق نیگفتن ا

که بتونم بهت عشق  ستمیرت مند نمن آنقدر قد...یتوقع داشته باشم تو جبران کن نکهیداشته باشم،عاشقت باشم،بدون ا

...که من دوستش دارم،دوستم داشت يهم اون قدر ایکاش پر يو ته دلم غصه بخورم کها....وبه ورزم 

و بدون چشم داشت  یروزها بحث عشق واقع نیهرها منو از چشمت بندازه،چون ا نیا دید،شایایبچه گانه به نظر ب دیشا

 یعشق نیهم قبولش دارم،دوست دارم به چن ،منیباش دهیا نیتو هم از طرفداران اداغ و ممکنه  یلیخ رهیو بخشنده و غ

.که هستم نمییاما حاال که نتونستم،.کنم دایدست پ
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.چشمت بذارم يجلو یواقع ریاز ام يریتصو خواهمیعاشق متوقع،م کی

:گفت طنتیو با ش دیخند سپس

؟یکنیحسود،حاال اخمهاتو باز م یگاه دیشا

...مجسمه باشد،بدون عکسالعمل و نیعشق بورزم که ع یبه کس تونمیلمه،منهم نمخوب مس:گفتم

:و من ادامه دادم میدیهر دو خند بعد

.از عروسک هام باشم یکیعاشق  تونمیصورت م نیا در

:به من گفت ریلحظه ام نیآخر در

 کیژرف،فقط  یمبهم،و نگران ترس ياونها بجا يتو خوامیبعد م يبکن،دفعه  يکار کینگران  يچشمها نیبا ا ضمنا

....نمیرو بب زیچ

...دیعشق و ام:زیدو چ...نه- :کرد و گفت یمکث

****

با زحمت فراوان از پلهها .امدهیبند ن یدکتر بروم،حالم از صبح بدتر شده،بارش باران هم که دم دیشوم،بایبلند م میجا از

،....کنم قیتزر کیوتیب یعفونت گلوم آنت يابر دیروم،بایو به درمانگاه م رمیگیم یتاکس کیروم،یم نیپائ

فرناز است،باز در افکارم غوطه  هیشب یلیکه حالت حرکاتش خ يپرستار دنید شوم،بایمعطل م قاتیدر نوبت تزر یمدت

.شومیور م

****

:کردیآماده بود و مراتب مرا سرزنش م دمیکه فرناز به د ریام یرسم يروز پس از خواستگار چند

بر  ،خاكیبکن ریشوهر صد بار بهتر از ام یتونیم آوردم،تویداشتم دو تا شاخ در م دمیشن یوقت ا،اصالیپر کنمیباور نم-

 یاگه باهاش عروس ،بخدایمانکن کلیخوش بر رو و قد و ه یخوشگل نیبه ا ؟دختريکم دار یسرت کنن دختر،آخه چ

.دشو دهان گشا نپه يداره؟با اون چونه  یچ ریام کنن،آخهیهمه کف م یکن
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آن درست  يبرجسته  نیریبود و دهان به قول فرناز گشادش که لب ز یفیکه وسط آن خط ظر ریپهن ام ياتفاقاً چانه -

.جذاب کرده بود یلیاو را مردانه تر و خ يبه نظر من چهره .نبود،است شیب یکه خط ییبرعکس لب باال

:گفتم ییپروا یا بب.ستین فی،حيسر یلیخ ختیپسر دراز بدر نیخدا تو به ا ا،بهیپر-

معلوم  اشیدیو درشته،و تخمه چشمش تموم چشمش رو گرفته و سف دهیآهو کش نی؟عيدیچشمانش را ند-

.متناسب ریام کلیاد،هیگرد و قلمبه بدم م يمن از پسرها خوره،تازهیقدش هم به من م.ستین

هول  يدیخواستگار چپ و چول د هی زرورق گذاشته ات،تا ياز بس خاله ال گهید نهیده،همیبرو گمشو بدبخت پسر ند-

.يکرد

که بعد از  دمیدهد،اما بعدها فهم رییانقدر در نظر فرناز زشت بود و چرا انقدر اصرار داشت نظر مرا تغ ریچرا ام دانمینم

خورده  یبر م شیقبا يبه پاچه  يو جواب دندان شکن مادرم،ارغوان بدجور دهیخاله فر میمستق ریغ يخواستگار نیاول

آوا آنها هم با هم  رندیلقمه بگ ریام يافتاد،فرناز را برا ابیآبها از آس نکهیبعد از ا کشندیفرناز نقشه م يهمفکر و با

حساس من  هیماجرا به روح نیا دنیپس از فهم يحاال بماند چه ضربه .ادیشوند تا چشم من و مادرم از کاسه در ب يجار

نسبت به او خواهرانه و  اساتمکه تمام عمرم دوستش داشتم و احس يخاله دختر  یوارد آمد و تا چه اندازه از احساس منف

.و غصه خوردم دمیمثبت بود رنج

****

و  يو شاد یسال ازدواجمان برعکس همه که سراسر خوش نیو اول میبا هم ازدواج کرد ریمن و ام لیتفاص نیا يهمه  با

بود که  ییبردن هراسها و اضطرابها نیس من و از بحسا ي هیروح رییتغ يآموزش و تالش برا کسرهیاست، اگونیرو

:مرا به خود آورد یقاتیزن تزر يصدا.بود دیدوان شهیو چرا در تمام وجودم ر یاز ک دانمینم

ن؟یشما آمپول در خانم

.دارم نیلیس یبله پن-

؟يچند وقته نزد-
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 نکهیبهتر؟از ترس ا نیشود،چه از ا آمپول موجب بروز شوك و مرگم نیا قیتزر دیشم،شایاندیآن م کی مدتهاست،اما

:میگویتأمل م ينظرم عوض شود،بدون لحظه 

.تا حاال روزیاز د یعنیروز، کی-

موقع برگشتن .راست است که بادمجان بم آفت ندارد.افتادینم یاتفاق چیاما ه.کندیم قیتزر میرا بدون تست برا آمپول

چه .ببرم تا بتوانم سر کار حاضر شوم نیضعف را از ب نیا دیاب ام،باالخرهییو به خانه م رمیگیپرس جوجه کباب م کی

.مکنم؟ظاهراً به زنده ماندن و مبارزه و تالش محکوم

خودم را با  يداریخواب و ب نیکه ب یدر حال کشمیمشت قرص و دراز م کیو پشت سرش  خرمیم یلیم یرا با ب میغذا

به  نیخون يبدون کفش،مجروح و پر از تاول ها يسنگالخ با پاها يکه تلو تلو خوران از داره  نمییبیو منگ م جیگ یحالت

 ادیندارد فر یخودم شباهت يکه به صدا يقو يصدا طمئنم،باحضورش م نم،ازیرا بب ریآنکه ام یکنم،بیعبور م یسخت

:زنمیم

از نور  یکه لعاب يبود اهیمحض س یبدبخت کیتو .ارزش بود یو ب نیدروغ ،وجودتيو ندار ینداشت یقیتو وجود حق-

چون من رو به رو  یزن تیو پوچ،تو هرگز با واقع هودهیشعار بود،ب تیتمام حرفها......يدیخودت کش يبر رو يدیسف

 يکافر ملحد ،تويندار مانیکه خودت هم به آنها ا یهست نیافکار دروغ يتو برده ....یوجودش را نداشت ،چونينشد

متعفن که هم  ي ،الشهيالشه  کیتو ...يدار مانیو خودخواه است ا کاربیبه خودت به آنچه فر....ریکه تنها به ام یهست

.کر است هم کور

 یکه در فالکت ییتو نیا رینه ام... در اوج فال کتم ؟ نه  یم یکن یتصور م... ، محدود و منفور  يبسته ا ي رهیدا کی تو

بوسه  میپاها نیخون يکنم ، بر تاولها  یم یمنم که با مشکالتم در ستسزم و زندگ نیو ا یزن یدست و پا م زینفرت انگ

تو که الف ...  اکاریر يفرستم بر تو ا یم نیکنند نفر یم دییکه افکارت را تا او بر تو و آنه میستا یزنم و خود را م یم

و  یتا چه رسد به عشق اله یبه قول خودت کودکانه را هم نداشت دنیهمان عشق ورز يحتب عرضه !  يزد یعشق م
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...افتهیتکامل 

...هنوز دوستت دارم: نالد  یاست اما نا آشنا م ریام يکه صدا ییصدا

تلفن بزنم و  ریکند که به ام یم بیاز درون مرا ترغ ییرویاست ، اما ن یچه جور کابوس گرید نیدانم ا یپرم ، نم یجا م از

، در آن دره  ایکه در رو ییرا قطع کند ، حرفها تلفن  شهیاو باز هم مثل هم نکهیتا قبل از ا یعنیمه امکان دارد ،  ییتا جا

!تکرار کنم را گفتمیمخوف و چر خطر به او م ي

عصر است ، من تا به امروز  میکنم ، پنح و ن ی، به ساعت نگاه م رمیگ یو شماره اش را م دارمیتلفن را بر م یگوش

رحمانه  یزدم و او ب یوقت به او زنگ م رید هشیاو شوکه شود چون هم دیشا. ساعت به او تلفن نکرده ام  نیا چوقتیه

سرعت عکس العمل نشان دهد و من بتوانم  نیکه او نتواند به ا ددر کنارش باش یکس دیگذاشت ، حاال ، شا یتلفن را م

در خودم  یترسم ، شجاعت یدانم چرا آنقدرها هم نم یبازگو کنم ،نم شیرا برا میایرو  يحداقل چند کلمه از حرفها

شنوم  یش را میدارد ، صدا یبو ق باالخره تلفن را بر م نیپس از چند. بوده  گانهیکنم که ماه هاست با من ب یماحساس 

 میدهم ، صدا یم رونیبندم و با تمام قواصدا را از گلو ب یرا م میبله ؟ چشمها: پرسد  یزتد و بعد م یحرف م یکه با کس

 یناشت یقیتو وجود حق: گونم  یمقدمه م یشناسد ، بدون سالم و ب یگرفته و خش دار است و او در لحظات اول مرا نم

 نویشهامت ا یتو حت!  يپوشوند دیخودت را با لعاب سف يسالها ر ياکاریکه با ر يبود اهیمحض س یبدبخت کی، تو  ریام

م به اونها اعتقاد که خودت ه یهست ینیافکار دروغ يتو برده ...  یمثل من رو به رو بش یزن یقیکه با وجود حق ینداشت

...ياکاریتو ر یداشتکودکانهرو هم ن دنیعشق ورز ییتوانا یحت!  يزد یتو فقط الف عشق م...  يندار

شما ؟: پرسد  یم زیتحکم آم یو لحن نیقیبه  کینزد یدهد و با شک یسخنانم راگوش م نجایمات و مبهوت تا به ا ریام

که  ياست تا اندوه و مالل ، مثل ماتم زده ا  ياز سر شوق و شاد شتریکه ب يا هی، گر زدیآم یام در هم م هیو گر ادیفر

:میگو یام ، م جانزدهیخالص شده ، ه یروان یالل کیپس از مدتها زبان باز کرده و از شر 

 یوونگذاره تمام عمر و ج ینکن م الیکه به خاطر تو تباه شد ، اما خ ی، همون یرا نداشت اقتشیهستم که تو ل یمن ؟ اون-
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!تو بشه تیخر یاش قربون

را  یلحظا گوش کی:  دیگو یکند و م یمکث م يشوم ، قدر یمتوجه م شیشده است ، از نفس نفس زدنها يجر ریاک

 یخلوت يبعد از جا يگذارد و لحظه ا یرا م یکند و گوش یم ینفر عذرخواه کیشنوم که از  یو م. لطفا  نینگهدار

....رو داده ازهاج نیبه تو ا یک: غرد  یخشم م و با داردیرا بر م یدوباره گوش

 يشتریاست در دست من و به من جسارت ب يدادن مکالمه از طرف او ، برگ برنده ا یدوم ، ادام یحرفش م انیم به

:دهیبخش

.  يندار مانیجز خودت ا ینییآ چیبه ه ي، ملحد يکافر ، تو کافر يباور کا آقا ی؟ ول دهیبع يایمن اجازه دادم ، خ... من -

...بکاریخودخواه و فر ریبه ام

 يدر ذهنم نقش بسته اما با صدا یطیو در چه شرا یجمالت ک نیدانم ا یکنم ، نم یرا تکرار نم کیایرو يحرفها گرید

زنم ، مثل  یم ادیفر یجسمان يدردها نیتر میام و دردناکتر از عظ دهیکه کش ییاز رنجها نی، غمگ يکاریگرفته از ب

به صد و  کیکه نزد ی، بغض ردیگ یفرو خورده نشات م یاست که از بغض يادینگ و لعاب التماس ندارد ، فرگذشته ر

.را تا صبح فشرده و بارها به حال احتزارم در آورده میهشتاد شب گلو

ت کردم همدم روح یکم فکر م کهیدر حال يکرد یتو سالها با جسم من زندگ....  یذره من و نشناخت کی یتو حت-

.بخشمت یافته و من هرگز نم یاز سوزش نم استیدن ایکه تا دن يبه روح من زد یتو زخم. هستم 

:دیگو یاست م شهیفر از هم بیو غر دیلرز یکه از شدت خشم م ییبا صدا ریاک

زنن ؟ یم ایپر حرفها رو به نیا نهیآ يشده باشن و دارن جلو وونهید هیسر کار عل دی؛ شا هیعال یلیخ نیبراوو براوو ، ا-

!  ستین یمستثن شهیحاال هم از آن هم نکهیلذت بخش بوده و جالب ا میبرا شهیو هم شهی، هم رینامم از زبان ام دنیشن

!برده ادیکردم او اسم مرا ا  یتصور م دیشا

که  يری، ام ریزنه ، با ام یکه داره با تو حرف م استیپر نیوجود نداره آقا ، ا يا هیسر کار عل:  میگو یتر م آرام
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...نخواست یخوردش کرد و حت

 نیشدم ، ا یکارش غرق اندوه م نیکه با ا شهیکند ، بر عکس هم یرا قطع م یگوش درنگیو ب... خفه شو : زند  یم ادیفر

دانم چرا ؟ یبندد ، نم یبر لبانم نقش م تیاز سر رضا يبار لبخند

باعث  زی، چه چ شمیاند یکه کردم م يتعجب به کار تیدر نها کشم و یو درب و داغانم دراز م!  رویج ریتخت ج يرو

گوش دهد ، اما امروز به او  میبه حرفها کباریکردم که  یالتماس م ریدهم ، تا به امروز به ام رییشد که من موضعم را تغ

باشد و من حق  رندهیگ میتصم انیم نیکه در ا ستیتنها او ن نیکه ا کردم یبه من گوش کند ، به او حال دیفهماندم که با

...نخواهد... بخواهد و چه  ریرا بزنم چه ام میدارم تمام حرفها

سرعت اثرش ظاهر شد ،  نیکه بود و به ا یهرچه بود ، هر تحول... گردم  یقبل بر م یخلسه گون به ساعت یحالت در

....مربوط با آن زمان است

را  یمرگ اتفاق یبه عاقبت کار ، نوع دنیشیاند يدون لحظه ادروغ گفتم و ب یقاتچیبه تزر یتوجه یدر کمال ب یوقت

آن حال . داشتم  ی، تنها من بودم که قبل از آن از وقوفش آکاه وستیپ یکه اگر به وقوع م یمرگ. انتخاب کردم 

ن آ يدرنگ محتو یسرنگ را در عضله ام فرو کرد و ب وزنس یرحک یبا ب یفاتچیکه تزر ي، از لحظه ا بیدگرگون و غر

...کرد قیرا به بدنم تزر

حس  کیاز همان لحظا بود که ...  اوردیبه ارمغان ب میزودرس را برا یکشنده ، مرگ يتوانست ، چون زهر یکه م یقیتزر

...به من دست داده بود بیغر

 نیرا بر ا ندارد ، اگر فرض يسود چیدانستم ه یبودم ، اما م دهیکه تا آن لحظه طعمش را نچش یمانیندامت ، پش ینوع

آن همه  انیکنند و در م یپزشک و متخصص دوره ام م نیافتد ، چند یبعد بدنم به رعشه م یقیگذاشتم که تا دقا یم

... آه ...  دیایقصد دارد به مالقا تم ب واری، خرامان از پشت د انکه خرام نمیب یمرگ را م يفرشته  ي هی، من سا اهویه

چند  نیگرفته ام ، در ا دهیعمد ناد ریغ یتوجه یرا با ب یاتیمهم و ح يپه کارها. ام  بودم که چقدر احمال کرده دهیشیاند
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 یم یاز هر نوع "نو" نیا لشروع کنم ، حا "نو" کیو از  زمیتوانستم از رنجم بکاهم ، ماللم را دور بر یماه چقدر م

.توانست باشد

هم ربع  دیبود ، شا قهیچند دق! ساده بودند  يآور که به نحو خندا ییزهایچ!! کرده بودم ، چقدر سخت گزفتم  فکر

...را نشان داده بود میها يریسختگ ریپنهان شده در ز اتیواقع یلیساعت ، اما به من خ

.ستیمن ن يبرا ایدن انیپا يمشکل به منزله  نینگاه کرد و ا یهم به زندگ نیشود بهتر از ا یبله م.... شود  یم نکهیا

کردم  یدر آن لحظات فکر م یچون نمردم ، ول.تصورم اشتباه بود! رگ رفتن را تجربه کرده بودم تا دم م یبه نوع من

محتضضر را تجربه کنم ، نوع نگاه  کیتوانستم ، جال  یتوانستم ، براست... و  رمیبعد بم یامکان دارد که تا مدت نیا

کند را لمس  یوداع به پشت سرش نگاه م تیبار و به ن نیآخر يو برا ندیب یمرگ را م يقرشته  يکه چهره  یانسان

!دمیو به واقع از هراس مرگ در درون لرز... کردم 

کند و هنگام خدا شدن از کالبد به  یرشد م یلیطو انیسال يدر زمان موت ، به اندازه  یکه هر انسا ن دیآ ینظرم م به

اش استفاده  يویدن یدر زندگ یقیباز و حق دید معرفت و نیفرصت را ندارد که از ا نیا گریرسد که د یم ییمعرفت واال

...کند

....کردند میجبران ماه ها رنج و مالل خورنده را برا قیدقا آن

.روم یژرف فرو م یافکار در خواب نیبا ا.کردم و نکردم را انجام دهم یم دی، آنچه با رمیگ یم میتصم

****

...ام، یعروس شب

 سهیدر کرج برگزار شده بود ر ریباغ پدر ام يتو یعروس م،یبلندتر بود همانانیمسر و گردن از همه  کی ریو ام من

شاخه ها  يبود و سر از البال دهیچیپ دیدور تنه درختان ب چکیچشمک زن، چون پ يسبز و زرد و سرخ با چراغها ییها

آب پخش کرده  ينها را روآ ریبود که من و ام یرنگارنگ يادرآورده بود، سطح آب استخر کوچک وسط باغ مملو از گله

مشغول درس  نکهیرضا، به خاطر ا یآخر او زودتر از من نامزد کرد ول! نیو بب ایگرفته بود که ب یارغوان ژست م،یبود
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من  يآمدن ماجرا شیموکول کرده بود با پ ندهیدو سال آ یکیرا به  یشرکت در دوره تخصص بود، عروس يخواندن برا

ارغوان  ینداشت، ول یجا برگزار کنند و رضا هم مخالفت کیدو برادر را  یاده بود که عروسد شنهادیپدر آنها پ ر،یو ام

.بار نرفته بود رینازك کرده بود و ز یپشت چشم

هر  دندییپا یکه عاشقانه مرا م دمیاز من غافل نماند، هر بار به او نگاه کردم دو چشم خندان را د يلحظه ا ریشب، ام آن

 م،یکرد یرا مرور م مانیمشترك و آرام، آرزوها ییایکه مهمانان برپا کرده بودند، در دن ییو غوغا اهویدو، به دور از ه

استخر خم کرده بود و به  لگونیآرام و ن يآبها ياش را رو دهیسر شور ر،که کنار استخ یمجنون دیآن ب فتهیمن ش

و  نمیبودم که در کنار آن درخت بنش يبال بهانه اشده بود، دائم دن یسبز، چراغان ياز چراغها ییها سهیبا ر ریسفارش ام

.شوم رهیدر آب خ دایش دیب ییایسبز رنگ و رو ریبه تصو

تنها دخترش انداخته بود و با  يظاهرا، دست در بازو کهیبغلم را گرفت و در حال ریکرد ز دایپ یمادرم فرصت باالخره

؟يچته؟ باز خل شد: دیفت و برعکس ظاهر خندانش غرگر یشگونیرا ن میکرد، در واقع بازو یلبخند با او نجوا م

نفر تو  کی یگ ینم! اهیآب س نیبه ا یزن یماتم زده ها زل م نیگوشه و ع نیا يایم یکه ه میبه زور شوهرت داد مگه

!افته خودش رو بندازه تو آب غرق بشه یفکر م نیبه ا یشوهرش دادن و ه یکنه حتما زورک یخطت باشه فکر م

مادر من کعه تمام هم و غمش  نیاز ا!! تر يحرف مردم و وا نیاز ا يوا... گنیم کنه،یفکر م ،يگریمردم، د ،یکی... آه»

«...فکر مردم و حرف مردمه

:زدم یتصنع يام برنجانم، لبخند یخواستم با بحث کردن او را در شب عروس ینم

 يمادرم باز با لبخند نیدون یشما م نویروس شدم، امن با اجازه شما و به خواست خودم ع ن،یحرفها رو نزن نیمامان، ا ـ

:دیحرفم دو انیآرام اما لرزان از خشم به م ییو با صدا!) خط ما بودند يبه خاطر آنها که به قول خودش تو( يظاهر

.دونن یگردن حرف برامون درست کنن که نم یکه دنبال بهانه م ییاونها یف ول/دونم یبعله خانوم، من م ـ

خواد نگاهش کنم،  یکرده دلم م بایز یلیدرخت، اونو خ نیا يسبز البال يچراغها نکهیون من فقط به خاطر امامان ج ـ
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 امینم گهیکنن، چشم، د رهیذخ هاشونیمهمون يبرا بتیغ یبدبد بکنن و کل يمردم فکرها نیترس یحاال که شما م یول

...کنار استخر

اما : باغ يدور بود، آن سو ریبه اطراف کردم، ام یس کردم، نگاهخودم ح يبخش را برو نانیآن نگاه خندان اطم باز

...کینزد یلینگاهش به من و خ

:دمیمادرم از من جدا شد، او را در کنارم د یوقت

ا؟یشده پر يزیچ ـ

نوازش و ژرفش قلبم را  میقهقه مال يبازگو کردم، صدا شیکه از لحظه اول با او داشتم مکالماتم با مادر را برا یصداقت با

:کرد

 ایاول شیمنظره شدم، حاال که طبق فرما نیعاشق ا يباره مشترکه، من هم بدجور نیشاهزده خانم، احساسمون در ا ـ

و سر  میمون یجا م نیکه شب ا دمیمنظره در حضور مهمانان ممنوع اعالم شده، به شما بشارت م نیا ي، تماشا!مخدره

...میمون یدلمون خواست کنار استخر م درمردم، هر ق خلوت و بدون ترس از حرف يتو ،ییفرصت، دوتا

!ر؟یام یگیم يجد: گفتم يبلند يبزنم، به صدا ادیخواست فر یدلم م یشدت خوشحال از

عروس و دوماد  نکهیمثل ا: زد ادیبا خنده فر دهیشوهرخاله فر کهویکه  دیرس» مردم « بلندم به گوش همان  يصدا ظاهرا

!!کاسه و کوزه رو شروع کردن يز همون شب اول، ماجراما ا هءیسه متر و خورده ا

...دیقاه قاه خند و

را  میکه هر دو بلند قد بود ریاو قد من و ام دم،یفهم قایمنظورش را دق! بود يمحتو یکه گفت مسخره و ب يجمله ا چقدر

!متر یسه متر و پنجاه سانت دیوبگ قایکرده بود نتوانسته بود دق دایپ یالبداهه فرصت یجمع زده بود، اما از آنجا که ف

کاسه و  يبود، ماجرا اوردهین ریاز دعوا و مرافعه باشد گ هیمناسب که کنا ياز آنجا که باز هم در فرصت کم جمله ا و

!ربط بود یب یلیکه خ! کوزه را به کار برده بود
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کرده بود، شروع  زادهیرا داخل آدم مادرم آنها رینظ يدادن ها تیکه اهم»  یمردم«  گریسر قهقه ابلهانه اش آن د پشت

!ما کردند يو دست گرفتن برا دنیبه خند

که مجموع  ياصوال عروس و داماد: تفاوت و آرام گفت یزد که به نظر من از صد تا فحش بدتر بود و ب يپوزخند ریام

 میاسه و کوزه سر طاقچه نسراغ ک گهیمتر برسه، عقلشون هم تا همون حدودها ارتفاع داره، د میسه و ن يقدشون به باال

....رن ینم يمتر

کرده  دایشوهر که متناسب چثه اش باشد پ کیبود و به خاطر چثه کوچکش، گشته بود و  يا زهیم زهیزن ر دهیفر خاله

شد، اما  دیسرخ و سف ریجواب ام دنیو فنجان بود، با شن لیمثل ف ریاحمد آقا مه در مقابل من و ام ده،یبود، شوهر خاله فر

!دیهم احمقانه خند ازب اندازد،یخودش را از تک و تا ن نکهیا يراب

اراده  یشد، ب یگرفت و جزغاله م یگر م ،یگرفتیم رشیز تیکبر کیاگر  يافتاد که انگار دهینگاهم به خاله فر یوقت

شده، رد  رهیخ ییبه سو تیو رضا نانیبا اطم دمیبرگرداندم د ریسرم را که به طرف ام دم،یمن هم خنده ام گرفت و خند

!نگرد یم شیبه گشم ستا ریبه ام روزمند،یمتبسم و پ يانگاهش را که گرفتم به مادرم برخوردم که با چهره 

:فشرد آرام آرام به راه افتاد و آهسته گفت یهمان طور که دست مرا در دست گرم و نوازشگرش م ر،یام

...بدم یدونم جواب یدم و اصال قابل نم یمن تیاهم یمزخرف يحرفها نیکه، من اصوال به چن یدون یم ـ

:دمیحرفش دو انیم به

...فقط به خاطر دل مادرم بود و متشکرم يکه به احمد آقا داد یجواب ر،یدونم ام یم ـ

... که انقدر بفهمه و درکم کنه ادیب رمیک یزن دمید یخواب هم نم يتو: ژرف و ناباور به من انداخت ینگاه ستاد،یا ریام

...من دوستت دارم يایپر ...ایپر

...لب زمزمه کردم، من هم ریزدم و ز يلبخند

پنج  یمیباغ قد کیکرد، آنجا  میخواه ياعالم کرد که ما شب را در آنجا سپر ریام همانانیم رتیح انیشب در م آن
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کمترین امکانات را در وسط آن بنا شده بود که  یمیساختمان قد کیبود که پر بود از انواع درختان و تنها  يهزار متر

عقیده دادى؟ قرار بود همگى بریم شماها رو توى خونه خودتون  یرآخه پسرم، چرا یکهو تغی: داشت، مادر امیر مى غرید

دست به دست بدیم، اینهمه بدو بدو که طفلکى فتانه خانم کرد که توى این فرصت کم خونه ات رو بچینه و آماده کنه 

...همه بدتر اون جا یک دست رختخواب درست و حسابى هم نداریمچى؟ جواب اون رو چى بدیم؟ از 

.هر وقت خواستیم بخوابیم، سوار ماشین مى شیم و مى آییم تهرون-

د آخه االن ساعت سه نصفه شبه، پس کى مى خوائین بخوابین؟ تک و تنها توى این برو بیابون یه وقت دزدى چیزى -

بیاد، شماها چى ازتون بر میاد؟

:با خونسردى دو دست را به پشت قالب کرده و سرش را باال گرفته بود و انگار با دار و درخت حرف مى زند امیر

نگران نباش مادر جون، هر چى طال، مال داره مى دیم ببرین، ضمنا کارگرا هستن که جمع و جور کنن، اگر دزد بیاد ما -

...میشه یه طورهایى از خودمون دفاع کنیم... اى! تنها نیستیم، چیزى هم که زیاده چاقو و کارد میوه خوریه

امیر مسافت کوتاهى را مرتب قدم مى زد و از این سو به آن سو مى رفت و سیگار مى کشید، پسرش را مى شناخت،  پدر

!میدانست که دست آخر ما ماندنى هستیم

ظاهر متبسم و درونى آشفته و پریشان و به  ةمثل اسفند روى آتش شده بود و مدام با چهر! آه نگو.. من را که مادر

:سوزان زیر گوشم حرف مى زد

حاال مردم میگن ببین چه جهاز افتضاحى به دختره داده که با تبانى دختره سر دوماده رو شیره مالیدن که مبادا ما مى -

.ریم دست به دستشون بدیم، جهازش رو ببینیم و آبروش بره

. ها چرت مى زد، آریا با فرهاد و اردوان کمى دورتر مشغول هرّه و کرّه بودندبى تفاوت روى یکى از صندلى  پدرم

ارسالن کمى نزدیک تر به دیوار ساختمان قدیمى تکیه داده بود و متفکر و آرام به حرکات امیر نگاه مى کرد، مثل کسى 

پچ مى کردند آرام آرام به که تا دقایقى قبل گوشه اى پچ  انفرناز و ارغو! که مشغول فراگیرى یک فن بخصوص است
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طرف من آمدند و ارغوان که در تمام مدت مهمانى بیش از چند کلمه با من حرف نزده بود خودش را به من نزدیک کرد 

:و با لحنى که مدتها بود دیگر نداشت و مثل دوران گذشته صمیمى و بى شیله پیله بنظر مى رسید آهسته گفت

ار داره این جا بمونه؟جریان چیه پریا؟ چرا امیر اصر-

وجودم را همان ترس مبهم گرفته بود، نگرانى فراوان از این همه آدم که بالتکلیف خیره به امیر مانده بودند  سراسر

قلبم را به طپش واداشته بود، دستهایم خیس عرق شده بود و مى لرزیدند و براى اولین بار این ترس، این هراس، 

را مختل کرده بود و همه را تار مى دیدم، دلم مى خواست  دمز چیست؟ یا از کیست، دیهراسى که واقعا نمى دانستم ا

یک لحظه همه غیب شوند و به امیر التماس کنم بیا برویم تهران، بگذار از شر این همه نگاه پرسشگر و بازجو خالص 

!گردیمکه رفتند یواشکى بر مى جهیزیه مرا ببینند و قیمت بزنند، بعد ! شویم، بگذار اینها دست به دستمان بدهند

شنیدن صداى به ظاهر صمیمانه ارغوان، عاجزانه به او پناه بردم، من همیشه باید به یک نفر پناه مى بردم، روزى به  با

مادرم، بعد از آن به امیر و حاال که امیر یک تنه جلوى همه ایستاده بود و فرصتى نداشت تا با یک نگاه خندان، محکم، 

بى محلى ها و دورویى هایى که کرده بود، حاال تنها مأمن من  ۀبا هم رغوانخش و انرژى دهنده آرامم کند، ااطمینان ب

...نمى دونم: بود، گفتم

چطور نمى دونى؟ یعنى امیر قبال بهت نگفته بود؟-

!ها رو نگاه کنیم یچرا، ولى همین چند ساعت قبل، مى خواد چراغون-

نگاهها را متوجه ما سه نفر که در کنار هم ایستاده بودیم کرد، نگاه امیر مستقیم  ۀرناز همارغوان و ف ةشلیک خند صداى

!و ثابت روى من بود، پرسشگر و جواب خواه

به خودم آمدم دیدم آنها داخل جمعیت رفته اند، سرها به گوشها نزدیک مى شد و پچ پچ ها و خنده هاى ریز شنیده  تا

در چشم به هم زدنى، حرف من به گوش همه رسید، احمد آقا راه افتاد و به صداى بلند مى شد، اى ارغوان پست فطرت، 

تشریف دارن و مى خوان در خلوت در کنار  کیداماد رمانت جناب! آقایون، خانمها، کافه تعطیله: و ابلهانه اش گفت
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پسرك : با قهقهه اى چندش آور گفتسلطان بانو، ریسه ها رو تماشا کنن، به امیر که رسید، دستى به بازوى او کوبید و 

!من، خب چرا از اول نگفتى؟ فکر ما رو نمى کنى که خواب آلود باید تا تهرون برونیم؟ ۀعاشق پیش

... شب بخیر آقا داماد انشاا: روباه صفتانه امیر را بغل کرد و با لحنى به ظاهر پدرانه اما ناخوشایند و نیش دار گفت بعد

در خدمتیم عروس و داماد رمانتیک رعنامون رو توى آشیونه شون دست ... ، فردا شب انشااخوشبخت بشى، خدا بخواد

!امان از عاشقى و خجالت! به دست بدیم

فریده پیروزمندانه با آن قد فسقلى تند و تند دنبال سر شوهرش راه افتاد و روبوسى عجله اى با من کرد و به  خاله

افتادند و هر کسى موقع خداحافظى چیزى ابلهانه گفت و خنده اى سفیهانه کرد و  دنبالشان بقیه مدعیون پچ پچ کنان راه

!رفت

:ارسالن را از کنارم شنیدم صداى

احمقانه تر از این هم مى تونستى عمل کنى؟-

:تعجب سر برگرداندم، ارسالن مهلت نداد با

چرا به اونها گفتى؟-

مهم بود؟-

توضیحى نداد، تنها سرش را به عالمت تأسف . کل کل کردن نداشت ۀشه حوصلخیلى بى حوصله بود، مثل همی ارسالن

!اگه جاى امیر بودم تا صبح کتکت مى زدم: تکان داد و غرید

امیر گویاى همه چیز بود، انقدر خشم توى آن دو چشم  ةترس داشتم مى مردم، چیزى نمانده بود پس بیافتم، چهر از

...چرا؟ مگه من: به دنبال ارسالن که مى رفت، قدم برداشتم. بیگانه مى نمودخندان جمع شده بود که کامال برایم 

مثل اینکه داریم با مهمونا خداحافظى مى کنیم : خشن و قوى دستم را کشید، امیر بود مرا در کنار خود نگه داشت دستى

.ها
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خنکى مى وزید، مرتب پیشانى ام داشتم مى مردم، لباس عروسى ام از عرق خیس شده بود و على رغم آنکه نسیم  دیگر

را با دستمال از عرق خشک مى کردم و دستهاى لرزان و یخ کرده ام را در دست مهمانانى که با ما خداحافظى مى کردند 

:و در آن لحظه معنى اش را درك نمى کردم گفتمى گذاشتم و کلماتى را تکرار مى کردم که امیر مى 

...طف کردید تشریف آوردیدخداحافظ، متشکرم، شب شما خوش، ل-

همه رفتند ارسالن به ما نزدیک شد، روبروى امیر ایستاد و هر دو لحظه اى به هم نگاه کردند، باالخره ارسالن به  وقتى

:حرف آمد

.برات آرزوى خوشبختى مى کنم-

تو نمى مونى؟: امیر را در آغوش گرفت، امیر همانطور که او را بغل کرده بود گفت و

:جدا شدند ، ارسالن سري به عالمت نفی تکان داد و گفتهم  از

شب خوش ،-

واقع ... و ... سعی کن عاقل باشی : امیدوارم خوشبخت بشی ، مکثی کرد و زمزمه کرد : به سوي من برگشت و گفت  بعد

.بین

اد پذیر باشی ، انتقاد بجا ، برادرانه بهت می گم پریا ، سعی کن انتق: به قدم زدن کرد و منهم با او همگام شدم  شروع

سازنده است و باعث رشد میشه ، حتی اگر در یک شب خاص با توقعاتی رؤیاگون باشه ، وقتی یک انتقاد باعث رشد 

شرایطی عنوان بشه ، می فهمی چی می خوام بگم ؟ هوتعالی تو بشه ، اهمیتی نداره که در چه زمان و چ

ارسالن هم مثل من حدس می زد به محض اینکه با امیر تنها شدم ، او با . ان دادم فهمیدم ، سرم را به عالمت تأیید تک می

داد وفریاد از من بازخواست کند که چرا به فرناز وارغوان علت ماندمان را گفتم و باعث شدم افراد کوته بین برایش 

محکم و استوار و قاطع ایستاده  که در مقابل این همه مهمان یک تنه رتیدست بگیرند و به یکباره آنهمه قدرت و جسا

...بود ، فرو بریزد
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...اما

آخرین مهمان ، یعنی ارسالن رفت ، امیر کنار استخر ، زیر شاخه هاي درخشان بید مجنون نشست ، سیگاري آتش  وقتی

من جرات زد و خیره به آبها آهسته و متفکر با هر پک آتشی به پیکر باریک سیگار زد و آنرا تا آخر خاکستر کرد 

بینی می کردم که معتقد بودم مستحق آن هستم ، نباید به  شنداشتم به او نزدیک شوم ، برخورد تند و سنگینی را پی

پریا تو : ارغوان اعتماد می کردم ، موضوع مهم نبود ، نفس عمل من اشتباه بود ، بر خالف توقع امیر که بارها گفته بود 

...باید خودت تکیه کنی ، تنها خودت

!گیاهی دیگر تکیه زده بودم که این بار گزنه از آب در آمد ۀباز مثل یک گیاه هرز به ساق من

فاصله اي دور ، آن سوي باغ روي یک صندلی نشسته بودم ، اضطراب تمام وجودم را فرا گرفته بود و حس می کردم  در

نه نباید به زن ... نه ... ها قابل اعتماد نیستند راست است که زن: امیر دیگر مرا دوست ندارد ، حاال توي دلش می گوید 

بدارد ؟ وستمحاال چه کنم تا او دوباره د... اعتماد کرد 

لحظه اي که به او گفتم میدانم بخاطر دل مادرم جواب احمد آقا را داده و او با نهایت عالقه چشم در چشمم دوخته  بیاد

زد و از تألم اینکه حاال ، ظرف چند ساعت ، این عشق رؤیایی را از  ۀبود و گفته بود دوستم دارد ، اشک در چشمانم حلق

اشکم بی وقفه می جوشید و هر قطره بی آنکه مجالی به  ۀکردم ، چشم کدست داده ام ، بی امان شروع به ریختن اش

ند ، دست خالی می کارگرها تند وتند با عجله از حلویم رد می شد. قبلی براي فرو ریختن بدهد ، پایین می غلطید  ةقطر

مجسمه نشستم و اشک  کنمیدانم چه مدت مثل ی. آمدند و با سینی پر از لیوانها وبشقابهاي نیمه کاره باز می گشتند 

ریزان امیر را کنار استخر نگاه کردم ، تنها یک لحظه بصداي بلند امیر که مرا صدا می کرد از جا جهیدم و مثل مسخ شده 

د دیگري است بسوي امیر گام برداشتم ، هر چه نزدیکتر می شدم ، ضربان قلبم شدید تر می اي که پاهایش به فرمان فر

وقتی کنار او ! شد ، انگار یک مشت قوي از توي سینه به قفسه سینه ام با فاصله اي منظم ونزدیک به هم می کوبید 

ن لباس عروسی را با نوك دام ةبرودري هوزي شد ۀرسیدم ، همان طور مثل عروسک مسخ شده ایستادم امیر لب



ندا بشر دوست -  تیسادگ يبرا ایپر کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٨

 ۀکه کنارش روي لب ویدانگشتانش لمس کرد و آنرا آهسته کشید ، منظورش را کامالً درك کردم ، او می خواست بگ

سنگی استخر بشینم ، اما نمی دانم چرا زانوهایم خشک شده بود ، یکبار ، دوبار ، به زانوهایم فشار آوردم تا خم شود اما 

م نبودند ، از ترس اینکه امیر این تمرد را از روي عمد و به حساب قهر نگذارد بار سوم با فشار گویی پاهایم به اختیار

زانوهایم را خم کنم ، ولی نمی دانم چطور شد که کنترلم را از دست دادم گویی یکهو اختیار پاهایم  ردمبیشتري سعی ک

م آوردم و این حرکت ناگهانی که به مانند بازشدن بدستم آمد و آن درست لحظه اي بود که بیشترین فشار را بر زانوی

.قفلی باشد ، باعث شد به سوي استخر سقوط کنم ۀیک دفع

می داند که امیر با چه سرعتی عکس العمل نشان داد که درست لحظه اي که تصور می کردم خنکاي آب را در  خدا

دم ، چشمهایم را که از ترس بسته بودم باز سرتاسر بدنم حس کنم ، گرماي دستان قوي او را دور کمرم احساس کر

!با چشمهایی هیجانزده ،کردم و صورت امیر را ، نزدیک تر از همیشه روبروي صورتم دیدم 

نگاه کارگرانی شدم که به شنیدن صداي جیغ کوتاه من  ۀمرا کمی جلوتر کشید و رهایم کرد ، از رد نگاهش متوج امیر

:کارگرها پا به پاي شوهرش می دوید و کار می کرد بطرف ما آمدبه ما نگاه می کردند، زن یکی از

.هوا هم سرده خوب شد نیفتادي ها ، اگر نه بدجوري می چائیدي! چی شده خانوم ؟ نزدیک بود بیفتی تو آب ها -

گفتی چائیدي ، هوس چایی کردم ، لیال خانوم ، داري دو تا چایی لب سوز بیاري ؟-

!!م و رئوف ، همان صداي مهربان که به من قوت قلب می بخشید ، باور نمی کردمگرم بود و آرا صدایش

خانم جلدي دو فنجان چاي داغ برایمان آورد و دور شد ، من هنوز بال تکلیف و ناباور ایستاده بودم ، امیر به آرامی  لیال

:شانه هایم را گرفت و کنار خود نشانید و گفت

چون اگه این دفعه نمی تونستم بگیرمت و می ! با احتیاط ودقت ، مثل یک عتیقه گرانبها  این دفعه خودم می نشونمت ،-

مامانت ... افتادي توي آب ، مجبور می شدم بپرم نجاتت بدم و کارگرها می دیدن عروس و دوماد توي آب هستن و فردا 

جواب مردم رو چی می داد؟
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خت بید تکیه داده بودیم ، امیر فنجان چاي را سرکشید و در حالیکه با در ۀشرم سرم را به زیر انداختم ، هر دو به تن با

یکدست فنجان دیگر چاي را به من تعارف می کرد ، دست دیگر را دور شانه ام حلقه کرد و مرا بخود چسباند و زمزمه 

:کرد

مگه قرار نبود دو تایی این منظره را تماشا کنیم ؟-

ا نوشیدم ، نسیمی که می وزید باعث شد تن خیس از عرقم یخ کند و احساس کردم و جرعه جرعه چاي گرم ر سکوت

برودت کنم ولی ، صداي مالیم و روخنواز از امیر و گرماي دستها و بدنش رفته رفته سرمایی که تا مغز استخوانم رخنه 

.کرده بود را از بین می برد

دورتر از اونی که دیده می شد ، اشک بریزي ؟من کنار استخر تنها و تو روي صندلی ، دورِ دور ، خیلی -

!شبِ عروسی امون ؟ اونهم

کردم ، من فکر می کردم امیر غرق در افکار خودش ، بجانِ سیگار افتاده و اصالً مرا نمی بیند و برایش مهم  تعجب

همید من گریه می کرده نیست که کجا هستم و چه می کنم ، در حالیکه او از این فاصله دور بی آنکه نگاهم کند ، حتی ف

!ام

:دلم تنها بروي او باز شد و رازهاي گرانبهایش را چون کودکی معصوم برایش بازگو کرد ة، درواز باز

امیر من معذرت می خوام نباید به . من ، فکر کردم تو خیلی از دستم عصبانی هستی و حتی نمی خواي منو ببینی -

!می کنی من عمداً خرابت کردم ؟ارغوان اعتماد می کردم ، تو که فکر ن

نه ، مطمئنم قصد بدي نداشتی ، از دستت عصبانی بودم ، ولی نه اونقدر طوالنی که تو : خفیفی به شانه ام داد وگفت  فشار

...منتظر موندي

تم بی با حرکتی تند روبرویم نشست ، دستهایم را در میان دستهایش فشرد و خیره به چشمانم نگاه کرد ، باز داش سپس

سرت رو پایین بندازي ، می اندازمت : می خواستم سر را به زیرِ بیفکنم که گفت ... تاب می شدم از فشار قدرت نگاهش 
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!!توي آب و بخاطر دلِ هیچکس هم فکر حرف مردم رو نمی کنم

:فرو می ریختتمام قوا سعی کردم به او نگاه کنم ، صدایش به نواي دلنشین آبشاري می ماند که در دوردست  با

عشق سرِ یک خطا توقف نمی ! پریا ، تو هنوز باور نداري من عاشقم ؟ یا اینکه شاید نمی دونی عشق بخشنده است ؟-

...عبور می کنه و فراموشش می کنه... بلکه از اون می گذره ... کنه 

می گریستم ، نمی دانم از شوق بود ؟  را در آغوشش انداختم ، بی آنکه ذره اي به کارگرها و نگاهشان بیاندیشم ، خودم

...یا

ختماً از سر شوق بود ، اینکه او مرا دوست داشت ، اینکه دقایقی قبل روي آن صندلی خشک وبی روح چه ... نه ...  نه

اینکه اشتباهم مرا نفرت انگیز نکرد ، اینکه امیر علیرغم خشم ! ابلهانه فکر کرده بودم عشق او را از دست داده ام 

...رفتن بر من ، دوستم داردگ

دوست داشته نشدن ، همیشه خود را از خطر خشم و عصبانیت مصون داشته بودم و حاال او مرا دوست « از ترس  عمري

...داشت ، 

شب تا دمیدن سپیده کنار استخر و زیر سر شوریده بید سخنها گفتیم ، نگاه امیر هر لحظه تب دار تر می شد ،  آن

!!! ...و نمی دانستم چرا ؟... را گلگون ساخته بود و من می دانستم چرا ، هیجان چهره اش 

می تونستیم همین جا بخوابیم ، یکی دو دست رختخواب قابل قبول این جا : وقتی بطرف تهران می آمدیم او گفت  صبح

...ب تمیز و قابل استفاده ولیرختخوا! با ملحفه هاي تور دوزي شده و عطر آگین ! داریم ، البته نه از نظر مامانهامون 

:کرد ، به من که هیجانزده و سرخ سرم را به زیر افکنده بودم نگاهی انداخت و به قهقهه خندید مکثی

!شاهزاده ها همه اشون آنقدر خجالتی هستن ؟-

صر و حتی شب کسی هم بله ، خانوم پریا ، می تونستیم همین جا بخوابیم ، تا ظهر ، یا ع: دوباره با لحنی جدي گفت  بعد

!اما می دونی چرا داریم بر می گردیم ؟... جرأت نداشت سرغمون بیاد 



ندا بشر دوست -  تیسادگ يبرا ایپر کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠١

براي اینکه بهت ثابت بشه برخورد دیشب من با تو ، بخاطر این نبود که مثالً از شب زفاف بی : مقابل سکوتم ادامه داد  در

م بوده ، براي اینکه بفهمی این عشق بود که کار و فکر نکنی روي خوشی که بهت نشون دادم بخاطر غرائز! نصیب نمونم 

یک داماد دم حجله رو کنترل کردم که بفهمی من از اون مردها نیستم  اتبچه گانه ات رو بخشید و احساسات و هیجان

...که بخاطر شهواتم چیزي رو نادیده بگیرم یا

غیر از این می شد ، ممکن بود این شبهه براي می دونم چی می خواي بگی امیر ، و بدون شک اگر : میان حرفش رفتم  به

...من پیش بیاد که واقعاً تو به خاطر

...کردم و سعی کردم که با خجالت بی جا و احمقانه مبارزه کنم تا بتوانم میزان درکم را به امیر نشان دهم و مکثی

...مسائل زناشویی ، از اون اشتباه من ، براي مقطع کوتاهی چشم پوشیدي تا به-

!!بقول شعرا وصال برسی: و ادامه دادم  خندیدم

!سرش را تکان داد ، پس خدا رو شکر که موفق شدم و از این امتحان سربلند بیرون اودم امیر

فرناز ! که به خانه رسیدیم زنگ تلفن یک لحظه هم قطع نشد ، مادرم ، مادر امیر ، خواهرش ، ارغوان رذل و فضول  همین

، خاله فرزانه و و و، خاله فریده 

تا صبح حرف می زدیم و بعدم راه : داشتیم خفه می شدیم ، سواالت مادرم وفرناز اعصابم را حسابی بهم ریخته بود  دیگر

...افتادیم بطرف تهران

چی می گفتین ؟! وا ؟ حرف می زدین -

!چه میدونم ، از همه چی ، از زندگی امون-

!!!یعنی چی ؟ همین ؟-

مادرم به حد کافی صبوري بخرج داد ولی وقتی فرناز سؤال پیچم می کرد دیگر تحملش تمام شد و گوشی را  ةدربار امیر

:از دستم قاپید
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!موضوع چیه ؟ صبحتهاي دیشب ما یا هر کار دیگه چه نقش اساسی توي زندگی شما داره فرناز خانم ؟-

:امیر را داد ، اما امیر بالفاصله گفتبود فرناز جا خورده و مدتی طول کشید تا جواب  معلوم

رو به طور صحیح و حقیقی اون بفهمین ، اونوقت ما به » صمیمیت « بهتره شما برین یک مطالعه بکنین و معنی ! بنظر ما -

!!التفات صمیمی بودن و دخالت کردن دستتون میاد ، مرحمت زیاد سالم برسونین ، روزتون خوش

امیر ؟چی شد : اضطراب گفتم  با

من نمی فهمم چرا این زنها فکر می کنن وقتی بقول خودشون با کسی خیلی صمیمی هستن حق : حالتی عصبی گفت  با

...دارن توي خصوصی ترین روابط هم فضولی کنن

تو واسه چی رنگت پریده ؟ از چی می ترسی ؟ فکر می کنی مجبوري به هر سؤالی که ازت : بعد بطرف من برگشت  و

بدي ؟ فکر می کنی اگه کسی از دستت دلخور بشه آسمون به زمین می چسبه ؟ فکر می کنی همه باید از تو  بشه جواب

» نه « زندگیت و همه زیروبمش رو بجورن ؟ چرا زبون  نراضی باشن حتی اگر به این قیمت باشه که با یک ذره بین بجو

!گفتن نداري ؟

خصیت داري ، حتی اگه در موردي با من صد در صد مخالفی بگو ، بگو نه ، ، حاال تو دیگه مستقلی ، تو یک آدمی ، ش پریا

جروبحث کن ، از عقیده ات دفاع کن ، حتی اگه دعوامون بشه و از دست هم دلخور بشیم بهم ثابت کن که هستی ، 

...وجود داري ، 

بهم ثابت کن وجود ... ده ات دفاع کن بگو نه،از عقی« : با خشم اطاق را ترك کرد و مرا در اندیشه اي ژرف فرو برد  بعد

« ...داري

!از اطاق بیرون آمدم امیر تلفن را زمین گذاشت ، آرام تر شده بود ولی هنوز امیر خوب من نبود وقتی

.عزیزت هم زنگ زد ۀ، مادرت دوباره تلفن کرد ، جاري جونت با دختر خال گفت

خب: نگرانی گفتم  با
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.گفتم پریا خوابیده-

...چرا صدایم نکردي ؟ حاال می شینن هرْه و کرْه که خسته بوده خوابیده و فکرهاي... امیر : را به دندان گزیدم  لبم

:باز هم از کوره در رفت ، مشتش را محکم روي میز کوبید امیر

فرض هم هر فکري می خوان بکنن ، بکنن ، به . هان ؟ هان ؟ فکرهاي چی ؟ تو هم که عین مامانت فکر می کنی -

عیبه ؟ گناهه ؟ خودشون از این گناهها بري هستن ؟! فکرهاي بقول شما غیر قابل گفتن 

عروس و  کیخط  يتو رنیهمه م یدونیامیر ، تو رو خدا عصبانی نشو ، باور کن با تو هم عقیده ام ، ولی خب م:  گفتم

!حیجنبه تفر یبنوع...مادرم هم  يداره و برا یدوماد چون براشون تازگ

.پرت کرد زیم يو دستگاه تلفن را رو دیتلفن را کش میس تیبا عصبان ریام

 گهیتلفن د نیا یدونیغاز رو ندارم م هیصد تا  يحرفها دنیحوصله شن گهیخب برن تو خط عروس و داماد د...همه...همه

...بخوابم خوامیمنهم خسته هستم م دهیرو نم يخر چیجواب ه

 اجیبخوابم چون خسته ام و احت خوامیفقط م:گفت دیبا تاک رفتینگشت اشاره بمن نشانه مبا ا کهیجا بلند شد و در حال از

...به استراحت دارم و تو

ارغوان خانم و  ایمادر من  ایحتما برو خونه مادرت :گفت بستیوارد اتاق مطالعه اش شده بود و داشت در را م کهیحال در

از بس لبت رو گاز  ترسمیچون م یو انقدر نگران نباش...ییو تو اونجا!که من خوابم خواب يبد نانیفرناز تا بهشون اطم

...رهبخو هیبترکه و ده دوازده تا بخ کهوی یگرفت

...دو جانبه تنها گذاشت یترس و اضطراب انیو من را م دیدر را بهم کوب و

 یرانیا یمیقد يمدل درها ریام قهیبه سل يدرب ورود کردمیبکنم درمانده و مستاصل به اتاقم نگاه م دیچه با دانستمینم

مادر مبله  قهیطبق سل ییرایخانه بود پذ يدر اتاق خواب در انتها يو درست روبرو شدیباز م ییرایبا کوبه بود و به پذ

شکل کوچک که با  لیدور آن قرار داشت هال مستط یصندل 8با  يا شهیگرد ش زیم کیشده بود و در سمت چپ آن 
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و اتاق  ریهال مربوط به اتاق مطالعه ام هیعل یدر مجاروت آشپزخانه و دو در کنار هم در منته مبلمان اسپرت پر شده بود

.بود ییدر دستشو يگریاز درها در حمام و د کیهر  نهیخوابمان بود که قر

.بود بهیخانه منه؟چقدر غر نجایا دمیشیخود اند با

 یانقدر عصبان ریچرا ام!کردمیازدواج م دینبا دیدستها گرفتم و فکر کردم اصال شا انیلحظه سرم رادر م کی

 یلیوجود داشته باشد خ میآنچه وجود دارد و آنچه دوست دار نیآخر ب...و آرمان گراست  ستیآل دهیا شود؟چقدریم

را باور ندارد؟ نیا ریام...فاصله دارند پلژرف و بدون  يبه اندازه دره ا اتیاز واقع اهایرو...فاصله است

اصال من !ندارم بکنم يو برق افتاده است کار زیمن مانده ام چه کنم؟خانه تر و تم دهیرفته و خواب ریود امام گرفته ب غصه

کنم؟یچکار م نجایا

پراکنده تلفن را برداشتم و آهسته به اتاق خوابم رفتم  یدنیشیقدم زدن مضطربانه و اند یپس از مدت کردمیم يکار دیبا

 نهیس يزانو را جمع کرده و دو دست را رو کی دهیطاق باز خواب نیزم يزدم او رو ریبه اتاق ام يو آهسته سر دیبا ترد

.که خواب است کردیقالب کرده بود آهنگ منظم تنفسش مطمئنم م

 نیتعادل ب ریام ینقش من در زندگ نیاول کردمیحس م!گرفتمیرا م انهیم دیدر را بستم و به اتاق خوابم آمدم با اطیاحت با

!است یقیحق يایاو و دن يایدن

؟یزنیحرف م یواشکیسالم چرا :مادرم را گرفتم آهسته سالم کردم تلفن

...دهیخواب ریام آخر

مادر؟ يدیتو چرا نخواب خب

.شدم داریتازه ب من

.خوش عطر و طعم درست کن يغذا کیکدبانوها  نیبلند شو ع یستیاگه خسته ن:با حرارت گفت مادر

را  داشتمیبرم زریاز فر دیکه با يشعله کم و مقدار گوشت و سبز يغ درست کردن رودا ازینحوه پ دیبا دقت و تاک او
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!خبر باشد یب زیاز همه چ قیعم یدر خواب ریام کردمیو من نگاهم به در بود و دعا م دادیشرح م میبرا

تفت  کیتوش و گوشته رو  یزنیزردچوبه رو م يبشه بعد تند ییطال دیداغت با ازیبا منه دختر؟رنگ پ گوشت

!تفتها کیفقط ...يدیم

 ییرایپذ يناهارخور زیم يهم رو يرو يغذاخور لیوسا:مرور کرد گفت میبا وسواس تمام مراحل پخت و پز را برا یوقت

!ها ینیآشپزخانه شام بچ زیم يرو ياریدر ن يآماده بگذار خنگ باز

 يمعهاش رو روشن کن نکنه زعفرون روو موقع شام ش يناهارخور زیم يسر سفره عقدت رو هم بگذار رو يهایشمعدون

.مونیباشه و پر و پ ینارنج یقشنگ نارنج!ها يپلو رو کم بد

دراز  نیع!با من شستن ظرفها با تو زیبگو جمع کردن م نیحرف منو عمل کن شام رو که خورد نیگوش بده و ع...اما

دختر عاقل باش گربه رو دم !و بشور و بمالبذار و بردار  شهیها اونوقت کارت م يبشور يببر یگوش تند و تند جمع نکن

...کشت دیحجله با

...ها ياول رو نخور يمواجب گول روزها رهیج یکلفت ب یحاال نش ارهیم یک پزهیم یک یعمر نگذاشتم بفهم کی من

!که حواسم به کارم باشه و غذام نسوزه دمیجواب تلفن رو نم گهیچشم مامان جون فقط د چشم

تلفن رو  میاصال س دارهیدود خونه ات رو برم کهویو  ییتلفن با فرناز و ارغوان چرت پرت گو يپا ینیآره نش...آره

.بکش

...زنگ بزنه یاگه کس آخه

متشکرت مزاحم شما بشه؟غلط کردن برو به کارت  یبخودش اجازه بده روز اول زندگ یکس دیزنگ بزنه؟چرا با یک

!برس

.مرا بخنده واداشت نیو ا!وجه خودش بوددر درجه اول مت گفتیکه مادرم م یکردن غلط

.رو که گفتم بکن ییهر و کر نکن برو با دقت کارها:دیغر مارد
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مادرم  يوجه قصد نداشتم سفارشها چیاولش گذاشتم به ه يتلفن را در جا اطیکردم و آهسته وبا احت یمادر خداحافظ با

بار در  نیاول يو من برا خواستیاو از من جرا و جسارت م کندینم یرا راض ریام نکاریداشتم ا نانیکنم چون اطم یرا عمل

که چطور  کردمیفکر م دیمادرم ساختم حاال با ياز خودم برا یخوب ریتصو ریمشترکمان با توسل به تزو یروز زندگ نیاول

...قرار یدر کنار پنجره قدم زنان و ب ستادهینشسته ا دمیشیبرخورد کنم ساعتها اند ریبا ام

 دیداشتم با ریوصف ناپذ یشیهنوز لباس عروس بر تنم بود تشو دیشب رس میهفت و ن يساعت رو يه هاعقرب باالخره

...چگاهیه ایامشب  ای! کردمیثابت م ریخودم را به ام

او  يبود را برا ریمورد عالقه ام يکه غذا گویگرفتم و سفارش م 118منزلمان را از اطالعات  یدر حوال یرستوران تلفن

بخورم برعکس طعم  گویاش منهم م قهیو سل ریشده بودم که بخاطر ام یا خودم کلنجار رفته بودم تا راضب یلیدادم خ

را  پسندمیکه نم ییاو غذا ندیمجبور نبودم بخاطر خوشا ریام انهیآرمان گرا اتیرا دوست نداشتم پس طبق نظر گویم

که به کوچه مشرف بود  ییرایشتم کنار پنجره پذو شعمدانها را گذا دمیرا چ زیدادم م کیخودم سفارش است يبخورم با

چادر  لهکردم و گفتم زنگ نزند با عج شیکه سفارشاتم را آورده بود صدا يموتور سوار دنیبه محض د ستادمیمنتظر ا

گرفتم و آنرا  لینباشد غذاها را دم در تحو دایکردم لباس عروسم پ ینماز داخل سجاده ترکه جهازم را سرم کردم و سع

جان پاشو  ریام ریام:کردم شیو آرام بود آهسته صدا قیعم یاو هنوز در خواب.رفتم ریبه اتاق ام دمیچ زیم يجله روبا ع

.میشام بخور

شام؟:دیبازش نگاهم کرد و پرس مهین يچشمها انیاز م او

دارم تعجب کرده  هنوز لباسم را بر تن نکهیاز ا دانستمیرا برانداز کرد م میمتعجب سرتاپا یو با نگاه دیجا پر از

مگه ساعت چنده؟:دیپرس

...گذشته 8 از

آمد و با  زیرا بر تن داشت و تنها کت و کرواتش را در آورده بود بدنبالم سرم ياز جا بلند شد هنوز شلوار داماد ریام
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.شدم مانیبه تفاوت غذاها قشیو دق نیزبیخم کرده بودم متوجه نگاه ت میغذا يسرم را رو نکهیا

مرده؟ ای میما زنده ا ننینگران و سرگردان بما تلفن کردند که بب گهیچند نفر د:دیاو تنها پرس میت خوردرا سکو شام

من  نبارینبود ا یباور کردن دمیرا سر کش ينوشابه ا وانیشده انداختم و با لبخند ل دهیکش زیبه تلفن از پر يدار یمعن نگاه

!بودم ستادهیقدرت ا گاهیدر جا

محو حرکات من بر جا نشسته بود  ریام.خاص شعمها را فوت کردم  یبا ابهت از جا برخاستم و با ژستاز اتمام شام  پس

کوتاه و خالصه من کالفه اش  يحس کردم سکوت و نگاهها میآنکه از او بخواهم به کمک هم جمع کرد یشام را ب زیم

دم؟یچند ساعت خواب:کرده گفت

!ساعت 8در حدود  يزیچ:دادم جواب

؟يدیتو نخواب:من وارد اتاق شد و گفت یتاق خواب رفتم در پبطرف ا و

لباسم رو  یلباسم اشاره کردم ممکنه کمکم کن پیو به ز.بخوابم خوامینه حاال م:پشتم را به او کرده بودم گفتم کهیحال در

عوض کنم؟

...بدون کمک من یعنی؟يچرا از ظهر تاحاال عوضش نکرد:گفت زیتمسخر آم یمکث کرد و بعد با لحن یمدت ریام

چون پتک بر  يضربه ا ریشده بودم لحن ام وانهید کهویوجودم را در بر گرفت انگار  يتوفنده و غران سراپا یخشم

عمد  یتوجه یب ایبود و به نشانه تمرد  ستادهیبر لب ا ياو که خونسرد با لبخند يبرگشتم و روبرو يزد به تند تمیموجود

؟يرو عوض نکرد يخودتو چرا لباس دوماد:محکم گفتم یلحن او ب ستادمیبود اشلوار فرو برده  بیدستها را در ج

...يبود داریتو که ب یول...یاز خستگ:با تمسخر شانه ها را باال انداخت و گفت ریام

 لباس نیا يو معذب بودن تو یاما انقدر ابله بودم که ناراحت...بودم خسته بودم نه کمتر از تو داریبله ب:خشنوت گفتم با

 نبارهیباشه که در ا یخاطره تکرار نشدن کی نیا نیکه شما باش يآقا داماد يبرا دیشا ؟کهیرو ساعتها تحمل کردم که چ

...داشته باشم ینقش
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...بکنم نکارویا تونمیراحتتر م یلیشک بدون کمک تو خ یب:ادامه دادم رفتمیبطرف در م يبتند کهیحال در

از آن  کردمیمن که احساس م نیخشمگ يو به چشمها ستادیمن ا نهیبه س نهیسدر چهارچوب در  میخونسرد و مال ریام

...برو کنار:دمینگاه کرد غر باردیآتش م

داشتم  گرید.داد هیتک نیطرف يهایاورد و به درگاه رونیشلوار ب بیکردم از کنارش عبور کنم او دستها را از ج یسع و

و بشدت احساساتم  زدیآتش بجانم م کندیم شخندمیام کرده و ر رحمانه مسخره یب ریاحساس که ام نیا شدمیمنفجر م

دار شده را لمس کند و  حهیکه احساساتش جر یو مالل زن جاحساس رن تواندیزن م کیدار کرده بود تنها  حهیرا جر

...برم خوامیگفتم برو کنار م:زدم ادیفر کندیاش م وانهیبفهمد که چگونه د

که از  دمید یوقت کردیتر م يمرا جر يخونسرد نینظر داشت و ا رینافذ حرکاتم را ز و قیهمچنان ساکت و آرام دق ریام

لباسم کلنجار رفتم  پیبا ز یبرگشتم با خشم و خشونت مدت میآ یکه سد راهم بود بر نم یپس بازوان برجسته و عضالن

 يرو بدون و از حاال برا نیا يآورد گندش را باال گهیتو د:او گفتم هحال ب نیآنرا گشودم در ع ییایخولیمال یو با حالت

 دینبا ای دیکه فالن کس انجام داده و با يکار يبرا ستمیو مجبور ن ستمین گرانیبمونه من مسئول رفتار د ادتی شهیهم

بمن به همون  ارنیبمن و تو در  یزندگ يسر از هر جا خوانیکوره م یبتو حساب پس بدم اگر اره عوره و شمس دادهیم

راه باز جاده  يدار یاز کس ياگر انتقاد یرو بمن بکن گرانیانتقاداتت ازد يط داره که بتو داره تو حق نداررب ياندازه ا

...هم دراز بفرما برو بخودش بگو

با فرو افتادن لباسم به ناگاه قطع شد شرم بر جسارتم فائق آمد و زبانم را بند اورد با عجله خم شدم و  میحرفها ادامه

...لطفا چراغ رو خاموش کن:گفتم ختمیگریم رینگاه ملتهب ام کهیلرزان در حال ییو با صدا دمیلباسم را باال کش

 يکند او آرام دستش را رو یستادگیا میهمانطور لبخند بر لب در مقابل تقاضا ریام کردمیخالف تصورم که فکر م بر

برداشتم و  یراهنیپ میکورمال از کمد لباسها و کورمال دمیکش یبرق فشرد و از اتاق خارج شد با رفتن او نفس راحت دیکل

که از  یمیفشار عظ کردمیو ارامش حس م یاحساس سبک اشتمد یتخت انداختم احساس خوب يو خود را رو دمیپوش
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از عکس العمل خودم  نکهیو با ا بردیخوابم نم یخستگ نیشد در ع دیناپد کبارهیبه  کردیم ینیسنگ میظهر بر گرده ها

به چه فکر  ایو  کندیچه م دانستمیبود و نم ریاتاق آنجا که ام رونیو فکرم ب کردمیدر ته دلم حس م ینبودم نگرا یراض

کرد  یروشن اتاق سع کیاو وارد اتاق شد و در تار دمیرا د ریام هیسا نکهیبرزخ بسر بردم تا ا نیدر ا یبود مدت کندیم

 اورمیظهر او را در ب رحمانهیب یتوجه یب یتالف بیترت نیاخودم را بخواب بزنم و به  خواستمیخواب م ای دارمیبفهمد ب

عادت کرد و چشمان باز  یکیباالخره چشمش به تار یوقت ریبودم مانع شد ام بندشیکه بشدت پا یصداقت و سادگ یول

بنده رو نشون  يژامایپ يخونه جا يکدبانو:بطرف تخت آمد آنسو لبه تخت نشست و آرام و مهربان گفت دیمرا د

خودم جستجو کنم؟ دیبا ای؟دهیم

که با عشق و صداقت مانع شدند از جا برخاستم و چراغ را  میرا بگو شیلباسها يتفاوت آدرس جا یب یبا لحن خواستمیم

 کیبود و آنقدر بمن نزد ستادهیخوردم او درست پشت سرم ا کهیرا برداشتم  شیژامایروشن کردم و از داخل کمد پ

...یآرام زالل و آب یانوسیارام و متبسم بود مانند اقچهره اش  دمیترس یبود که کم

 میاز جا توانستمیجم بخورد باز سر راهم بود و نم شیآنکه از جا یب ریرا بطرفش گرفتم ام ژامایاراده لبخند زدم و پ یب

کردم  یسع در چشمانم ماند و من با تمام قوا رهیآن دو چشم خندان خ یلحظات.او عقب تر برود نکهیتکان بخورم مگر ا

...ریرا باال بگ سرت دیتا او نتواند با بگو ندازمین ریسر را بز

اگه بهت بگم لطفا لبس عروست رو دوباره :دیرسیبه گوشم م يباریآنقدر آرام شده بود که مانند زمزمه جو شیصدا

؟ینکیکارو م نیرو از دست ندم؟ا یخاطره تکرار نشدن نیا...بپوش تا در صلح و صفا بهت کمک کنم و

بود که باور  يآنقدر محکم و قو!آمد یم رونیخودم ب ياز گلو دمیکه شن ییشدم صدا رهیبه چشمانش خ میو مستق صاف

!!نه:باشد ایپر يصدا نیا کردمینم

 رحمیب:گفت فشردیرا در دست م ژامایقدم به عقب برداشت و ناباور نگاهم کرد همانطور که پ کیخورد  یتکان ریام

...ستیبلد ن يتوز هنیعشق ک اینباش پر
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ضربان  يصدا!گام به عقب رفت  کیستبرش گذاشتم و با هر گام من به جلو او  نهیس يدستم را رو یبه آرام دمیخند

 یب...ریام ستین نهیک نیاشتباه نکن ا:گفتم!داشت میبرا یبیو ملتهبش لذت غر یعضالن نهیدستم و لمس س ریقلبش ز

خاطره  کیممکنه  یو تو اگه غفلت کن گذرنیاست که بدون تامل م ییظه هالح یرحم یمن ب یرحمینه ب یول ستیرحم

...يرو از دست بد

و !نمیبچ يخاطره کمد کیاز شاخه لحظه ها  تونمیمن م ياگه بخوا یول:را فشردم و گفتم شیبازو دمیبه قهقهه خند بعد

!کمکت کنم تیژامایپ دنیدر پوش

چهره هامان را گلگون کرده بود و در  بیغر یان آرام و قرار نداشت و تبهام نهیو دل در س میبود دهیهر دو ارم یوقت

 کی دنیبه اندازه د زیچ چیه:زمزمه کرد ریام میکردیم يخبریو تظاهر به ب میاز حال درون هم کامال آگاه بود نکهیا نیع

که دوستش  نمیبب یجود زناگه اون استقالل رو در و یحت:و گفت دیبطرفم چرخ...کنهینم جانزدهیمنو ه یقیاستقالل حق

...فقط و فقط مال خودم باشه خوامیدارم و م

من  يایپر نیباور کنم که ا یعنی:شد  کترینزد زدیو شعف من در آن موج م یکه احساس بالندگ یطوالن یپس سکوت در

داره که  یاز اونتر و ارزشمندتر  یغن ياز خودش دفاع کرد و بمن ثابت کرد که وجود یعصبان ریماده ش کیبود که مثل 

!زده بودم؟ نیمن تخم

با  دمیناآشنا د یاتاق انهیدر م عیوس یتخت ينفره که کنج اتاق بود خود را رو کیآن تخت  يچشم باز کردم بجا یوقت

خودم  دنیخاص خواب یکه تنها متعلق بمن است و در تخت یدر اتاق گریدوباره به اطرافم تازه بخاطر آوردم که د ینگاه

.مدار کیشر کیتختم  یحاال در اتاق و حت ستمیبود ن

او در کنارم همه و  یخال ينشسته ام و جا شیکه رو یتخت... ختیفرو ر يزیبخاطر آوردن شب گذشته در وجودم چ با

...کندیبودن شب قبل را بمن ثابت م قتیاست که حق يهمه آثار

 کردیاز دست دادن ملولم م شهیهم!يمالل و ناباوراز  يا ختهیوجودم رادر برگرفت آم یو آزار دهنده در آن بیغر یحس
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بلند  یاراده آه یکه سالها حفظ کرده بودم دگرگونم کرده بود ب يو حال حس از دست دادن وجود ارزشمند!شانیو پر

ام به  یو عقالن یرشد روح یداشت ول رتیفکر با سن و سالم مغا رزط نیا!که من هنوز بچه بودم یراست...از نهادم بر آمد

.کندیمستقل آماده م یزندگ کی يساله که ازدواج کرده و خود را برا 20 يبچه نوجوان بود نه دختر کیواقع در حد 

و اندوه بخاطر از  گریبه مرحله د ياز اندوه و شعف؟شعف بخاطر گذر از مرحله ا يا ختهیبود؟آم یچه احساس نیا ایخدا

بود؟ن یهرگز و هرگز بازگشت گریکه د يدست دادن مرحله ا

سوال  نیبودم و مدام در ا ریام بتینگران غ نکهیا نیشده بود در ع یبر من مستول یداشتم تعارض وحشتناک يبد حال

 یاگر بود چطور با شرم کنار م کردمینبودم و حس م یکه او کجاست؟از نبودن او چندان ناراض شدیدر ذهنم تکرار م

شدم؟یآمدم و با او روبرو م

 12او بود که به گفته خودش از  نهیریعادت د نیو ا دودیم وستهینرم و پ کساعتیصبح بمدت  هر روز ریام دانستمیم

...هر روز اجرا شده بود يماریب رینظ ییطرف بجط موارد استثنا نیسال گذشته به ا

واقعا رفته بدود؟!در کنار من بماند نکهیا ایاو واجبتر بود  دنینبود؟دو ییمورد استثنا کیامروز  یعنی

احساس است؟ یب قدران

تفاوت است؟ یداده ب يکه رو یانقدر نسبت به تحول ریام یراست ایآ

 دمیکشیخجالت م ریبشدت از روبرو شدن با ام نکهیا ای!یسرپناه یو ب ییتمام وجودم را پر کرده بود حس تنها ترس

به  تیحضور اوست که احساس امن با کردمیحس م!از هر کجا که رفته...برگردد ریکه ام دمیکشیمشتاقانه انتظار م یول

.سراغم خواهد آمد

که نه  بیهرگز نخواهم توانست آن احساس غر!زمیاز جا برخ خواهمینم ای توانمینم دانستمینم!مارمیب کردمیم حس

.کنم انیاست ب ندیو نه خوشا ندیناخوشا

فاصله بود اما درب  ییرایا هال و پذم نیب میهم قرار داشت يرادر قفل چرخاند و وارد شد درست روبرو دیکل ریام يوقا
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به  توانمیبمن دست داد احساس کردم نم يحس بد میچشم در چشم هم که شد...است يدر ورود ياتاق درست روبرو

.او نگاه کنم

!شما یصبحانه سفارش يهم نون سنگک تازه برا نیا!ریصبح بخ!سالم خاتون:بشاش و سرحال گفت يبا چهره ا او

و تا چه !داشتم يواقعا چقدر فکر محدود نمیبیم کنمیحاال که فکرش را م!نشان بدهم  دیبا یالعملچه عکس  دانستمینم

!او هم استثنا بود يپس امروز برا دنیرفته بود نه دو رونینان تازه ب دیخر ياو برا دمیتازه فهم!اندازه ناآگاه بودم

 ریبا ام خواستیاصال دلم نم!رمیبگ لشیند تا من تحوتالش ک یلیخ دیاو با...از او رو برگردانم دیآن فکر کردم با کی

چرا؟ دانستمیو عجبا که اصال نم کردمیم دایپ یاز نگاه کردن به چهره او حالت دگرگون...روبرو شوم 

!کردمیم تیکه او حاال د رکنارم بود شاد بودم و احساس امن نستیا قتیوارد اتاق شد و کنارم نشست حق او

 ای يخانم کوچولو سالمت رو خورد ریصبح بخ:رد و سرم را باال گرفت و سرحال و سردماغ گفتچانه ام ب ریرا ز دست

!؟ينشد داریب داریهنوز ب

را  میکه نشانه تعجبش بود موها یطوالن یبعد از مکث هیگر رینوپا خودم رادر آغوشش انداختم و زدم ز یکودک مثل

اومده؟ شیپ یمشکل:نوازش داد و آهسته گفت یبنرم

هم ازت بدم  ریام:گفتم یبازگو کردم و حت شیمتناقضم را برا یتمام احساسات درون هیهق هق گر انیو در م قانهصاد

...یکنارم باش خوادیو هم دلم م ادیم

مرتکب شدم؟ یاشتباه من

!بدجور  هی!هستم يجور هیدانم  ینم!کنم،نه خال ء نه یمن احساس خالء م!آره!نه:گفتم انیرا تکان دادم و گر سرم

 يباز رو يکه با رو نمیب یو خفقان آور م کیجهم،باز خودم را در آن اطاق تار یگون م ایرو یشدت سرفه،از خواب از

 يبد است،ا یلیسرد است،حتماً نفت ان تمام شده،حالم خ خچالیخاموش است و اطاقم مثل  يام، بخار دهیتخت خواب

 یبرق را م دیشوم و کل یبه زحمت از جا بلند م!کرد یم مکمک یراه رفتن داشت و کم يحداقل پا رمردیپ نیکاش ا



ندا بشر دوست -  تیسادگ يبرا ایپر کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١١٣

اتاق  نیدهد،ساعتها در ا ینگرم که حدود چهار صبح را نشان م یبعد به ساعت م يزند،لحظه ا یفشارم،نور چشمانم را م

!ام و توقع دارم حالم بهتر هم شده باشد دهیسرد بدون روانداز خواب

کند  ینفت و دود اتاقم را پر م يروشن کردن آن بو زم،بایر یم يو در بخار ماورینفت را از پاگرد م تیپ یبدبخت با

لرزاند  ینازك پنجره ام را م يها شهیش نیخشمگ يرعد يزنم،صدا یچمباتمه م يو کنار بخار میچیپ یبه دورم م ییپتو

آن غرش  یرق و در پب یشنوم،درخشش نوران یم یروانیبر ش ادرشت و تند ر یبارش باران نیدلنش يآن نوا یو در پ

 ییماند گو یم یجیکنسرت مه يلرزاند،به نوا یپنجره ام را م يها شهیاتاقم را روشن و سپس ش یاپیخشمناك رعد که پ

گروه  ییضرب گرفته اند و رهبر ارکستر گاه با حرکت جنون آسا یروانیش يها یحلب يرگبار درشت باران رو

و حکم کننده آنها را از زدن منع  عیسر یبا حرکت یکند و در آن یم تیهدارعد  یناگهان يدف را به هم نواز دگاننوازن

 دواریو نگاه ام ردیگ یسرچشمه م یفیظر ۀکم جان شاخ ۀکه از شعل میمال ییهوا سرد،اما ته دلم گرم شده،گرما.کند یم

به  یچشمک یحال یندازم،با با یرا به شعله کوچک آن شاخه م دوارمیو ام دهیو من نگاه رنج... و ملتمسش را به من دوخته

...به من اعتماد کن تیبقا يگرچه شعله کم جان است،نگهش دار،و برا... نگهش دار:میگو یزنم و م یشاخه م

تا  یتوانم حدس بزنم که حت یحرفها چه بوده؟م نیچه گذشته؟برداشت او از ا ریساعات به ام نیدر ا شمیاند یخود م با

ژرف و آرام  یشود گمان برد که اکنون در خواب یم... درست بر عکس یحت ایو ... شدیاند یمانده و م داریحاال هم ب

...شود ینم دهیدر آن د هم ایاز پر ییرد پا یکه حت ندیب یم ییبایز ياهایرو

کنم حدس بزنم  یتوانم،دائم تالش م یکنم نم یم یهر چه سع شم،امایاندیب ایقضا نیخواهم به ا یکنم نم یم احساس

چطور؟ یاو را بفهمم، ول يدارم که اندشه ها يدیشد لیدارد؟م یداشته؟چه حال یمکالمه چه عکس العمل نید از ابع ریام

 یمقطع ریکند،فکر ام یم فیتعر میاو سرگذشتش را برا یافتم،وقتیم هیهمسا رمردیپ ادیکند،ب یفکرها کالفه ام م نیا

روم و پس از  یم رمردیو به سمت اتاق پ زمیخ یاز جا برمام  دهیچیهمان طور که پتو را دور خود پ.سازد یم میرها

.شوم ینواختن چند ضربه و اجازه ورود خواستن وارد اتاق م
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 یب نمیب یاو نم ةدر چهر یاز خواب آلودگ يصبح زود اثر نیدر ا.هیبفرما تو همسا:زند یمن لبخند م دنیبا د رمردیپ

.تعارف وارد شدم

خواهد با گفتن تمام  یدانم او م یزنم،اما م یماجرا را حدس م ي،گرچه تا انتهارا بشنوم شیخواهد حرفها یم دلم

حس کاذب، سبک شدن بار  کی قیطر نیخواهد از ا یم دیشا... دیشا زد،ویبر رونیدرونش را ب ینهان يق،رازهایحقا

...ردیآرام گ يکند و قدر دایگناهان را پ

.رسد یبگوش م قیعم ياز اعماق دره ا ییشنوم که گو یرا م شیصدا

!؟يتو هم از خواب خسته ا:دیگو یکند و م یدار و تلخ م یمعن يا خنده

...خسته ام زیاز همه چ:میگو یو زمزمه وار م نمینش یاو م کینزد

 میهست ییکنم من و او به مانند انسانها یکند،حس م یو ترنم پر رمز و راز باران مرا از آن فضا خارج م یطوالن سکوت

دشت برهوت تنها من او را دارم و او  نیا م،دریمانده ا يبر جا مانیخشک حطاها ریکو انیسرگردان در م و رانیکه ح

!!من را

 یکند،تا ک یبر باد رفته ام را نوران يکه شبستان آرزوها ییکو آن مهتا کیخشک و تار ریکو نیدر ا شمیاند یخود م با

 نیآخر یکه همسفر مرگ است پناه ببرم؟تا وقت يا هیهمسا ةکنندترد و ش ۀام به شاخ ییتوانم در لحظات تلخ تنها یم

!بشنوم؟ اترنم باران ر نیآخر ایستاره آسمان را بشمارم و 

مرد  نیرا در چهره ا شیکه انتها یراه هستم؟راه نیمن محکوم به ادامه ا ایآ یبراست... کند یافکار وحشتزده ام م نیا

 ریتصو نیا ایآ ست؟ویزند،پس منتظر چ یاضامند مرگ در اتاق او موج متق يمرگ و دستها یۀمرگ،سا ينم؟بویب یم

من است؟ ةندیآ

ه؟یهمسا یاحوال ضیمر:رهاند یمرا از افکار هراسناکم م شیصدا

...گذشته،گوهر خانم و اون زن د،ازیاومدم تا برام حرف بزن یبله ول:میگو یم
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...شد نیدردسرت ندم،ا دیگو یم يخفه ا يصدا با

...تونم حدس بزنم یخودم هم م يطور د،اونیخوام مفصل بگ ید،میخوام خالصه اش کن ینم- :دوم یحرفش م انیم به

:شود یجابجا م يکند و قدر یخشک م ۀسرف چند

اش  یکه روح من در پ ییکرد، تمام اون خواهشها بندشیپا شهیهم ياش نبود که منو برا ییبایبود،اما ز بایاون زن ز-

...کرد یتر م کیبود که منو به اون نزد نیهم د،ویفهم یبود رو اون م

البداهه  یبودن نتونسته بودم ف لهیپ لهیش یو ب یکه از سر سادگ ییکه ماهرخ به اداره اومد،از اونجا ياز اون روز بعد

 شیو ب دن،کمیفهم میکه با هم جور بود ییاون شب رو همه بروبچه ها يهمکارام سر هم کنم،ماجرا يبرا یدروغ

 یدل با صفا و صداقت یلیبود که خ نیاز بچه ها بنام غالمحس یکیالبته !کردن که ماهرخ رو از دست ندم یم قمیتشو

مار هستن که  نیطور زنها ع نیا نداز،یبه خطر ن يخود یرو ب تیتوجه نکن زندگ نهایگفت به حرف ا یداشت،به من م

.هکن یدر دم هالکت م ششونین یهستن ول بایخوش و خط وخال و ز

 يبرا دهییکه گوهر بازم پسر زا نیدرست کرده بودن سر ا یخونه زنها واسه خودشون داستان ياون طرف هم تو از

امون  یآبج.دادیگوهر جواب م ۀگفت و دو تا نن یما م ۀنن یکی!نیو بب ایدرست کرده بودن که ب یعثمان رهنیخودشون پ

رفتم سر و صدا  یخونه کالفه ام کرده بود،هر وقت م ،وضعکرد یم هیبند گر کیبشنوه،گوهر هم  وارهیگفت د یبه در م

دل بچه ام  ینزن یکه حرف دادیم هیکرد و قسم و آ یبا گوهر تنها باشم مادرش صدام م قهیدق کی امدمیقوج آدم،تا م هیو 

!شه ها یخشک م رشیبسوزه،ش

تفکرات دور  دهییهمه اش زا نهایدا که نه،اپسر سالم بهم داده بود گله داشتم؟ بخ کیخدا  نکهیحرف؟مگه من از ا کدوم

.ها بود و بس يو بر

 یسع یشده بود و بگو و مگو باال گرفته بود هر چ یشیبه گوهر گفته بود که مادر گوهر آت یدونم ماردم چ یشب نم کی

.و قائله رو ختم کنم نشد که نشد رمیرو بگ ونهیکردم م
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 ادیخواست بخونه برگردم، یذره هم دلم نم کیقدم زدم، ابونیخ يتو رون،مدتهایبود زدم ب ختهیبهم ر اعصابم

خواستم  ینم.خونه نبودن یول کردمیهنوزم دل دل م دمیرس یرفتم سمت خونه اونها،وقت دیافتادم،با ترد نیغالمحس

کوچک بشم،درمونده بودم کجا برم؟ گرمید يهمکارا يجلو

...و دمیدر خونه اشون د يباالخره خودم رو جلو! گفت نه یدل م کیگفت برو، یدل م هیماهرخ افتادم، ادی کهوی که

:دهد یکشد و ادامه م یم يگذارد و آه بلند یشود،چشمها را بر هم م یساکت م رمردیپ

!رو در بستر اون د،خودمیو شد بیسردرد عج کیصبح با -

 یبزنم ول رونیزودتر از آن خانه ب خواستم یآمد و م یاو بدم م ،ازيکرد و من احساس گناه و شرمسار یم يلوند ماخرخ

ماندم،به  یدر بستر م دیننبود با يا ستم،چارهیپا با يتوانستم رو یبود و اصالً نم یشگیهم ياز سردردها ریآن سردرد غ

:زد ادیغران فر يببر لاو ناگهان مث یبگذارد ول میماهرخ گفتم تنها

!شدم؟ یمن اخ گریحاال د يهان،تا صبح هر کار دلت خواست کرد-

!خوفناك؟ ییوالیچون ه گرید يمهربان و لحظه ا ۀفرشت کیمثل  یکه بود؟دم گرید نید،ایستون بدنم لرز چهار

از ترس آبرو و ... بر من يوا!همه بازگو کند يو تمام آنچه رخ داده را برا دیایلحظه فکر کردم اگر به در منزلمان ب کی

:گفتم یبه نرم یرام کردن آن وحش يبرا

؟یش یکند،چرا دلخور م یدرد م يخ جان سرم بدجورماهر-

.یفتیوضع ن نیکه حاال به ا یکوفت کن يکمتر از اون زهرمار شید یخواست:گفت یدگیبا در باز

من؟:گفتم يناباور با

 يمرد نیبعد از مرگ شوهرم،تو اول!من از اونهاشم ها ینکن الیخ يزنه،آها یچپ م یخودشم به کوچه عل!من رینخ-

...هک یهست

در اداره،در  میآبرو... میآبرو... بودم امدهیجا ن نیکاش قلم پام شکسته بود و به ا يتمام وجودم را گرفته بود،ا ترس
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...ما بودن ۀخون يکه تو لینصف فام يگوهر خانم،جلو يخانه اونهم نه فقط جلو

.رفته بود ادمی ؟خبيشد یماهرخ خانوم چرا عصبان:گفتم

...ستیکاروانسرا که ن نجای،ایگفتم تو شوهرم رمیپ ۀنن نیا نره،من به ادتی گهید-

...کردم یمرگ م يبودم که واقعاً آرزو مانیکه کرده بودم پش یاز غلط انقدر

فکرم .خانه شدم یکه باالجبار با ماهرخ گذاشتم راه يبعد از ظهر مجبور شدم آنجا استراحت کنم و با هزار قول و قرار تا

و بد خلق شده  یکردم و عصب یکه کرده بودم مدام خودم را سرزنش م یبابت اشتباهمشغول بود و  يبد جور

کردن،حوصله  یم ریکه دوست داشتن تعب ياو رو طور خانهبود و اهل  يگرید زیفکر بودنم مال چ يو تو یبودم،ناراحت

بود با  ادیسر و صدا ز یتمخمصه نجات بده،وق نیبودم که منو از ا یراه حل کیونگ ونگ بچه رو نداشتم،دائم دنبال 

 یلب م ریکردم،مادرم ز یم دادیرفت و داد و ب یکه داشتم،کنترل از دستم در م یتوجه به درون مغشوش و نادم

!خواسته یبچه ام حق داره،خب دلش دختر م:دیغر

خونه  کباری يکرد،اگرم هفته ا یکنه،فکرم کار نم یجا که آدمو بدتر داغون م یب يهایبگم از دلسوز یچ.هیهمسا يا

...شد یاجل معلق در اداره سبز م نهویرفتم ع یماهرخ نم

 یم یخالص کنم ول یاسارت و بدبخت نیکنم و خودم رو از ا فیگوهر خانوم تعر يرو برا زیخواست برم همه چ یم دلم

 یکلک م ترشیگفتم و ب یدروغ م شتریکه مرتکب شده بودم رونداشتم و هر روز ب یو شهامت اقرار به گناه دمیترس

...زدم

هم سخت تر شده بود دروغ پشت  ومدنیشب خونه ن گهیرو جمع کردن و رفتن،د لشونیباروبند لیفک و فام یوقت

...دروغ

 تیو مرتب بودن خونه و بچه ها و ترب يزیتم يو تالشش رو گذاشته بود رو یگوهر تمام سع ستیخدا که پنهون ن از

و خورشت و مرغ و  یزعفران يپلو يبو شهیگل بود،هم ۀدست نهویونه عزد،خ یبرق م شهیها هم شهیدرست آنها ش
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.دیچیپ یکباب،تا ته کوچه م

حداقل شب :گفتم یبه گوهر م کروزیکه نم نم منم عوض شدم، يبه خودش بود،طور دنیماهرخ تمام هم و غمش رس اما

 زیکم خودتو ترو تم کی:فتمگ یم گرید کباری!يداغ ند ازیگند پ يلباست رو عوض کن بو یبخواب يخوا یکه م

...زنها یکن،بعض

کدوم زنها؟:گفت یم گوهر

...کنن از تن و بدن زنهاشون یم فیاداره تعر يمردم،بچه ها يزنها:آب خوردن شده بود نیدروغ گفتن برام ع گهید

از تن  ننیش یندارن م رتیمردها غ نیاستغفراهللا،خدا مرگم بده،ا:گرفت یصورتش و چنگ م يکوبد تو یشتلق م گوهر

 ست،شهریعار ن ییایح یجا ب نیتهرون ا میبود ومدهین چوقتیکاش ه يا!کنن؟ یم فیو بدن زنشون واسه هم تعر

اره؟یم گهیمرد د ياسم زنش رو جلو یخودمون کدوم مرد حت

 یحس م قیعم ینوع خصومت و نفرت کیامش  دهیکند و من در دلم نسبت به ماهرخ،که هرگز ند یسکوت م رمردیپ

:دهد یادامه م رهیماوراء زمان و مکان خ يم،او به نقطه اکن

پشت  دیبا ای یکه دروغ گفت یو اعتراف کن یاونو رو کن دیبا ای،یدروغ بگ کی یاره،وقتیدروغ،دروغ م هیهمسا یدون یم-

 نیو ع زهلریاز دروغ گفتن ته دلش نم گهیهم که عادت کرد دروغ بگه،د یآدم... که رو نشه یرو بگ يبندش دروغ بعد

...الیدلت و واو يرو نهیش یم ادیطون میش اهیدل س يدروغگو شد یگه،وقتیآب خوردن دروغ م

گوهر  یاشتباه نیرحم شده بودم،سر کوچکتر یسابق نبودم،بد قلب و ب حیاون ذب گهیبه مرور د یدونم چطور شد،ول ینم

 میرفت یمعروف م يبا ماهرخ خوش بودم،به کافه هااومدم،از اون طرف  یگرفتم و هفته هفته خونه نم یرو به باد کتک م

.کردم یو من احساس غرور م کردیم رهیچشم همه رو خ دمیخر یکه من براش م یو ماهرخ با کفش و لباس و جواهرات

از دست دادن  يبرا يزیچ گهیمن د یخودش اعتراف کنه،ول یشرافت یو ب یسخته که آدم با زبون خودش به پست یلیخ

...ندارم
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 یاست م طانیش هیکر ةمانند چهر میکه برا يبه چهره ا یباطن لیم رغمیکنم و عل یاش سر را بلند م یسکوت طوالن با

...نگرم

...حق نشسته يخدا،جا:شمیاند یو من م دیگر یصدا م یب او

 کیکند، یممکث  يمن قدر دنیشود،با د یوارد م يالغراندام و تر و فرز رزنیشود و پ یباز م يناهنجار يبا صدا در

!درباره ام بکند ينکند فکر بد: شمیاند یلحظه م

کنه و  یم يزیو تم اد،تریهر روز م:کند یزمزمه م رمردیشوم؛پ یاز جا بلند م... مورد و مسخره یب يهمان ترسها باز

.رهیطرف عصر م

!چطور زنده است جیافل رمردیپ نیا دمیفهم حاال

؟یهست یک تو:پرسد یم.نزاکت است یادب و ب یب رزنیپ

.ییروبرو هیهمسا-

شنوم که با  یشود و م یبلند تر م گاهیگاه و ب رزنیو نازك پ زیت يبرم،صدا یروم و به اتاقم پناه م یم رونیعجله ب با

:کند یرا شماتت م رمردیپ ریناسزا و تحق

 .تنه لشت بگذارم ریگو لگن ز یداشت... گم ینم رسگ،مگهیپ يکرد فیباز که جاتو کث-

 میبرا يحاضر شدن در کارخانه سود دانمیام هم نامنظم است و م یو مغشوش است،گرچه حال جسمان ریدرگ ارمافک

.رد کند یتعالجیا یامروز هم مرخص يبرا خواهمیو از او م کنمیصحبت م سمیباز با رئ.ندارد

که نسبت به  یاحساس نفرت خصوصدهد،اللیفکر او ازارم م....شمیاندین ریبه پ کنمیم یو سع زنمیرا سق م اتینان ب تکه

.او دارم

روز تخت .ندارد یبه قطره نفت ازیاست تا شب ن کنم،روشنیرا چک م يباز با گذشته ام خوشحال باشم،بخار کنمیم یسع

.بندمیرا م میها فتد،چشمیسقف ب ينگاهم به ترك ها نکهیو قبل از ا کشمیدراز م

***
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:گفتمیو م ستمیگر یم ریدر اغوش ام يلحظه ا. ردیگیذهنم جان مکه در گذشته گفته بودم دوباره در  یکلمات

!به سرم اومده یدونم ج ینم.دارم يبد کنم،حسیاحساس خال م- پ

 نیکه از ا دانشتمیم يشده ا میشوند،خودم را مثل تسل يجار میو صبورانه منتظر ماند تا اشک ها دیکش یقینفس عک ریام

رنجم  نیو ا....شده مشیدارد که تسل یکس يو ترحم و همدرد دیبه ام ،چشمینضعف و ناتوا تیاست و درنها زاریکار ب

دادیم

که  دیبه گوشم رس ریام يکه سبک شده ام،صدا کردمیو حس م شدیام کمرنگ و کمرنگ تر م هیهق هق گر يصدا یوقت

:گفت یلب م ریز

؟يراحت تر شد-

مخواستم خودم را !بودم دهیوحشت زده به او چسب هراسان و یمن چون کودک یمرا از خودش جدا کند ول خواستیم و

مخالف در  يرویدو ن کردمیگرفتحس م یام م هیانکه در اغوشم ارام بود گر دنیاز د یدر اغوش گرمش احساس کنم،ول

مرا از او  يگریکند تا محبتم را نثارش کنم و د تیاهد ریمرا به سمت ام خواستیم یکیزند،یست یم گریکدیدرونم با 

تورا  هیایسرم نیاو گرانبها تر:زدیم ادیرا در مقابلم مخوف جلوه دهد و دائم در گوشم فر ریام کردیم یو سع ردکیدور م

....ربود ر،ماهرانهیانکه از تو اجازه بگ یب

 ،اویهست ریام یهمدل ازمندیاز همه ن شتریمهمالت را فراموش کن،باور کن حاال تو ب نیا:فشرد یدستم را م يگرید ان

!سالوس ندهیربا کیست نه همسر تو

:دمیرا شن ریو مردانه ام میمال يبزنم که باز صدا شانیاز سر خشم بر سر هردو يادیفر خواستیم دلم

.میباهم صحبت کن کمی ایاَ،بیپر-

رو  تیناراحت یعلت اصل نیفاصله فکر کن و بب نیهم تو ا رم،تویگیدوش م هی رمیمن م:از من فاصله گرفت و گفت یکم

از رفتن اماده اش کردم،او به حمام رفت و من باز حس کردم  شینه؟نگرانه صبحانه نباش،من پ ای یکن دایپ یتونیم
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سرماه خورده  دیبه من دست داده بود،فکر کردم شا يگونه ا ماریب خواهم؟؟حالتینم ای میایب رونیاز تخت ب توانمینم

!دانم؟ینم یجسم ای یبه هر حال حالم خوب نبود،روح....ممکن است ایباشم 

تکان نخوردم میاز جا یول

با  ختم،اویبه شدت گر ریبار دوم رد کردم و از نگاه کردن به ام يبه اتاقم اورد بود برا ریصبحانه را که ام ینیس یوقت

:گذاشت و گفت نیرا زم ینیس تیجد

چته؟- :کنمیو من شروع م میصحبت کن دیما با-

تا  يگریام را به نگاهم منتقل کرد،ان د یشمرد و تمام محبت قلب متیرا غن فرصت یرکیمهربان و نوازنده با ز يروین ان

!!کند يریجلوگ رینگاه من و ام یبه خود بجنبد تنها توانست از طالق

ناز کردن  يمسئله اصال برا نیو ا کردیاصرار نداشت به او نگاه کنم،ارام و شمرده شمرده صحبت م ریام شهیعکس هم بر

تا  میکردیکوشش م ست؟ویان چ میدانست یو هر دو نم بردمیرنج م يزیمن از چ.نبود ریام دنیشمن و مطقابال ناز ک

.است یقیچقدر حق میبدان

:دادیروحم را نوازش م شهیمانند هم شیصدا

....دهیازارت م یتو فکر کردم،تصور کردم بدونم چ یناراحت يدرباره  دهیکه عقلم قد م ییمن تاجا-

 نیرو که انتظارش رو داشتم ا يزیاون چ یمسئله فکر نکرده بودم ول نیراجب ا ایقو چوقتیه يراستش رو بخوا اگه

مثله اسمون و  نمیبیکه از تو م يزیبا چ ذارهیم ییکه پا به بانو يا زهیتصور من درباره دوش!نبود نیاصال ا....نبود

....شنیم داریب لیوتح نیها ارزو ها در ا دیام کردمیمن فکر م....نهیزم

.قصد دارد جمالتش را نظم دهد دیرسیمکث کرد،به نظر م يرقد

که  يتوقعماز برخورد د،ویرسیبه نظر م نطوریا یعنی...در تو شدم اقیشتیا ختنیباعث برانگ کردمیمن فکر م....شبیو د-

!متفاوت باحاال یلیخ....بود يا گهید زهیداشت چ میصبح باهم خواه
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:گفت نیارام و اندوهگ يمکث،با صدا یز مدتبعد ا.سکوت کرد و در فکر فرو رفت باز

 نیداشت و بالعکش تصور من ا يتو ارزش اسطوره ا يکه برا یجام...شکسته کجامیکه  رسهیبه نظر م نطوریا...اما حاال،-

....يپا بذار دیو تو به مرحله جد...جام بشکنه نیا يبوده که تو مشتاق بود

...گو کردن احساساتش ناتوان استمشخص بود در باز- کالفه از جا برخاست ریام

 عتیچون راز طب..بدخ رییاونو تغ تونهینم يا گهیکس د چیه ایتو  ایکه من  يجار انیجر کی...عتهیقاون طب نیا،ایپر-

...نداره ییدر اون جا يبکاریقابل نفوذه و دروغ فر ریغالبا غ

 یزنند و ضربه سرنوشت ساز را فرود م یم ایردل به د دیکه با شبهه و ترد ییو درست مثل ادم ها دیکش یقیعم نفس

:اورند گفت

 دیبشم،در هر حال تو حاال به مرحله جد بیو فر لهیمتوسل به ح ییایبه نظر ب یراض نکهیا يمن فقط برا ستیپس قرار ن-

که  يزیگم کردن چ اینه از دست دادن ..وردمیتحول به حساب م هیرو  نیتو بودم ا يو من اگر جا يوارد شد یاز زندگ

ه؟یا دازهاون در چه حد و ان يفهمم منظورت از ارزشمند ینم

....بفهمم که تونمیمن نم.یرها کن یمنطق ریغ يها زهیخودت رو از زنج دیبا تو

دوختم و حس کردم او حاال چه احساس  ریام یفروغم را به حرکات عصب یرا بلند کردم از پس پرده اشک،نگاه ب سرم

!ممکن است از ازدواج با من به شدت نادم باشد یبله او حت!يشرمسار ،یمانی،پشیدرماندگ!دادرد يبد

!شیمثل شب قبل کردم،درستینم لیرو به تو تحم يزیقطعا چ....من...يندار شویحاال امادگ یبگ یتونستیتوم-

 دواریام خندان و سرمست و شهیکه هم ییدر چشمها قیعم یرنج دنیلحظه نگاهمان در هم گره خورد و با د کی يبرا

اراده  یب...میکنم تا او را از رنج بزدا يکار خواستیدلم م.شدم ریبردم و نکران ام ادیخود را از  یناراحت کبارهیبود،به 

:گفتم

...بیاحساس عج هی..شدم جیمن گ ریام-
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:گفت ییبایناشک یکم با

منو  ای یوجود داشت؟تو به خاطر کس يرتو اجبا يشب گذشته برا ایا!يجواب اونو بد دیبپرسم که با یازت سوال خوامیم-

؟يخودت رو وادار کرد یباطن لیم رغمیمادر من،عل یحت ایمادرت 

.بودن پاسخ تکان دادم یمنف يسرم را به نشانه -

:گفت شتریب یبا حرارت اندک ریام

....یبود ول یکیما  دم،احساسیتو د يرو تو چشما اقیمن برق اشت!اهان-

:که مرتعشش رنگ التماس داشت گفت ییبرگشت و با صدا بطرفم

چته؟ نمیبزن،بگذار بب یحرف کنمیخواهش م...کردم دایپ يبد یلیمن احساس خ.لطفا حرف بزن ایپر-

:گفتم یرو درباست یپاسخ من است،پس ب ازمندیکردم او ن حس

خوام  ی، من اآلن م شهیم ، حال من بد تر یکن یاصرا م شتریتو ب یوقت یشدم،ول ينطوریچرا ا دونمیحاال که خودمم نم-

گرم کن و  يکار کی، سرت رو ب ایکنم دور و بر من ن یخواهش م یخونه احساس کنم ، ول ي، حضور رو تو یتو باش

 دایصادقانه بهت بگم ، شد ری، ام رمیم یمن از ترس م رونیب يبر، اگه از خونه  یبه کارم نداشته باش يکار چیکن ه یسع

چرا ؟ دونمیبا تو رو ندارم ، نم ییارویکنم ، اما هنوز قدرت رو یت رو با بد احساس مدارم و حضور اجیبه تو احت

!میخبر یباشه و من و تو ب نیا انیم رونیاز حجله ب یعروسها وقت يحال همه  دیشا

...ازت يبعد يبه تو دارم و لحظه  لیتما دایدوستت دارم و شد قهیدق کیحاال ،  یول

!يبچه ا یلی، خ يدینرس یبزرگسال يتو هنوز به مرحله :  دیو غر...  يمتنفر: لب زمزمه کرد  ریز ریام

؟ يریگیکنم و تو به دا م یم انیرو که حاال دارم ب یمن با صادقانه احساس...  ریام: مالمتگر گفتم  یلحن با

 یم يرو باز وارید ایدر روز نقش  کیمونم و  یخونه م يخب ، من تو اریبس: شد گفت  یاز اطاق خارج م کهیدر حال او

...میخوب فکر کن يسکوت اجبار نیدر ا میتونیخوبه چون هردوتامون م یلیکنم ، اتفاقا خ
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، دمیغروب در رختخواب ماندم ، چند بار خوابم برد و هر بار دو سه ساعت خواب تا

به شدت  کهیمطرح کرد ، در حالرا  دمیترس یکه از آن م یتماس گرفت و باالخره همان پرسش کباریفاصله مادرم  نیا ر

و ابلهانه  یعصب يکوتاه با خنده ا یبر عکس جواب مادرم را بعد از مکث دمیلرز یبودم و از شدت فشار و شرم م یعصب

.کردم یدادم و به سرعت با او خداحافظ

کر کن ، بدون ف ییشدم ، درست مثل روز قبل مجبور شدم خودم به تنها کاریب گریام بر طرف شد و د یخستگ یوقت

.باشم گرید یشخص يدر انتظار کمک فکر نکهیا

.کردم سهیمقا يظاهر يام را با عکس العملها یفکر کردم ، تمام حوادث را از قبل مرور کردم ، احساسات درون یلیخ

 میبرا ریحرف ام کیماند ،  یم یماندگار باق يلوحه  هیو در خاطر آدم مثل  ندینشیاز حرفها هست که به دل م یبعض

.نداره ییدر اون جا بیقابل نفوذه و دروغ و فر ریغ عتیپر معنا بود ، او به من گفته بود راز صب یلیخ

از  یباشد ، جزئ گرید کانیارتباطم با نزد يسوا ریکه ارتباطم با ام نیمورد بود ، من ازدواج کرده بودم و ا یمن ب مالل

گرانبها را از کف داده ام ، کیه بردم ک یشد ، من گمان م یمحسوب م عتیراز طب

دور نگه داشته شده بودم و  اتیکه سالها از واقع یگرانبها بود ، وقت نیسالها تفکر غلط درمورد ا ي جهینت نیا کهیحال در

بود ، يعاد یلی، خب عکس العمل من حاال ، خ دمیترس یمداشتم ، بدون علم م یآگاه

آن  لیحس آزار دهنده ، تنها بدل نیا دمید یم گرانیبدون دخالت افکار دکردم ، تنها و  یحاال که خوب فکر م یول

احساس سالمت  یاز لحاظ جسم نکهیوجود ا ای... بود  نیمع یاز علت حفظ آن گرانبها تا زمان یترس موهوم و نا آگاه

...یبودم ول دهیآزرده و صدمه د یکردم و اندک ینم

باعث رنج و مالل  نیچن نیا تشیو ظرف یمتعال اتیروحم بود که در تجل نیبود ، ا ینبود ، نفسان یرنج من جسمان ))

. ((فراوان من شده بود

هوا مقارن با  یکیماه بود ، تار ریماه که ت نیفصل و ا نیشده بود و در ا کیتار گریدوباره از جا برخاستم ، هوا د یجان با
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شد ، یم داشت که به اطاق ما باز یهشت و نه شب بود ، حمام در دوم

.دیدرخش یشادمانه در آن م ینشسته بود ، اما برق يبه گود میشستم ، چشمها ییحمام شدم و صورتم را در روشو وارد

 ی، ظرف یبشقاب ماکاران کی يکنار در شدم که محتو ینی، متوجه س نمیمز توالتم بنش نهیآ يخواستم روبرو یم یوقت

نوشابه و نمکدان بود ، وانیل کیساالد و 

لحظه احساس گناه  کینزده ،  یحرف میدر مورد آوردن ناهار برا یطبق سفارش من ، کار به کارم نداشته و حت ریام

با ! حال مرا بد کند  شیکه مبادا صدا اوردهیو صدا هم در ن! کردن  يبود به آشپز ستادهیا چارهیکردم و دلم سوخت ، ب

خواستم ادا کنم را  یکه م یجمالت ریروبرو شدن با ام يراشدم و ب میحوصله و دقت مشغول آراستن صورت و موها

!کردم یم نیتمر

و از دو طرف با  ختمیر میشانه ها يرا رو می، موها دمیرا انتخاب کردم و آنرا پوش ینیآست یقرمز رنگ سلند ب راهنیپ

قرمز آن را آراستم ، دلهره داشتم ، يبایگل سر ز

مبل هال نشسته بود و  يرو ری، باالخره در را باز کردم ، ام دیلرز یاراده م یب میو لبها دیطپ یبه شدت م نهیدر س قلبم

در سر  يصدا دنیبود ، با شن دهیچسب واریداده بود سرش به عقب برگشته بود و بد هیهمان طور که پشتش را به مبل تک

دادم ، رییدرنگ نقشه ام را تغ یببه ذهنم خطور کرد و  زیآم طنتیش يکرلحظه ف کیرا بلند کرد و به من نگاه کرد ، 

کنم ، به طرف آشپزخانه رفتم و به بهانه باز کردن در  یم يکردم از نگاه کردن به او خوددار یکه تظاهر م یحال در

 یو عدم عکس العمل مرا به حد کاف یتوجه یب یکردم ، وقت ینگاه او را حس م قایخودم را مشغول کردم ، دق خچالی

!!یقهر توافق کی... بود  آوررفت ، خنده  ییرایبلند شد و به پذتحمل کرد ، از جا 

 يمطمئن شدم ، او طبق خواسته  یظرف و ظروف را به هم زدم و سر و صدا کردم ، وقت یدر آشپزخانه ماندم و الک یمدت

 يناهار خور زیم ییهایاز صندل یکی يرفتم ، او پشت به من رو شیزند ، بسو یبه من ندارد و حرف هم نم يمن کار

فرو بده بود و سرش را گرفته بود ، به  شیموها يقرار داده وو دستش را از دو طرف تو زیم وینشسته بود و آرنجها را ر
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.بر سرش زدم يشانه اش حلقه کردم و بوسه ا يسرش خم شدم و دستها را رو يبه طرفش رفتم و رو ینرم

:رمق بود یخسته و ب شیمد ، صداحالت گذشت ، باالخره او به حرف آ نیدر هم یقیدقا

بزنم؟ یمن اجازه دارم حرف-

!!...یتا روز بهشت یآشت... یآشت":کردم و همانطور که از پشت سر بغلش کرده بودم گفتم يزیر ي خنده

؟يناهارت رو خورد:کرد و گفت یبه طرفم برگشت ، بدقت چهره ام را وارس ریام

آشفته شد  يو قدر رفتیسو آن سو م نیبا حرکت سرم به ا مین دادم ، موهاتکا نیسرم را به طرف یدختر بچه لوس مثل

:بود گفت دهینشسته بود و به طرف من چرخ یصندل يهمانطور که رو شدینگاه خسته اش ملتهب و مشتاق م

!بگم؟ دیبا یخب حاال من چ-

دختر بچه با  کیدکانه واقعا مثل قرمز و حرکات کو يگل سرها نیرا باال انداختم و در دل حس کردم با ا میها شانه

!نمک و تو دل برو شده ام

با  گفتیبه من م يحس قو کیرا برانداز کرد ،  میو سرتاپا ستادیا میروبرو ادینسبتا ز ياز جا برخاست و با فاصله ا ریام

مرا در آغوش ب خواهدیتمام وجود دلش م

:لب زمزمه کرد ریبود ز ستادهیهمانطور ا یول ردی

...آه...تو را افسونگر کرده بود دارمانید نیز همان که شب اولرنگ قرم-

من :به ابرو انداختم و باز کودکانه گفتم ینیاراده چ یبود که متأثرم کرد و ب قیسوز و عم نهیس يبه اندازه ا دیکه کش یآه

!گرسنه امه

او  يرفت به دنبالش رفتم و باز روبرونگاه حسرتبارش را از من برگرفت و از کارم رد شد و به آشپزخانه  یبه سخت ریام

؟ياز من دلخور:و گفتم ستادمیا

 ؟خبیستیمگه گرسنه ن:که استخوان فکش برجسته شد و گفت ينگاهم کرد ، دندانها را برهم فشرد طور قاًیباز عم ریام
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...بگذار غذا برات آماده کنم

نکرده بودم که  یکودک چوقتیه دیشا!بردمیم لذت کردمیبچه سه چهار ساله خودم را لوس م کیمثل  نکهیاز ا چقدر

!؟یهست...یآشت...یاول آشت...ریام:، گفتم شدمیحرکات مشعوف م نیحاال انقدر از ا

به سقف نگاه کرد ، بعد با  يفرو برد و لحظه ا شیموها يآشپزخانه را دور زد ، دستش را ال زیم یو عصب قراریب ریام

بکنم؟ دیبا کاریحاال چبگو من  قایدق ایپر:شکوه گر گفت یلحن

از کوره در  ریکودکانه دستها را پشت سرم قالب کردم ام يو به حالت قهرها دمیشانه ها را باال انداختم و لب ورچ باز

دست خانم رو ببوسم باز هم به !!یفقط آشت یآشت تیاگر به ن ترسمیم یهستم ، از اول بودم ول یمن آشت:دیرفت و غر

!تحمل کنم يانفراد گهیروز د کی بشممتهم بشم و مجبور  ریکبو گناهکار  ي، تعد يدزد

 یمکث کرد و به سرعت توانست کنترل حالت عصب يقدر دییرا بر هم سا شیاغواگر به او زدم او باز دندانها يلبخند

کرد و  به من نگاه یطرف خم کرد و مدت کیسرش را به  نهیزد ، دست به س هیتک نتیکاب يبر لبه  ردیخود را بدست بگ

:و ژرف شد مآرا شیلبش نشست و باز صدا يگوشه  زیآم هیکنا يلبخند

االن  ؟تویکن يریصبر و تحملم رو اندازه گ زانیم يخوایم ای!؟یمنو شکنجه کن يدار میا؟تصمیخانوم چر هیمقصودت چ-

...یخودم قائل بشم ، ول يبرا یتیمحدود چیه ستمیپس من مجبور ن یزنِ من هست

را  اتیقدرت اراده اش در مقابل نفسان خواستی، م ستادیمن ا نهیبه س نهیرد ، چند قدم بطرف من آمد و سجا تکان خو از

:گفت دیبه من اثبات کند ، انگشت سبابه را در هوا نگه داشت و با تأک

!طپه یکه قلبش از هراسِ من م رمیرو در آغوش بگ یجسم ستمیکه من حاضر ن یدونیرو م نیتو خودت ا... یول-

که به من به چشم  یقلب باشم نه جسم ، جسم کیزنم بازه و تنها حاضرم مالک  يام برا یآغوش مهر و محبت قلب من

...کنمینگاه م يدزد و متعد کی

 کباری یحت نکهیکنم بدون ا یسالها باهات زندگ تونمیمن از فوالده ، م ياراده !نگاه نکن ينطوریمنو ا:تحکم ادامه داد با
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...زنمبه اتاقت سر ب

که تنها دو چشمِ جاندار در آن بود  يبود ، مجسمه ا ستادهیمجسمه ا کیاما مثل .بود کینزد یلیخوردم او به من خ کهی

:کرده بود ، با التماس گفتم نشیو التهاب خون اقیکه امواج متالطم اشت

...ریام-

که  یگرفتن يبه باز دیشا یول کندیم يقراریب هنیداشتم قلبش در س مانی، ا کردیبود و به من نگاه م ستادهیهمانطور ا او

اراده  خواستیدار ساخته بود و او هم مثل شب قبل من م حهیکالفه اش کرده بود احساساتش را جر قهیچند دق نیدر ا

.اش را به من اثبات کند

:داشتم دو دستم نگه انیدر هوا خشک شده بود را گرفتم و در م دیتهد ایو  دیدستش که به حالت تأک آرام

!؟یکنیم یبحران رو گذروندم اوقات تلخ نیحاال که من ا ریام-

:، گفتم کردیهمچنان ساکت و صامت نگاهم م او

که  يرنج فداکار دنی، با د یانتظار دارم درکم کن یکه با همه فرق داشت ییکه انتخابش کردم از تو يریمن از تو ، از ام-

...يتو متوجه شد کردمیفکر م تا من به آرامش برسم يتو امروز تحمل کرد

؟یمتوجه چ:دیآرام تر اما هنوز توفنده پرس ریام

حساسِ من  هیفکر کردم تو به روح...باعث اندوه و در خود فرو رفتنم شده بود نطوریروحم ا فیو ظر یمتعال یِکه تجل-

...يکرد دایپ ییآشنا

 دیکش رونیآن را از دستم ب یود گرم شد و به نرمدستهام ب انیجان در م یسرد و ب یکه چون سنگ ریدست ام ناگهان

:شد و اهسته مرا در آغوش گرفت و زمزمه کرد یمینگاهش مهربان و صم

اعتراف کنم درباره ات اشتباه قضاوت کردم  دی، با يو بخودت فشار آورد يفکر کرد یلیخ...يرو گذروند یروز سخت-

.منو ببخش
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؟يفکر کرد یتو چ:دمیپرس

با  يکردیم يو اون طور دلبر رونیب ياومد ی، دست آخر هم وقت يفکر کردم خودت رو لوس کرد یناراحت نشو ول-

و محتاج بودن به زن  یفیو دست اخر اونها را به ضع دنیم يکه مردشون رو باز یهست ییخودم فکر کردم از اون زنها

...کننیمتهم م

لحظه فکر کردم بعد از  کیپرچم صلح رو نشون بدم اما  بهت يکه دوست دار یلباس دنیبا پوش خواستمیمن م...رینه ام-

بهش بزنم و سرحالت  طنتیو ش يبچه باز یچاشن یروز کسل کننده و سخت که بر تو گذشته و باعثش من بودم کم کی

!ارمیب

 ي چهیرا به در میچشمها کردیم فی، موقع صرف شام او مدام از من تعر میاز آن با کمک هم شام را اماده کرد پس

...زندیدر ان موج م یدر ان منعکس شده و مهربان دیخورش ییکه تابش انوار طال کردیم هیتشب یآرام يبایز

:گفتیم یو به شوخ زدیکه از خشم شب گذشته م يا هیکنا یگاه

!!شهیچشم مار م نیع تیچشمها یهست یعصبان یوقت میخودمون-

 میپرداختیم ییهراسها لیو تحل هیو به تجز میگفتیم مانیروند ي، از رازها میزدیاز شب با هم حرف م یشب تا پاس آن

...افتد یم مانیبر زندگ رهیت يا هیاست و تنها مانند سا هودهیکه ب

 نیاز ب يکه برا دادیم نانیمن است و به من اطم یناآگاه جهیمورد است و تنها نت یمن ب يمعتقد بود تمام هراسها ریام

.موردم به من کمک کند یب يها تیساسو ح یهراسها و دل نازک نیبردن ا

 یو متقابال انتقادات بجا را م میکردیبه هم انتقاد م تیصداقت و حسن ن تیبود که در نها نیدر ا ریروابط من و ام ییبایز

.میکردیم وبمانیدر رفع ع یو پشت به پشت هم سع میرفتیپذ

 ریاز ام میو آشنا مراوده داشت لیود و با دوست و فام، ارتباطمان گسترده ب افتمی یکم اعتماد به نفسم را باز م کم

.بزنم یما دارند تو دهن یخصوص یکه با جمالت کوتاه و مؤدبانه به انها که قصد دخالت و جستجو در زندگ میآموخت
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بودم بود که منهم از دانشکده بخانه آمده  یو ساعات گشتیاو از سرکار برم یو شب هنگام وقت دادمیبه درسم ادامه م من

، از  میبردیکار لذت م نیو از ا میکردی، ساعتها گفتگو م میخوردیبودم با هم شام م دهید هیته یو با عشق و عالقه شام

مانند دو دوست درابهر مسائل مختلف از شرکت  یشدم و براحت یدچار دلهره نم گرید ریدر حضور ام دمیکردن عقا انیب

.میزدیحرف م گریکدیو دروس هم با  انینشکده و استادان و دانشجوگرفته تا دا ریام انیو کارمندان و اطراف

هم خودمان قدر آن  دیو شا...دیروزگار به ما حسادت ورز دیچه شد؟شا دانمیبود ، نم ییایو رو بایز يچه روزها آه

...میپرارزش را ندانست يروزها

!ختیفرور يبه شکل خنده اور زیهمه چ که ناگهان مینداشت يادیز يفاصله  تیمیاوج صم يبه نقطه  دنیتا رس ما

****

الغر  رزنی، بله همان پ کشمیدر سرك م يو از ال شومیپراند ؛ از جا بلند م یمرا از خواب م رزنیتلق تلق کفش پ يصدا

نمک درست کرده  یدم پختک ب کینکرده تنها  یکار خاص.رومیم رمردیبه اتاق پ درنگی، ب رودیاندام بددهن است که م

مقدمه  یاست ب یعصب ياو قدر.را نظافت کرده رمردیخود پ شتریب نایقیبه ان لب نزده و  هیهمسا رمردیرا پکه ظاه

...پدر سگ رهیگیشصت هفتاد تومن هم م یماه...رهیافته تا م یفحش از دهنش نم ادیم یننه سگ از وقت":دیگویم

.ام دهیاش را من شن یاست که اندک ییها یحرمتیعلت خشمش تمام ان ب دانمیم

لتونه؟یفام:پرسمیم

به من سر  ادیم نیاز قزو کوبهیهمه راه رو م نیا کباریخدا هر چند وقت  ياستخدام کرده بنده  ژنیعجوزه رو ب نینه ا-

...کارهام رو بکنه ادیزنه رو هم استخدام کرده هر روز ب نیو ا زنهیم

افتاد خبرش کنم ،  رمردیپ يبرا یکه اتفاق یصورت است که از من خواست در ییلویبیهمان مرد س ژنیشدم که ب متوجه

شماست؟ لیفام ژنیب:میگویشمارم و م یم متیفرصت را غن

نگرفت و حاال  دهیدونه رو ند هیواحد همون  يکردم و خدا ریکار خ کیعاقبتمه  نینه اگه هزار کار شر کردم و حاال ا-

...رده بودمبراش ک يریخ کی يروز کیکه  ژنهیب نیکه دارم هم یتنها کس
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!!ترکمیدارم م کنمیکنجکاو شده ام که حس م رمردیپ ریو کار خ ژنیب يدانستن ماجرا يبرا آنقدر

:پرسمیو م اورمیتاب نم گرید

ن؟یکرد يریکار خ ژنیب يبرا-

:دیگو یحوصله م یاست ب نینزاکت خشمگ یو ب ریهنوز از دست ان کارگر پ رمردیپ

 نیماش رگاهیتعم کیکار آزاد ،  يرفتم تو یتموندم دخترم ، بعد از مدت یلعنت یناون شهربا يتو شهیهم يمن که برا-

 رگاههامیاز تعم یکیهم کارگر  ژنیب نیا.وضعم توپ توپ شده بود يا...رو کردم دو تا دو تا رو کردم سه تا یکیزدم 

 رگاهیبود شبها تعم نیون قزومادرش ، اما مال شهرست يبود و نون اور میتیاون موقع شونزده هفده ساله بود ، .بود

شب بود  ياخرها رگاهیکه خودم باعثش شده بودم جون به لبم کرده بود سرزده رفتم تعم یشب که بدبخت کی.دیخوابیم

پنهون  که، از خدا  کشهیم اكیداره تر گهیبچه د هیبعله جوجه نشسته با  دمیزد تو دماغم د اكیتر يوارد که شدم بو

اتاقک  يدو هفته تو یکی.کردم تا خورد کتکش زدم یبود و سر اون خال گهید ياز جا ضمیشه غاز تو چه پنهون با ستین

 یدر پ یخط کار ناثواب پ يتو رمیم یمردم وقت يهمه  ایهستم  يجور نیمن ا دونمیدست و پا بسته نگهش داشتم ، نم

 یبودم احساس خوب ينطوریهم هم ژنیدر مورد ب.دمیو ادامه م شمیم قی، تضو ریتو خط کار خ رمیو برعکس م کنمیم

 یاش رو گرفتم و با پس گردن یدو بار در رفت پ یکیبره ،  شمیمواظبش بودم و نگذاشتم از پ یقرق نهویداشتم ع

اش اونو  کهیکرج که داداش کوچ يهم تو یکیزده  نیقزو يتو رگاهیتعم کیحاال شکر خدا .خودم شیاوردمش پ

و  يکرد يسرم پدر يپدر باال کیمثل  گهیو م دونهیمن م ونیخودش رو مد شهیهم گردونه ، زن داره و چند تا بچه ،یم

کرده ، خرج دوا و  هیرو اون برام کرا نجایا.افتاده بودم يحاال به چه روز دونهیاگر نه خدا م!یبه گردنم گذاشت يحق پدر

...اما من کنمیم نید يادا گهیو خوراك و پوشاکم ، اون م ردبا خو دهیرو هم اون م طهیسل کهیزن نیدکتر و ا

!هیکه از سر دلسوز دونمیم:را دورگه کرد شیصدا بغض

پسرهاتون کجا هستن؟از حال و روز شما خبر دارن؟-



ندا بشر دوست -  تیسادگ يبرا ایپر کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٣٢

.کننیم بیچون من رو تکذ ياونها نه ، اصال داشتن پدر یمن از حال و روز اونها با خبرم ول-

!چرا؟-

...ی، رنج ، محنت ، ندامت و آزردگ زندیج مکه هزاران هزار معنا در ان مو یسکوت کندیم سکوت

آرامش  شیمالل برا نیکه در ع ییدارد ، تنها ییبه تنها ازین دی، شا ستیگفتن ن يامروز در حال و هوا کنمیم حس

.اوردیم

لباس دارم ،  ازین يرو ادهیبه پ کنمی، حس م ستیقابل تحمل ن میاتاق برا يهوا.رومیو به اتاقم م زمیخیاز جا برم آهسته

.رومیم ابانیو به خ پوشمیم

بخش بر  تیرضا يو لبخند کنمیم یاراده احساس سبک یب اورمیزدم را به خاطر م ریبار به ام نیکه اخر ییحرفها یوقت

نم نم و  ی، گاه باردیانتخاب کرده ام ، باران از روز گذشته همچنان م يرو ادهیپ يرا برا یخلوت ابانیخ.بنددیلبانم نقش م

...و گاه طوفنده و خشمناك با لطافت

 يدر هر حال هوس کرده ام به اطراف خانه  یول ریبا ام رمیرفتار اخ ای گذاردیم ریبر من تأث فیلط يهوا نیا دانمینم

 یخانه ام م يجلو یوقت.رومیو به طرف آنجا م رمیگیم یتاکس کی اقیبا هراس و اشت ختهیآم یبا احساس.سابقم بروم

.قرار دارد ختهیاتاق نمورم به ان آو دیکه کل يدیکل ستهان در د دیشده ، هنوز کل تردیضربان قلبم شد ستمیا

همان که بارها و  شومیم رهیخ ییرایپذ يمردد به پنجره  ینه؟لحظات ایحق دارم وارد آنجا بشوم  ایآ دانمیدارم نم دیترد

 زندیدر وجودم جرقه م یبودم ف جسارت هدیکه مسافر بود پاش ریآب پشت سر ام يبودم و کاسه ا ستادهیبارها پشتش ا

.اندازم یم دیو کل رومیو به طرف در م کنمیو قدم محکم م

از  يا ختهیدهد، اشک در چشمانم حلقه زده، آم یبه من دست م يزیانگ رتیاحساس ح کنمیدر آپارتمان را باز م یوقت

بندم،  یشوم و در را پشت سرم م یلرزان وارد م يبا قدم ها رد،یگ یشور و شوق و اندوه و مالل سراسر وجودم را فرا م

نکرده،  رییتغ زیچ چیه. گرد و خاك شده اند میاز قشر ضخ دهیوشپ لیخانه را پر کرده و تمام وسا ینم و ماندگ يبو
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.امدهیجا ن نیبه ا گرید ریدرست مانند همان وقت است که خانه را ترك کرده بودم، ام زیاطاق خوابم همه چ يتو

و روشن  نیخانه گرم تر نیروز ا کیشوند،  یم يجار یدر پ یاشکها پ...  نمینش یمبل م يکنم و رو یرا باز م ها پنجره

...تعلق دارد یبه اعصار قرون وسط ییخانه بود و حاال گو نیتر

ه که گذاشت ياز خود بر جا ییخانه ردپا نیا يدر هر گوشه  ریام يصدا نیاندازد، طن یبرودت به جانم چنگ م احساس

.تواند آن را از ذهنم پاك کند ینم زیگذشت قرنها ن

از سفر  ریکه ام يبرد، روز یرسد و مرا با خود به آن روزها م یمحض به گوشم م تیواقع کیبه وضوح  ریام يصدا

من به  يبرا یآمد، ول یها مزخرف م یلیبه نظر خ دیکه شا ییتازه داشت، حرفها يحرفها میبازگشته بود و برا يکار

.بود ریام يبود که برا زیهمان اندازه اسرارآم

...رفت میبا هم به مصر خواه يروز کیباالخره  شه،یباورت نم ایپر-

گرفته بود  ییزهایتبار که درباره فراعنه چ یسیانگل يکرد، از مرد یم فیتعر مینشسته بودم و او برا شیروبرو اقیاشت با

:مشتاق سراپا گوش بودم یلتگرد و حا یکرد و من با چشمان ینقل قول م

!از نود فرزند داشت شیب کهیمرد در حال یگفت فرعون بزرگ در سن نود سالگ یآلبرت م یدون یم-

...داره قتیحق یول ا،یپر هیباور نکردن نیا

کردم، مثل پسربچه  یپوست صورتم حس م يحرارت سخنانش را رو یزد که داغ یو پرحرارت حرف م جانیبا ه چنان

شده سر درآورده  ینم کیاز ترس اجنّه به آن نزد چکسیکه ه یمیقد يخرابه  کیکه از راز  یو باهوش گوشیباز ي

:گفت یگرد و براق شده بود و م شیچشمها

رو به افراد تحت  نیداشته و ا دیسنگ تأک يبر رو يصنعتگر ياز جنگ رو شتریبوده، اما ب یشجاع ياون جنگجو-

.کرده یم دیاش تأک ییحکمفرما

و ... مصر نابود شده  ییفرمانروا ت،یحیو ورود مس انیبا حمله روم یو دفن شده ول ییایموم »يالیف«معبد مقدس  يتو اون
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رو داشتن  »فیروگلیه«که فقط اونها دانش خواندن خط  یتازند و کاهنان یم »يالیف«به معبد  یافراط انِیحیاز مس یگروه

...مونه یم یباق نحلیال يمعابد مصر به صورت معما باارزش يها بهیو خوندن کت... کننن  یرو نابود م

کرد، منم به  یرا از زبان آلبرت نقل قول م یاطالعات باستان شناس نیا یوصف ناشدن جانیلحظه ها که او با شور و ه آن

ان آن معبد خون و مرگ و آتش و کشتن کاهن ،یافراط انیحیمس انهیوحش يو حمله  »يالیف«همراه خود به معبد مقدس 

...برد یم

و  زیبه طرز شگفت انگ يوارید بیو موقع تخر ختنیناپلئون بناپارت به اونجا ر يسال بعد سربازها صدیهزار و س یول-

.کردند دایدست پ یباستان شناس اتیکشف نیاز مهمتر یکیبه  یواقعاً اتفاق

:گفتم جانیه با

...گهیبگو د ر،یام یمن، چقدر جالب، چه کشف يخدا! سال صدیهزار و س-

بگو : ختمیکودکانه با او آو! خرج داره دن،یهمه اطالعات ارزشمند رو که مفت نم نیا! اوهوك: گفت طنتیو با ش دیخند

...جالبه دوست دارم بشنوم یلیتو رو خدا بگو، خ ر،یام گهید

م؟یدار یاول بگو شام چ-

...گهیکنم، بگو د یدرست م تیبرا يدوست دار یهر چ-

 یو دانستن هستم، خشنود است کم دنیمن هم به اندازه خودش مشتاق و عالقمند شن نکهیکردم از ا یاحساس م کامالً

:خورد و باالخره ادامه داد ینیریشربت و چند ش وانیل کیسر به سرم گذاشت، 

ن مصره و متوجه شدند که در تمد يها بهیکت نیکردن که از ارزشمندتر دایرو پ» رزنتا«اونها سنگ  ا،یبعله خانوم پر-

بود  يدیکل نیمطالب حک شده و ا نیهم ا یونانیخط  لهیحک شده بود، به وس بهیکت نیا يکه رو فیروگلیخط ه يباال

.فیروگلیبه راز خط ه یابیدست يبرا

 يدر روزها زخم بر صورت دارد، با گوشت تازه بر آن مرهم بگذار و یکس یوقت«: نهیخط ا نیقسمت از ترجمه ا کی مثالً
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.«گردد میآن روغن و عسل بمال تا ترم يبعد بر رو

به  يکرد و با چهره ا کیرا برداشت و مرا در آغوش گرفت و کارد را به صورتم نزد يخور وهیکارد م د،یاز جا جه سپس

:گفت يظاهر جد

و ! میگذار یگوشت تازه م شیبعد روبرم  یاز لبِت رو م کهیت کیتا چه اندازه درسته،  يطبابت مصر نیا نمیبب ایحاال ب-

!نه؟ ایشه  یم میترم مینیبب میمال یفردا هم روغن و عسل م

!موافقم: کردم و گفتم کینزد يخور وهیصورتم را به کارد م يخونسرد و جد یلیهم خ من

و  ژرف شیو مصمم من انداخت و باز هم صدا يبه صورت جد قیعم یگذاشت نگاه زیم يآهسته کارد را رو ریام

:نوازشگر شد

هم دوست  تتیعصبان یجور، حت کی یشوخ و بچه هست یوقت ،یش یم یجور دوست داشتن کی یهست يجد یوقت-

...،  هیداشتن

کردم،  رتیزده شدم، مشتاق شدم و ح جانیاو ه يآلبرت گفت و من پا به پا ياز گفته ها ریشب ام يها مهیشب تا ن آن

و خم دار داخل  چیپ ياز راهروها. آسمان ياست بسو یاهرام پلکان يبنا نکهیوا مهندس اهرام مصر گفت »نهوتپیا«از 

که  ییگاوها یپادشاهان باشد گفت و حت ییایپنهان کردن اجساد موم يبرا یبنا کرده بود تا راه »نهوتپیا«هرم که 

!شده بودند ییایموم

 یها را باز م ییایشد گفت، که در آنها موم یا مقرن نوزده برپ لیکه در اواخر قرن هجده و اوا ییها یهمانیم درباره

.بودند ییایبودند که مسئول باز کردن موم نیمدعو انیدر م زیکردند و پزشک و دانشمند ن

 شانیدر آن جمع بودند و دزدان قرن هجده که برا قهیعت اءیاهرام است و غارتگران اش هیکه در حاش» کُرنا« يدهکده  از

!دندشیفروش با خود آوردند و از آنجا دزد يشت و سر رامسس بزرگ را براوجود ندا یمقدس زیچ چیه

بنا  نیو ارتفاعش صد و شصت متر و وزن هر قطعه از قطعات ا دهیرس یبه فکر چه کس »اپسیچ«امکان ساخت هرم  نکهیا
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...دو تا پانزده تن است نیب

.دهیحاال جسد رامسس بزرگ در موزه قاهره آرم نکهیسرانجام ا و

:کنم گفت یرا به دقت گوش م شیمانده ام و کلمه به کلمه حرفها داریکه من ب دید یقتو

؟يد ینشون م اقیاشت یذوقم نزن يتو نکهیبه خاطر ا ایداره  تیجذاب تیگم برا یکه من م ییزهایچ نیجداً ا ا،یپر-

لذت  يکه کرد یفیمن واقعاً از تعار. دایخوشم نم چیکنم ه یم يدر مقابل تو رل باز یفکر کن نکهیاز ا: صداقت گفتم با

که  یتونم نسبت به موضوع یمن م یام افزوده شد، تو چطور ممکنه فکر کن یبردم، برام جالب بود و به اطالعات عموم

و  زینسبت به موضوعات اسرار آم شهیهم یدون یکه خودت م یالنشون بدم؟ در ح یدروغ اقیبهش عالق ندارم، اشت

!ادممشکوك عالقه نشون د

که  یکن یزندگ يبا مرد نکهیاز ا!  يدیکشیعذاب م یلیخ نصورتیا ریخدا رو شکر ، چون در غ: و گفت  دیخند ریام

!يگوش بد يا نهیاون در هر زم يها افتهیبه  يدنبال تازه هاست و تو مجبور شهیهم

...میآ یم بخودم

 یس دیشا ای ستیافتد که پر پر است ، حداقل ب یم زیم يرو يگاریس ریهال نشسته ام ، نگاهم به ز يتو فیبالتکل هنوز

 زنمیپا به داخل اتاق بگذارم ، حدس م تونمینم کنمیم یاست ، هر چه سع یمیقد یلیاما خ... آن له شده  يتو گاریتا ته س

...امدهیجا ن نیبه ا گرید ریاز همان روز هم ام

و به  شودیخانه ، حالم دگرگون م نیدر ا یزندگ يماهها نیآخر يآور ادیجا آمده ام ، با  نیچرا به ا شمیاند یخود م با

،  کندیم یکه با سرعت پله ها را ط شنومیرا پشت سرم م ییپا يصدا رومیم نییاز پله ها پا ی، وقت گردمیسرعت بر م

طبقه  هی، همسا شنومیمحبوبه خانم را م يو صدا شودیتر م کیپا نزد يصدا یبدوم و از آنجا خارج شوم ول خواهمیم

؟ هیک: است  مانیباال

.منم محبوبه خانم:  کندیدزد است و سر و صدا بپا م کندیجواب بدهم وگرنه فکر م مجبورم
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:است رتینگاهش سرشار از پرسش و ح رساندیو خود را به من م کندیم یمانده را ط یسرعت چند پله باق به

!؟ یاحوال ضینکرده مر يجون ؟ خدا ایپر نیکجائ

...کم کی،  نه

افتاده ؟ یکجا هستن ؟ اتفاق یملکوت يآقا:  کندیبراندازم م يبا کنجکاو میچه بگو دانمینم

...کم هیمسافرت هستن ، منم  شونی، ا نه

و !  میگردیبر م ي، بزود نیعجله دارم ، نگران نباش یمحبوبه خانوم من کم:  میگوی؟ م زمیچطور از دست او بگر ایخدا

.شومیعکس العمل او باشم به سرعت خارج م آنکه در انتظار یب

 لچریو ياو رو رومیم رمردیبه اتاق پ کراستی،  دیآ یتازه نفسم جا م شومیو وارد راهرو م شومیم ادهیپ یاز تاکس یوقت

:کندیتعجب م دنمی، با د کندیرا تماشا م رونیانداخته و از پنجره ، ب شیپا يرو یینشسته ، پتو

؟ يبه دخترم ، چه به روز خودت آوردآ سیسر و تنت خ تمام

...ولو شدم نیزم يرمق رو یحال و ب یب

 ییتحمل تنها گریشدم ، د رهیخ يو به نقطه ا دمیگرم را نوش ي، اما چا ختیر يچا میبرا یچطور و با چه زحمت دانمینم

.رسدیبه ذهنم نم گرید زیچ چیبه چه محکومم ؟ جز حماقت ه دانمیرا ندارم ، نم

:گفت رمردی، پ شودیمغزم منفجر م گرید یقیتا دقا کنمیافکارم درهم و مغشوش است که حس م آنقدر

رهیحرف بزن دلت آروم بگ یکم کی

.بره ادمیغمت غرق بشم و غم خودم رو  يغمنامه ات بگو ، بگذار تو هیاز بق. شما بگو .  نه

.کندیو شروع م زدیریم میبرا يگرید يجا اقیاشت با

؟ يریفردا سر کار نم،  هیهمسا

...، با فکر خراب نرفتن به از رفتنه هی، فکرم خرابه ، کار من حسابدار میحال ندارم ، نه بخاطر سرماخوردگ نه
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...نکنن دخترم رونتیب

...

:سکوتم شروع به گفتن کرد یدر پ و

خارج شهر ، کافه رفتن همه و  حاتیفرباشگاه افسران با اون بود ، ت يهای، ماهرخ شده بود گل سر سبد من ، مهمون بله

.گوهر خانوم شده بود کلفت من و بچه هام چارهیهمه با اون بود و ب

 نیا ي، اما گوهر دوباره باردار شد ، تو شدیباردار نم یبا ماهرخ بودم ول شتریب یلیخ نکهیکه با ا بهیسال گذشت ، عج دو

جلوم  گذاشتیم يکنارم چا ومدیو م نشستمی، م ی، اگر گاه نهدویرو آزار دادم خدا م چارهیزن ب نیدوساله چقدر ا

:دمیغریم

 یو حال آدم رو به هم بزن يبد يگند يبو هی دیبا شهیشکم گنده ات ، هم نیزن ، کارد بخوره به ا يخورد ریباز که س آه

؟

:گفتیو با ترس م نشستیدم در م رفتی، م گرفتیخانوم مثل گناه کارها از من فاصله م گوهر

...برهیم نیمزاج رو از ب یضیجونور و مر ی، الزمه بخدا ، هر چ آقا

.رمیبگ تونمیاون شکم گنده ام رو نم يبگو جلو! تو ، بگو از بس شکم باره ام  يخورد گه

همه اش اون رو با  یول! کنه  میلباس گشادش قا يشکمش رو تو کردیم یانداخت و سع یم نییبا شرم سرش رو پا اون

زن با چهار تا پسر  نیا دمیدینم گهیبود ، د ندیبرام خوشا دادیاون م شهیکه هم یعطر خوش ي، بو کردمیم سهیقاماهرخ م

 رسهی، کجا م زنهیبرق م يزیکه از تم يخون ا نیو ا کنهیدرست م هک یو نا آرام و اون شام و ناهار آنچنان طونیبچه ش

...عطر و ادکلن بخودش بزنه و موهاش رو افشون کنه

اسفند  نیو ع دیپدر سگ از کجا فهم دونمینم یکردم ماهرخ خبردار نشه ، ول یسع یلیاومد خ ایبدن نیحس یوقت...  يا

:گفتیو م گردوندیو تشنه بر م بردیشده بود ، منو تا لب چشمه م شیآت يرو

؟ یچه کن يخوایبخواب ، منو م کهیبرو بغل اون زن!  هان
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 ي، تا دو هفته خونه نرفتم ، زن زائو رو تنها گذاشتم مادرش که برا کردمیتماس مسگ به پاش افتاده بودم و ال نیع

، مادر من هم که باز بهمون بهونه اومده بود از من  کردیم نیو منو نفر دیکوبیم نهیس ياومده بود تهرون تو مانشیزا

پسرم  چارهیختر دلسوز پدره باش دختر نشده ، د یکی دهیزائ کمبچه ام دلش خونه ، پنج ش:  گفتیو م کردیدفاع م

...دختره هیهالك 

!!پسره هیپسرم هالك  چارهی، پسر پشت پدره ، ب گفتیاگر عکس ماجرا بود م گرچه

رو که تازه  نی، هنوز بچه پنجمم حس امیو چشمش به در خشک شد که من ب ختیریوسط اشک م نیخانم هم ا گوهر

سگ چمپاتمه زده بودم و خوابم برده بود پا  نیپشت در اتاق ماهرخ که عصبح از . بودم  دهیآورده بود ند ایگوهر بدن

...که منو ببخشه کردمیاومدم در خونه ماهرخ و التماسش م یو عصرم باز م یشهربان رفتمیم شدمیم

سکوت  یتمد! بودم  دهیام خواب یو عرف یزنم ، زن شرع شیچرا پ نکهیا يبرا! ... ببخشه ... مرد زمزمه کرد ، ببخشه  ریپ

:ژرف فرو رفته بود ، ناگهان بطرف من برگشت و گفت يا شهیدر اند رمردیما برقرار شد ، پ نیب

و با  ینگاه کن یمقطع زمان کیرفتارها و کارهات در  يسر کیبه  ياومده که برگرد شیتا بحال برات پ ای، آ دونمینم

رو که کامال واضح بوده  لیاز مسا یلی؟ چرا خ کردمیفکر نم زیچ چیچطور من متوجه نبودم ؟ چطور به ه یخودت فکر کن

!کور و کر شده نکهیمثل ا.  دهی، انگار منطق در وجود آدم خشک ستیکله آدم ن ياون وقت عقل تو يانگار! ؟  دمیدینم

؟ اتمیبودم به نفسان دهیرحمانه چسب ی؟ چطور آنقدر ب سوختیگوهر نم یمظلوم يچطور من دلم برا آخه

.شده بودم ونویح هی نیع

خونه ام نگذاشتم ، بعد قرار شد مهمون از  يو تا دو ماه پا تو دیروباه صفت بقول خودش من رو بخش کهی، اون زن باالخره

!زنم نخوابم شیپ گهیاونجا نرم و ازم قول گرفت د گهیو بهم گفت فعال د ادیماهرخ ب يشهرستون برا

 گهیدعوا کرده بودن و هر دو رفته بودن ، آخه اون زمان پدر زنم هم د یابمادر زنم و مادرم حس ییرفتم خونه ، گو منهم

و  دیرسیمن به گوشش م يهایشرم یاگه اون تهرون بود ، خبر ب دیتهرون نبود و منتقل شده بود شهر خودمون ، شا
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 یشهربان يرتبه ام تو، م کردمیم خواستیرفته بود و منهم هر کار دلم م یاورعلیاز اقبال بدم ،  یول گرفتیرو م میجلو

.دیرسیباال رفته بود و دستم به دهنم م

 يبا صدا لچریرا به حرکت درآورد و و لچریو ياش ، چرخها یلرزان و استخوان يباز سکوت کرد ، با دستها رمردیپ

به  یتازه گ ينم خاك و بو يباران ، بو يبه حرکت درآمد و بطرف پنجره رفت ، با باز کردن پنجره ، بو یگوشخراش

بطرفم برگشت پهنه صورتش از اشک  یشد ، وقت رهیخ معلومنا  يبه نقطه ا یو مدت دیکش یقیاتاق هجوم آورد ، نفس عم

:شده بود سیخ

گوهر خانم چشم  یوقت بود ، ول ریوارد خونه شدم ، د يکه بعد از دو ماه و خورده ا یشب نی، اول رهینم ادمیوقت  چیه

لباسم رو در  کردیکفشهامو از پام درآورد و کمک م. جلو و سالم کرد  دیوارد خونه شدم ، دوکه  نیبود ، همچ داریبراه ب

؟ يبگذار شیو اسم رو ینیبچه ات رو بب یخواهیآقا ، نم: و گفت  دیدستم رو بوس تیشکوه و شکا ي، بجا ارمیب

...حاال نه: و گفتم  دمیرا با خشونت پس کش دستم

، خدا قهرش  نیبچه رو بب ای، ب دمیتو رو به فاطمه زهرا قسمت م: و گفت  دیچسب میتماس به پاافتاد و با ال هیبه گر گوهر

...نیفاطمه زهرا بچه مو بب يو به آبرو ایدارم که پسرزا از آب دراومدم ، ب ی، آخه من خاك بر سر چه گناه رهیگیم

: و گفتم  دمیکش رونیدستهاش ب ونیرو از م میه ، پادست از سرم بردار نکهیا يدلم به رحم آمده باشه ، فقط برا نکهیا نه

خب ، کجاست ؟ یلیخ

به سه ماهش بود و اسم نداشت برد ، اهللا اکبر  کیکه تا اون موقع که نزد نیبستر حس يبلند شد و منو باال يبا شاد گوهر

 داری، نگاهش کردم ، بچه بمادرش بود  نیاش ع افهی، ق یپر پشت مشک يبا موها افهیدسته گل تپل و خوش ق نی، بچه ع

، دادمش دست مادرش ، مست مست بودم ، قادر نبودم فکر کنم و  دکر هیبه من کرد و شروع به گر یبیشد نگاه غر

...خودت براش بگذار یاسم کیانتخاب کنم ، گفتم  یاسم

...اسم باشه ی، شگون نداره بچه ب يبگذار دیآقا ، اسم بچه رو شما با: التماسم کرد  باز
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به  يچنان لگد دمیآن د کی یول دمی، نفهم کردیماهرخ ، حوصله نداشتم و گوهر اصرار م يبودم و دلتنگ از دور مست

...بچه به هوا رفت غیدهن بچه ، زدم که پرت شد گوشه اتاق و ج ياش تو نهیاون که بچه بغلش بود و س

نشون به اون نشون تا به امروز . کنه و بچه رو آروم کرد ن داریرو ب گهید يبچه ، بچه ها يکه صدا يبه پنجدر دیدو يتند

اصال منو دوست  نهیحس ی؟ خدا داند ، ول هیبوده ، حاال چه حکمت میو نه نگاهش به من مستق دمیرو د نیمن نه خنده حس

...رفتیم سهیر هیاومد بغلم از گر ینداشت و تا م

و بعد  اوردمیاون نبود پس دوام ن يرو دنیطلب من تنها د یول دمیدیکافه م ي، اونو تو دیماهرخ به درازا کش يمهموندار

...دمیکه به ماهرخ داده بودم زدم و به بستر گوهر سرك کش یقول ریاز دو هفته ، ز

 هیشده بودم ، فقط ظاهرم آدم بود ، طفلک گوهر از جون و دل ما وونیاصال خود ح... شده بودم ، نه  وونیح نی، ع ایخدا

...و بس یوانیح يهوسها يارضا یمن فقط در پو  گذاشتیم

...و هم از آخور خوردمینداشته ام ، هم از توبره م رتیبه آن غ تف

 هیبق يبه امورات من سوا یدگیخوار بود ، رس ریش یکی، با داشتن پنج تا بچه که  کردیصد چندان بهم محبت م گوهر

لبو سرخ سرخ شده بود و چنان اتو  نهویکه پوست دستش ع زدیتشت چنگ م يبود ، لباسهام رو اونقدر تو فشیوظا

و تازه  دیچرخیو مثل پروانه دورم م کندیتک بودم ، صبح تا شب جون م يزیاز تم یشهربان يکه تو زدیو آهار م کردیم

ر فک یو من حت گذاشتیم هیتا صبح از جسم و روحش برام ما خوابوندیبچه ها رو م يخونه دار يشب که فارغ از کارها

من ،  افتهی رییو تغ ریناپذ يریس يهوسها نیفرصت استراحت داره ؟ و اون تعجب زده از ا یزن بدبخت ک نیا کردمینم

.شدیو فرسوده تر م رتریروز به روز پ یول زدیو دم نم دادیرو انجام م فشیوظا یتیشکا چیه یب

تامل کرد  يشده بودم برگرداند ، لحظه ا رهیاو خزده بودم و با نفرت به  هیتک واریسرش را به طرف من که به د رمردیپ

 تلرینفر مثل ه کی، اگه  ایب گهیوقت د کی، برو  یبکش يداریب ستی، خوب ن ی، ناخوش هیبرو بخواب همسا: و گفت 

نام و نشان موندن و فقط  یکه ب میدار ادیمثل من هم ز منامگ يتکارهایپخش شده ، جنا ایدن يتو اتشیآوازه جنا
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برو... اونها با خبر موندن  اتیاز جنا شونهایقربان

از  يبرا يزیچ گهیمن د...  یسخت ول یلیسخته ، خ یکه تو بگ ی، رذالت و هر چ یشرافت ی، ب یکه اعتراف به پست گفتم

...دست دادن ندارم

،  اوردیم دو جانبه به من وارد يفشار زدیم رمردیکه پ یی، حرفها دمیکش قیعم یدر را پشت سرم بستم نفس یوقت

...با هراس ختهیآم یدارم نفرت ياحساس بد

را  ایتمام دن توانمیم کنمیکه حس م نی، آنقدر خشمگ نمیپرت کردم ، خشمگ نیرا به زم زیم يرو اتیخشم تمام محتو با

...ردما را نابود ک يداد و هر دو ي، لعنت به همه آنچه رو ریبا آتش خشمم بسوزانم ، لعنت به من ، لعنت بر تو ام

...شد دایپ میزندگ يتو بیاز آن روز شروع شد که سروکله آن مرد عج دیشا زیچ همه

****

که مهمان ما  دمیپرس.  میشام مهمان دار يبه من تلفن کرد و گفت برا ریبود ، ام يروز بهار کیروز بعد از ظهر  آن

...شیاز دوستها یکیو او گفت ارسالن و  ستیک

که هر  یاتیو هر سه نفر از حرفها و نظر میداشت شیرا در پ یارسالن مهمان ما بود ، شب خوب یشدم چون وقت خوشحال

میبردیلذت م میکردیابراز م کی

مثل  یگرفت و کم یدوش دیرس یوقت ریام. پختم و منتظر آمدن مهمانان شدم  یخانه را مرتب کردم ، شام مطبوع يقدر

که حاال با ارسالن  ریدو سه روز به شرکت ام يمام شده بود ، هفته ابود درسم ت کسالیسر به سرم گذاشت ،  شهیهم

و  کردمیشرکت کمک م يدر حسابدار يبا تجربه اشان تا حدود رحسابدا ییو با راهنما رفتمیبه هم زده بودند م یشراکت

 ریقد بود ، رضا ، برادر امع رینکرده بود و ز یارغوان هنوز عروس.  گذراندمیم لیاز دوستان و فام داریروزها را به د هیبق

 دهیفر خالهبخانه  امدیدر تخصص مغز و اعصاب در رشت بود و هر گاه به تهران م لیو شوهر ارغوان مشغول تحص

و هنوز عروسش را به خانه نبرده بود رفتیم

انقدر  یول مرفتیاو هم م داریبه د یهنوز مجرد بود ، گاه گرفتیم سانسیبود به درس وداشت فوق ل دهیهم چسب فرناز
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گفت یاز امدن من نگذشته بود که با ژست و ادا م قیبا م نهم کالم شود و چند دق امدیشده بود که عارش م یاز خود راض

!وترمیبرم سر کامپ دیدارم با یقاتیکار تحق نیببخش منو

 یبود او انقدر در مورد پزشک ریامد که رضا تهران بود و رضا درست نقطه مقابل ام یبه خانه ما م یهم معموال زمان ارغوان

ما  رفتندیکه م نیو هم رفتیسر م ریکه حوصله من و ام زدیم يتکرار يکه با انها سر و کار داشت حرف ها یمارانیو ب

!میاطالع یو ب میهستها مبتال  يماریبه انواع ب میکردیاحساس م

 یسال دوندگ 1او بود پس از  ریناپذ ییکه جفت جداهم  ایسال بعد از ازدواج ما به کانادا رفت و ار 1هم حدود  اردوان

!شدیمادر راحت م ينداشت حداقل از دست دخالتها یحسن چیو بقول خودش اگر رفتنش ه ونددیتوانست به او بپ

 يما سوا يهر دو يبود رفت و امد با ارسالن برا ریام لیفام یمن و برخ يکه شامل خاله ها ییمجموع از امد و شد ها در

داشت گرید یلذت میداشت لیکه نسبت به فام یائف اجتماعاز وظ

حدود شصت و چند ساله بود و  يخوردم چون او مرد کهیدوست ارسالن  دنیانها امدند به محض ورود من از د باالخره

دیرسیمات و مبهوت به نظر م یکم

کت پنهان  قهی ریرا بسته و ز شیامعمول او کتش را دراورد و من متوجه شدم که موه یاز ورود و سالم و احالپرس پس

کرده

را باز کرد و  شینشست و موها وگاینشستن  هیشب یچهارزانو به حالت نیزم ياو رو ندیتعارف کرد بنش ریکه ام یزمان و

ختیر شیشانه ها يرو

 ریام هیدر ساعات اول دیرسیاش م نهیس يبود تا رو دیرنگش صاف و لخت بود و محاسنش که کامال سف ينقره ا يموها

 مانیاز ا یبالقوه در ادم يها رویاز ن گفتیم زیاو از همه چ ستینگر یم شیهم مثل من با تعجب به او حرکات و حرفها

نوع نگاه و توجه بخصوصش به ان  دیاو شده و شا يها صحبتمحو  ریکم کم متوجه شدم ام عتیمافوق طب ياز قدرتها

دگرگون کرد يبود مرا قدر یمرد که عارف نام
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؟ هیک گهید نیا دمیاشپزخانه از ارسالن پرس يفرصت مناسب تو کیدر  الخرهبا

شهیعارفه و درو اسمش

 نیبه خاطر ا شهایساعت نشسته موهاشو با سشوار حالت داده ؟ درو 1 یواسه چ شهیاگه درو: گفتم  یبدجنس با

؟ دهیندش رسکم يچرا انقدر به موها نیتوجه ان پس ا یب يویموهاشون بلنده که به مسائل دن

واقعا موهاش رو با سشوار صاف کرده؟: خیره نگاهم کرد ارسالن

!بله، باور نمی کنی، بگو بره سرش رو بگیره زیر شیر آب و با حوله خشکش کنه ببین چقدر فرفریه: تمسخر گفتم با

!ولی حرفهاش عارفانه است، البته اگه گوش بدي: لبخندي زد و گفت ارسالن

.اصالً ازش خوشم نیومد... منم می تونم دو تا کتاب فلسفی بخونم و اداي دراویش رو در بیارم: فتملجبازي و حرص گ با

!خب نیاد: که گویی که از مریدان عارف بود با نگاه تندي سر تا پایم را برانداز کرد و گفت ارسالن

هر بار به امیر نگاه می کردم و  شب عارف تا نیمه هاي شب با آنها حرف می زد و من عین مرغ پرکنده شده بودم، آن

می دیدم شیفته وار محو او شده، آتش بجانم می افتاد و دلم می خواست در موهاي زیبا و بلند او چنگ بیندازم و او را از 

...خانه بیرون کنم

وص را دانم، شاید حس حسادتم تحریک شده بود و تحمل این را نداشتم که امیر به کسی غیر از من آن توجه بخص نمی

چند ساعتی از نیمه شب گذشته بود که عارف به اتفاق ارسالن رفتند، من حس می کردن بیش از همیشه به . داشته باشد

. به اطاق مطالعه اش رفت و شروع به یادداشت چیزهایی کرد انمحبت و توجه امیر نیاز دارم، اما امیر مانند مسخ شدگ

.نیامد و باالخره با چشمانی اشکبار به خواب رفتمیکی دو ساعتی در بستر منتظر ماندم ولی او 

روز بعد خیلی دیر از خواب برخاستم، چون تقریباً نزدیک صبح خوابیده بودم، اثري از امیر نبود، او به سر کار رفته  صبح

یق شاید ترکی که باعث فاصله ي عم. بود، با اندوه و غم شروع به جمع آوري و شستشوي ظروف مهمانی شب قبل کردم

...بین من و امیر شد، همان شب بوجود آمد
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دو ماه قبل به پیشنهاد امیر به کالس بدنسازي می رفتم، آن روز هم یکی از سه روز در هفته اي بود که باید به ورزش  از

قدري می رفتم، با اینکه خیلی ناراحت و سرخورده بودم اما فکر کردم با ماندن در خانه بیشتر افسرده خواهم شد و شاید 

.ورزش و تحرك حالم را بهتر کند

وارد سالن شدم هنوز مربی نیامده بود، لباسم را عوض کردم و غمگین و متفکرانه گوشه اي نشستمریال سوسن  وقتی

یکی از بچه هاي آنجا که در میان همه، تنها او بود که قدش با قد صد و هفتاد و پنج سانتی متري من همخوانی داشت، با 

بود و با همه به سرعت ارتباط برقرار می کرد، از من پنج  اجتماعیاو دختر خوش سر و زبان و . لیکی داشتمن سالم و ع

چته؟: شش سالی بزرگ تر بود ولی بسیار سرحال و بذله گو بود، با دیدن من بطرفم آمد و گفت

.بردارد، ولی او ول کن نبودکردم، هیچ حوصله اش را نداشتم، دعا می کردم برود دنبال کارش و دست از سرم  سالم

امروز یک چیزي ات است پریا، چی شده؟-

.هیچی، حوصله ندارم-

می خواستم مهمونی امشب رو بهت یادآوري کنم، فراموش نکنی بیائی، ولی اگه این طوري بدعنق باشی چه فایده؟-

همانی او رفته بودیم، فکر کردم شاید رفتن خیلی مهمانی میداد، چند بار دعوتم کرده بود و یکبار هم با امیر به م سوسن

به یک مهمانی بتواند روحیه ام را بهتر و این حس بد که نوعی حسادت بود را از وجودم پاك کند، قول رفتن به مهمانی را 

خیلی وسوسه شدم که . به خانه برگشتم، دوش گرفتم و منتظر امیر ماندم سرعتبه سوسن دادم و بعد از پایان کالس به 

راغ نوشته هاي دیشب امیر بروم ولی این کار را نکردم تا به آن روز هرگز بخود اجازه نداده بودم به وسایل امیر چه س

.خصوصی و چه غیر خصوصی سرك بکشم

فاصله اي که در انتظار آمدن امیر بودم، به جاي اینکه به علت اصلی ناراحتی و غرضم نسبت به امیر فکر کنم و ببینم  در

چیزي براي ناراحتی ام وجود دارد؟ یا نه، بیشتر تخم کینه و عداوت را در دل می پروراندم و می اندیشیدم چه  آیا اصالً

تمام آن شب خبري از من نگیرد و حتی براي شب بخیر گفتن هم به  یرچیزي در عارف وجود داشت که باعث شد ام
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!!یش را بکنماز عارف متنفر بودم و دلم می خواست موها! اطاقمان سري نزند؟

وقتی امیر آمد برخورد سردي با او کردم و نحوه رفتار و گفتارم طوري بود که گویی با او قهرم، امیر قدري توي  متأسفانه

صبر کردم ...خانه پرسه زد ولی وقتی دید من به او مل نمی گذارم باالخره به اطاق مطالعه اش رفت،نیم ساعت،یکساعت 

پاشو :طاقت نیاوردم با طلبکاري به اطاق او رفتم و با لحن بدي گفتم نیامد،باالخرهبکشد ولی او  که او بیاید و مثال منت مرا

.آماده شو بریم مهمونی

:با تعجب سرش را از روي دسته اي کاغذ بلند کرد و نگاهی به من انداخت و گفت امیر

!مهمونی؟_

!!آره،سریع،داره دیر میشه:بی ادبی گفتم با

:شخص بود سعی می کند آرامش خود را حفظ کند از جا بلند شد و گفتدر حالیکه م امیر

این چه طرزِ حرف زدنه؟هیچ معلومه چته؟_

را از او برگرداندم،فکر می کردم او چطور ممکن است متوجه نشده باشد که من از بی توجهی دیشبش رنجیده  رویم

!!ام؟

موضوع چیه؟پریا،با تو هستم،:این بار با صداي بلند صدایم زد امیر

مسخره است که تا این اندازه موضوع را بزرگ و حساس کرده بودم و با عکس العمل هاي بی جایم هم لحظه آنرا  چقدر

:بزرگتر و حساس تر می کردم،منهم صدایم را باال بردم و با لحن آمرانه اي گفتم

.موضوع چیه؟موضوعی نیست آقا،فقط زود حاضر شو،گفتم که باید بریم مهمونی_

:دیگر خیلی سعی در کنترل خود نداشت بدنبال من آمد و با خشم گفت امیر

داشتیم و خبر نداشتیم؟» باید«اوال کدوم مهمونی که من موقع رفتن باید ازش باخیر بشم دوما از کی تا حاال ما _

ت،ضمنا از همون اون نوع مهمونیها که آدم خودش رو گم می کنه و عین ندید بدیدها همه چیز رو یادش میره نیس_
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!!داریم که بعضی ها با دیدن بعضی آدمهاي مزخرف ،عین اونها می شن» باید«وقتی 

ولی .طرز رفتار عین خشم و حس عداوتی بود که با عارف پیدا کرده بودم،آنهم بدون علت و دلیل منطقی و روشن این

.تمام خشم خود را به امیر منتقل کردم

:هایم در نمیاورد و نوع رفتار و شیوه ي بیانم ،رویش اثر بسیار بدي گذاشته بود،غریددیگر جوشی شد ،سر از حرف امیر

چی میگی تو؟اصال خودت هم می فهمی که چی میگی؟_

...بله می فهمم،نفهم اونیه که_

فتی هی ،خانوم،عفت کالم داشته باش،خودت می دونی که حالم از زنِ بد دهن بهم می خوره یه کاري نکن از چشمم بی_

!ها

بار بود که امیر با من این طور صحبت می کرد و من همه تقصیرها را متوجه عارف می دیدم،فکر می کردم او از  اولین

افکار و اندیشه هایی که تنها در مغزِ من بود باخبر است و از اینکه نسبت به عارف نظر خوبی ندارم ناراحت شده و به 

در حالی که واقعیت این بود که امیر نمی دانست به یکباره چه بر !کرده يخورد تنددفاع و پشتیبانی از او،با من چنین بر

سر من آمده که این طور با او رفتار می کنم و حق داشت با این رفتار ناخوشایند بدون علت که از من می دید عصبانی 

.شود

ننشستم مثل همیشه و تا پیش از آن روز با چرا فکر می کردم او باید از تمام افکار درونی من باخبر باشد؟و چرا  واقعا

کمال صداقت و شهامت علت رنجیدگی ام را برایش بگویم؟

:کردم و به اطاق رفتم و در را بشدت بهم کوبیدم بغض

لعنت به این عارف،این دیگه از کجا پیداش شد؟ولی خوب امیر رو شناختم،بخاطر اون به منی که تا حاال از گل باالتر _

!مرتیکه ي مو دراز مات ماتی عوضی...کاري نکن از چشمم بیفتینگفته میگه 

شب و تا چندین شب دیگر،سر هیچ و پوچ با امیر حرف نزدم ،و همین مطرح نکردن احساس و مشکلم باعث می شد  آن
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رفتار توي ذهنم ،به داستان پردازي و کینه ورزي نسبت به امیر و تردید به احساسات او بپردازم و ضمن قهر،هر روز 

تنهایی شام می خوردم و او را براي شام صدا نمیزدم،زود  دم،بهکودکانه تري از خودم نشان بدهم،در را به تخته می کوبی

البته امیر .سینه ام ماالمال از اندوهی بود که آفریننده اش خودم بودم.به رختخواب می رفتم و خودم را به خواب می زدم

این بی اعتنایی و  قه واقع او سر از رفتارهاي من در نمیاورد و چون خودش را مستحهم در این ماجرا بی تقصیر نبود،ب

سردي و قهر نمی دانست ،او هم سرسنگین رفتار می کرد،سعی می کرد چشم در چشم من نشود،به اطاق مطالعه اش 

کافی بود براي لحظه اي  پناه می برد و سرش را یک طوري گرم می کرد،در اصل او هم از من طلبکار بود،در حالیکه فقط

پریا به من بگو چی باعث شده که این :و صادقانه بالحنِ خوبی از من بپرسد ردغرور و حس حق به جانبی را کنار بگذا

چند روزه آنقدر عوض بشی و بدخلقی

ه،و اگر هم ؟اگر از من خطایی سر زده بهم بگو چون واقعا نمی دونم چه کار کردم که تو رو تا این حد عصبانی کرد کنی

.براي خودت مشکلی پیش اومده،بجاي بداخالق بیا با هم بنشینیم و اونو حل کنیم

چه می شد که امیر به جاي تالفی کردن ،این روش مسالمت آمیز،دوستانه و مشفقانه را در پیش می گرفت و مرا  راستی

را برایش بازگو می کردم و همه چیز به در این صورت ایمان دارم منهم در کمال صداقت همه ي تصوراتم .آرام می کرد

با محبت اندوه و قهر مرا جویا شده بود و منهم دروازه دلم  افخوبی تمام می شد،مثل اول ازدواجمان که پس از شب زف

.را برایش گشوده بودم

او از من کم حس کردم دیگر جایگاه روزهاي اول ازدواج را براي امیر ندارم،یعنی من انقدر بی ارزشم که حتی  کم

نپرسد چرا عصبانی هستم؟او تا این اندازه نسبت به من بی تفاوت بوده و من خبر نداشتم؟خدا می داند که چقدر منتظر 

...ماندم که او حتی یک قدم بردارد ولی

غرور کاذب که دو جانبه بود مدت قهر ما را طوالنی کرد،من کم کم یقین پیدا کردم که طی این سه سال زندگی  همین

.شترك تنها من بوده ام که عاشق امیر بودم و خود را باخته و ابله تصور می کردمم
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ي بعدي کالس ورزش بحدي افسرده بودم که بجاي انجام حرکات ورزشی گوشه اي نشستم و تقویت این افکار  جلسه

.پوچ و زائیده ي حسادت و حماقت را ادامه دادم

:لحظه صداي سوسن مرا بخود آورد یک

چته؟کشتیهات غرق شده؟...هوي_

:او ادامه داد.دختر خوش اندام و بسیار خوش برخوردي بود ،در آن شرایط حوصله او را هم نداشتم سوست

خانوم خانوما،آدم وقتی بیک مهمونی دعوت میشه و به هر دلیلی نمیره،حداقل یک زنگ می زنه و خبر میده که من _

...نمیام،منتظر نباشین

.یلی گرفتارمببخشید،این روزها خ_

اوه،پست ریاست جمهوري به سرکار خانوم پیشنهاد شده؟_

گرفته  یلیمن هم که دلم خ.او ول کن نبود یدست از سرم بردارد ول دیشر و ور گفتن نداشتم، سکوت کردم شا حوصله

 نیدر ا دمیه فهمو تاز ختمیر یاراده اشک م یزدم ب یحرف م یوقت.او گشودم يرا برا میرازها ي نهیگنج ي چهیبود ، در

که  يضربه ا د،یرس انیبه پا میکه درد و دل ها نیهم.ام ختهیر دمخو يچند روزه چقدر به من فشار پامده بوده و من تو

:خنده اش فضا را پر کرد کیشل يسوسن به پشتم زد تکانم داد و صدا

!ن؟یهم-

!ن؟یگفت هم یم یاوج اندوه من بود و او به سادگ نیا.تعجب نگاهش کردم با

ه؟یکم زیچ- :نگاهش کردم و گفتم ظیغ با

نداشتم  یجواب.  گهید شهیم نیهم یکن یبه مرد توجه م يادیز یخودته، وقت ریتقص:گرفت و گفت ياش حالت جد چهره

:ادامه داد تیاو با جد.به او بدهم فقط نگاهش کردم

آمد اون وقت  یاگراون نم یحت.يامدیم دیبادعوتت کردم  یکه مهمون یمثالً شب.یوابسته به اون باش نقدریا دیتو نبا-
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 یپا م ییتو خودت تنها یوقت.ستیها ن يریاز اون تو بم يریتو بم نینه بابا ا دیفهم یآمد و م یحساب کار دستش م

و  ادیدنبالت م يچطور نیکه بعد از ا يدید یم امد،بعدیحالش جا م یگذاشت یو تنهاش م یمهمون يومدیم يشد

.شهیحرف،حرف تو م

....میر یما با هم همه جا م.گذره یبهم خوش نم ریبدون ام یول: گفتم یسادگ اب

و منتت رو  ادیآن وقت اونه که دنبالت م یستیاون ن یمحتاج همراه یبهش ثابت کن یوفت.جاست نیخب اشتباهت هم-

...کشه یهم م

 یرو بهش القا کنم که وجودش برام ب حس نیتونم اونو تنها بگذارم و ا یدوست دارم سوسن، نم یلیرو خ ریمن ام یول-

...تهیاهم

که هرگز نگذاره  هیاون استیو با س ركیزن ز یول.نگفته دوستش نداشته باش یخوب ، دوست داشته باش،کس-

 یم ییمنو دوست داره؟ و دائم کارها ایپر ایکه آ نهینگران ا شهیاون هم يطور نیا.شوهرش بفهمه چقدر دوستش داره

داره تو عاشقش  نانیکه اون اطم یکن یرفتار م يورتو ط یوقت یول.جود آمدن عالقه و عشق در تو بشهکنه که باعث به و

تو  یطیو تحت هر شرا شهیدونه هم یآباژور کنار تختش، م یشیجون، اما م ایپر دهایببخش یلیخ....یهست

...یو مال اون يدار ،دوستشیهست

بهت  یات ه يحفظ و نگهدار ياز دست دادن تو رو داشته باشه و براترس  شهیکه اون هم یبکن يکار یرکیبا ز دیبا تو

...یبش دهیکنه که تو ازش رنج يو مواظب باشه مبادا کار....پوئن بده

:فکر کرد و گفت یاو هم لحظات.مرا به فکر فرو برد شیحرفها

.کنه یم يازاون داره با تو ب قاًیچون دق.تر و باهوش تره ركیشما ، ز رخانیام نیظاهراً ا یول-

قرار  اتیتجرب نیا يمشترکش را مبنا یزندگ يهشت ساله  اتیزد و تجرب نهیزم نیدر هم ییحرف ها یمدت

:گفت یباالخرا موقع خداحافظ.دادیم
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راحت آماده شو و به قروفرت برس و درست در لحظه  یلیامشب هم طاقچه باال گذاشت، خ يدینداره،اگه د يحاالم کار-

حرص بخوره  یبگذار چند ساعت.خونه ما ایخونسرد بگو من امشب مهمونم و بعد هم ب یلیخ یشیخارج م يکه دار يا

حرص دادن خوبه؟ نهیبب

شده  ریسوسن فکر کردم و حس کردم واقعاً من آباژور کنار تخت ام يساعت ها درباره حرف ها دم،یبه خانه رس یوقت

 ياز شرکت برگشت مرا جر یوقت ر،یبرخورد ام! را کتک بزنم خواست خودم یانقدر از خودم بدم آمده بود که دلم م! ام

 يبرداشت و نشست پا لیظرف آج کیمرا کم کند، يرو نکهیا يبرا دیتفاوت دوش گرفت و شا یب یلیاو خ.تر کرد

 يمثل سوهان رو ریقهقهه ام يصدا کباری قهیداشت و هرچند دق يکمد لمیف کیهم  نیزیاز اقبال بد من ، تلو ون،یزیتلو

دوام  گرید د،یخند یشکست وهرهر م یتخمه م الیخ یخوردم و او ب یمن داشتم حرص م.شدیم دهیمغزم کش

برخالف درون آشفته و مشوشم .دمیبود را پوش ریلباسم که موردعالقه ام نیباتریکردم و ر یظیغل شیآرا.اوردمین

را از خودش  چیکردم، سوئ یاستفاده م ریام نیاز ماش يانجام کار ياگر برا شهیهم. آمدم رونیخرامان خرامان ار اطاق ب

و به حقوقش  رمیگ یکه مال اوست، از او اجازه م يزیچ يدادم که برا یدرعمل به او نشان م بیترت نیخواستم و به ا یم

کم  ونیزیتلو يصدا.طرف و آن طرف رفتم نیبه ا یبرداشتم و عمداً مدت یحرف چیبار بدون ه نیاما ا.گذارم یاحترام م

 یکه با تعجب و خشم مرا نگاه م دمید یم یرچشمیز.دیرس یبه گوش نم ریام گاهیقهقهه گاه و ب يصدا گریه بود و دشد

تفائت زمزمه کردم،من دارم  یو ب يعاد یلیکردم، خ یدر را باز م یتنها وقت یول.از طرف من است یحیو منتظر توض ندک

...دوستم یمهمون رمیم

!!را بچرخانم چیتوانستم سوئ یو نم دیلرز یم میخواستم استارت بزنم دست ها یم یوقت.دمیدر را به هم کوب و

:دیکف زد و خند میاو هم برا.گفتم شیتمام ماوقع را مو به مو برا.دمیبه خانه سوسن رس باالخره

!!کنه یم ياالن اون چه جلزولز نیحاال بب.نیآفر-

خودم  يبه رو یکند ول یاحترام یبه شوهرم ب بهیغر کیتوانستم اجازه بدهم که  ینم.امدیخوشم ن ادیحرفش ز از
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.اوردمین

تا حد  یبود ول یملوس و بانمک يدختربچه .با دختر سوسن که شش ساله بود خودم را مشغول کردم یشب مدت آن

 یآمد و سوسن با ب یم يا هیالبن فیبه نظر بچه ضع ف،یو نح زیر اریخجول و کم حرف بود و جثه اش بس يادیز اریبس

.پدرمو در آورده....کنه یدا میاش شدت پ يآلرژ ایسرماخورده  ایضه،یگفت دائم مر یم ییاعتنا

و بقول خودش روش ها و  میساعت ها با سوسن حرف زد.سوسن بود عیسوسن،بهرام هم کم حرف و کامالً مط شوهر

:گفت یو م دیخند یم یالیخ یبا ب.رو کرد میرا برا يدیجد يشگردها

!ها يغصه بخور ینیمبادا بش.دم یم ادیمن بهت راهش رو .رامشون کرد دیبا! اند یحشمردها و یبعض-

کند؟ یچه کار م ریخانه ام بود، االن ام يتمام هوش و حواسم تو.مردم یمن داشتم از دلهره و اضطراب م اما

خورد که من حاال  یکند و خون خونش زا م یم یطول و عرض خانه را ط تیکردم با خشم و عصبان یلحظه تصور م کی

به او کرده ام ؟ ییاعتنا یب نیکجا هستم و چرا چن

نشسته و حاال هم به  ونیزیتلو يجلو یسفارش داده،ساعت رویاز ب یشام يتوجه و عاد یب دیکردم شا یلحظه بعد فکر م و

....فرو رفته یقیخواب عم

 دهیتفاوت خواب یب ریاگر ام. شد یمن ثابت م مهم به زیچ کیامشب  ینبودم،ول یکه کرده بودم راض يمن از کار گرچه

 یدر انتظارم باشد،پس اشتباه م یاو درست است و اگر نگران و عصبان يخودم برا یتیاهم یباشد پس حدسم درباره ب

...دارم تیاو اهم يکرده ام و برا

به خانه  یفکر بودم که وقت نیراه مدام در ا يتو.خانه برگشتم هیکردم و  یبعد از چند ساعت از سوسن خداحافظ باالخره

! نه ای...  ایشده ام  ریآباژور کنار تخت ام ایمهم بود که بدانم بقول سوسن آ میبرا یلیخ نیخواهد آمد؟ ا شیبرسم چه پ

در را  یوقت.کند یقلب بخاطر داشتنش خدا را شکر م میگفته از صم یم ریامکه  ییایهمان پر. سابق هستم يایهمان پر

....ده،منیخواب ریقلبم گرفت، ام.بود کیتار کیتار باز کردم خانه
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را  ریو چراغ را روشن کردم ، ام دمیکش وارید يستون محکم برخوردم، کورمال کورمال دستم را رو کیناگهان به  اما

بر جا خشک  دیلرزیاز شدت خشم م نشیریدو کاسه خون بود و لب برجسته ز شی، چشمها دمیخودم د نهیبه س نهیس

حد  نیمانده بود و مهمتر از آن ، تا ا داریاو ب نکهی، از ا کردندیدلم قند آب م ي، تو کردمیدم و به او نگاه مشده بو

!!کردمیم يلحظه شمار یلیس کیخوردن  يبرا یحت! بود بشدت خوشحال بودم  یعصبان

از  شینمانده صدا میانهاتا خرد شدن استخو يزیکه حس کردم چ يرا فشرد ، بحد میشانه ها نیو فوالد يدست قو دو

!؟ يوقت شب کجا بود نیتا ا: خشم دورگه شده بود 

؟ کجا  يکجا بود:  دیبه شانه ام داد و باز غر یتکان ریرا از آهک پر کرده بودند ، ام میبزنم ، انگار گلو یحرف توانستمینم

؟ يبود

:و عالقه بود ، به زور زمزمه کردم ینگران، اما در اعماق نگاهش  شدیم دهیبارقه خشم به وضوح در چشمانش د گرچه

مهمه ؟ برات

که مهم  رتمیغ یانقدر ب ي؟ فکر کرد یفهمیسوالت رو م یاصال معن! روانت پاك پاك شده  نکهیمثل ا! مهمه ؟ : زد  ادیفر

!؟ يتنهام بگذار یراحت نیبه ا یتونی؟ چطور م یکنیم تمینباشه ؟ تو چت شده ؟ چرا انقدر اذ

؟ يباور کنم از نبودن من ناراحت شد یعنی؟  يشد تیو واقعا اذ، ت ریام

:را نوازش داد و آرام تر گفت میشانه ها یبه نرم کبارهیدستان سرد و سخت ب آن

؟ هیخونه بخاطر چ نیبطرف ا تازمی؟ من اگه عصر با هزار عشق و عالقه م يشد وونهیتو ؟ د یگیم یچ

...  خورمی، غذا م کشمی، نفس م کنمی؟ من به عشق تو زنده ام ، به عشق تو کار م نمیرو بب واریدر و د امیم يکرد فکر

:را نوازش داد میامانم نداد ، خودم را در آغوشش انداختم و او هم آهسته موها هیگر

؟ يکار رو کرد نی، چرا با من ا ي، پدرمو درآورد رفتیهزار راه م دلم

آرام و ژرف  یراحت شد در خواب الشیخ نکهیاز سرم برنداشت و بعد از ا کجا بودم ، دست دیشب باالخره تا نفهم آن
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...فرو رفت

***

، هوا صاف شده با عجله از جا  یبود ، باالخره بعد از چند روز بارندگ دهیآسمان رس مهیچشم باز کردم آفتاب تا ن یوقت

ظهر شده بود گرید دمیبه کارخانه رس یدم ، وقتکردم و از خانه خارج ش چیساندو ریرا با پن اتینان ب يبرخاستم و تکه ا

.

امروز : کرد و گفت  یبا من احوالپرس ی، او به گرم دمیراهرو د يزاده را تو نیحس ياز ورود به اتاق کارمان ، آقا شیپ

!نیاریب فیتشر کردمی، فکر نم یانیرد کردم خانوم ک یهم براتون مرخص

.سرکارم حاضر بشم ونمتیحالم بهتره ، م یممنونم ، ول:  گفتم

:گل کرد شیباز هم فضول یرفتم ، خانم محسن ياو جدا شدم و به اتاق حسابدار از

.، بال دور باشه يجون ، چت شده بود ؟ نصف شد یانیک رمیبم یاله آخ

...ییای، بوسن یافغان گنیم دونمیچه م يهایسرماخوردگ نینبود ، از ا یمهم زیچ

که نداره ؟ ریواگ

...نیریشما هم نگ نی، مواظب باش دیهم شد یلیخ هیچرا ، مسر: گفتم  یرکیز با

:گفت نشستیم زشیپشت م کهیاز من فاصله گرفت و درحال یمحسن

!کنهیعطسه هم نم هی کباری یبجون دو تا بچه ام ده سال!  رهیمرضها بگ نیخواهر شوهر من از ا نیکاش ا يا

.و من مشغول کارم شدم میدیدو خند هر

کار  یانیدر ساعت پا. و راحتم بگذارد !  ردیفاصله بگ یاز من حساب یباعث شد آن روز محسن گاهمیگاه و ب يها سرفه

:و گفت دیکش يمرا به گوشه ا یزاده به دور از چشم خانم محسن نیحس يآقا

!کردنیم یجا آمدن و درباره شما سواالت نیخانم ا شیوقت پ چند

؟ یچه سواالت: دم بخودم مسلط باشم ، گفتم کر ی، اما سع دیلرز دلم
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با . درباره همسر شما بدونه  خواستیم شتریاصال ب ای؟ مثال شما رو برسونن  انیجا م نیبه ا ایآ نکهیهمسرتون و ا درباره

؟ نینکرد ؟ چرا به من نشونش نداد یبود ؟ خودش رو معرف یک:  دمیدلهره پرس

، خانوم جا افتاده  میواهللا راستش ، خودشون اصرار داشتن بشما نگ: گفت  خاراندیسرش را م کهیزاده درحال نیحس يآقا

...دیرسیبودن و بنظر م یو متشخص

؟ یچ دیرسیم بنظر

...درباره شما دارن یینظرها کی دیشا زنمیمن حدس م: پا و آن پا کرد و باالخره گفت  نیا یکم او

.دیازدواج کردم ، شما که مطلع مهیو چهار سال و نزاده بنده متاهلم  نیحس يآقا: تعصب گفتم  با

!بکنم ؟ یجسارتا سوال تونمیم: کرد و گفت  یو من من

؟ دیبفرمائ: به او کردم و گفتم  ینگاه ياعتماد یب با

، نکند از اونها باشن که رفتن ژآپن و برگشتنشون  هیدارن ، بنظر سفرشون طوالن فیهمسرتون سفر تشر نیفرمود شما

!؟ نهیرحم الراحمبا ا

تعهد  هیبه من  شونیو هم ا شونینه ژاپن ، ضمنا هم من به ا یول هیقربان سفر شوهر من ، سفر کار ریخ: تحکم گفتم  با

.گردنیبر م يو بزود میدار یقلب

 نیوقت جسارت نباشه چون ا کی، تو رو خدا  یانیخانم ک: خودش را جمع و جور کرد و گفت  یزاده کم نیحس يآقا

 نجایهمسر شما ا ایکه آ کردنیم يکنجکاو یلیآمده بودن و خ نیداشت فیتشر یروزها که مرخص نیاز ا یکیخانم بازم 

دارن ، بنده هم  ریخ تین امدیو خالصه بنظر م دارتونسوالها کردن درباره رفتار و کر یلینه ، خ ایآوردن  فیتشر

قصد بازگشت  گهینکرده همسر شما ترکتون کردن و د ي، خدا دیانشااهللا گفتم شا ری، خانم گفتن خ هیچ انیجر دمیپرس

...ندارن که براتون

!شده ؟ دایخواستگار پ: زدم  پوزخند
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:انداخت و گفت ریزاده رنگ به رنگ شد و سرش را به ز نیحس

ومد آقا رفت ا شیپ ییماجرا نیهمچ کیخودمون  لیفام ينداشتم ، چون تو یادب ی، بخدا قصد ب یانیام خانم ک شرمنده

 چارهیدختر ب یطالقت بدم ، و جوون يخوایاگه م گردمیو هشت سال زنش رو چشم براه گذاشت و دست آخر گفت برنم

بدم ،  يتذکر کیپدرتون  يجا خواستمی، و م نیباش هایربوننکرده از اون ق يشما هم خدا دیتباه شد ، من فکر کردم شا

.ستین يطور نیخب حاال که به حمد اهللا ، ا یول

نکردن ؟ یخانوم متشخص خودشون رو معرف نیا

...بودن زهیم زهیالغر و ر یلیحدود پنجاه ساله بودن که خ یخانم یمتاسفانه ، ول ریخ

متعهد هستم و البته  شونیهم به ا یلیبنده همسر دارم و خ نیبه شما زدن بهشون بفرمائ يزحمت اگر بازم سر یب

اما برگشت  شهیم یطوالن یخارجه دارن که گاه يسفرها هیاطر شغلشون که تجارتبالعکس و ژاپن هم نرفتن بلکه بخ

و دفتر کارشون که با شراکت  هیملکوت ریاسمشون ام نیداشتن بفرمائ يشتریبه اطالعات ب ازی، اگر هم ن ستین ریناپذ

خودم تا آدرس محل کار  شیپ دشونیبه اطالعات داشتن بفرست يشتریب ازیبهاره ، اگر ن ابانیخ يپسر خاله بنده است تو

...و اقامت شوهرم رو بدم خدمتشون

هم  یکه خانم محسن دمید ی، ول یانیخانم ک خوامیمن واقعا معذرت م: شرمنده شده بود و گفت  شیاز پ شیب او

،  ستین يازین:  دمیحرفش دو انی، به م نیهم انتقال بد شونیمطالب رو به ا نیالزم باشه ا دی، شا کردنیم ییصحبتها

.جوابشون رو بدم مکه خود نیبه من خبر بد يطور کیبار اومدن  نیاصال اگر ا

.کرد و رفت یزاده با عجله از من خداحافظ نیحس

فکر بودم که آن  نیفاصله نشست و من در ا نیام ، در دورتر یسرماخوردگ ریاز ترس واگ یطول راه بازگشت محسن در

بوده ؟ یزن چه کس

بود که ممکن  نیبزنم ا توانستمیکه م یزاده وصف کرد ، آشنا نبود ، پس تنها حدس نیکه حس يظاهر اتیخصوص نیا با
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 نیکه من از شغل شوهرم کردم حس یفاتیتوص نیبا ا:  دمیشیاند یفکر خنده ام گرفت و م نیاست خواستگار باشد ، با ا

درباره  ایکفش ثابت داشته ؟  کیو لباس  کی شهیزن هم نیمدت ا نیپس چرا در ا کندیخودش فکر م شیزاده پ

!!سهیخس یلیخ ای! شوهرش دروغ سر هم کرده 

 دایشد ی، حوصله نداشتم شام درست کنم ول دمیخواب یساعت دنیکردم و پس از رس دیخر ياز رفتن بخانه مقدار قبل

درست کردم و آنرا  اریو گوجه و خ ریپن چیساندو شیچند روز پ دانمینم اتی، با همان نان ب کردمیم یاحساس گرسنگ

.دمیبه دندان کش

بزنم  یحرف شهیمثل هم نکهیا يرا گرفتم ، او خودش بود ، بجا ریبه سراغم آمد ، شماره ام یطانیش يلحظه فکر کی

و تلفن را  دیکش یرا بشنود ، او چند بار الو گفت ، چند لحظه مکث کرد و آه مینفسها يکردم صدا یسکوت کردم اما سع

...تبر جا گذاش

که  یحرف ادیلحظه ب کی!  کردندیدلم آب م يقند تو ریام یآن شب را دارم که به خانه سوسن رفته بودم و از نگران حال

بر  ي، بزود نیاراده به او گفته بودم نگران نباش یبود ، ب روزید نیافتم ، هم یخانه سابقم زدم م هیبه محبوبه خانوم همسا

اندازد بخصوص آن جمله  یم نیزاده گفتم مو به مو در ذهنم طن نیحس يبه آقا وزکه امر یآن جمالت یو در پ!!  میگردیم

چرا من دوباره به دو نفر ...  گردنیبر م يو بزود میبه من تعهد دار شونیو هم ا شونیزاده هم من به ا نیحس يآقا: 

!؟ داردوجود نبازگشت  يبرا يدینقطه ام چیه کهیدر حال میگردیبر م يکردم بزود دیمتفاوت تاک

عمرش را  يروزها نیبمن گفت که آخر يقو یچهره اش به ناگاه حس دنی، به اتاقش رفتم ، با د زندیم میصدا رمردیپ

:گفت دیرسیاز ته چاه بگوش م ییکه گو یی، با صدا کندیسر م

...شمیپ نیرو خدا بش تو

 ی، سرش را به عالمت نف کنمیدم به او تعارف مرا که مشغول خوردنش بو یچیو ساندو نمینشیزانو کنار بسترش م دو

رو به گوهر خانوم  میحرفها یبتون يکروزی دیرو برات بگم ، شا زیبگذار تا قبل از مرگم همه چ:  نالدیو م دهدیتکان م



ندا بشر دوست -  تیسادگ يبرا ایپر کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٥٨

.یبرسون

؟ ینت بکاهگوهر تو را ببخشد و از بار گناها دیکه شا يدار دیو حاال ام يهمه ظلمها را کرده ا:  شمیاند یخود م با

...گذردیاگر گوهر تو را ببخشد ، خدا از تو نم یحت

:گفت دهیبر دهیرا تکان دادم و او بر سرم

...شهینم نیاز ا شیب یخالصه اش کنم ، ول کنمیم یسع دارم

:کرد و به زحمت ادامه داد يا سرفه

شب ماهرخ نگاه موشکافانه  کی،  میدیدیمکافه  يرو تو گریماهرخ مهمون اومده بود ، ما همد يکه برا یاون مدت يتو

؟ یشینم تیاذ شمیپ ییایب یتونینم نکهیاز ا: بمن کرد و گفت  يا

.  ادیز یلیخ: نبره و باز هم با من قهر نکنه گفتم  یبه شکستن قولم پ نکهیو از ترس ا دمیسرعت منظورش رو فهم به

؟ يافتادین، راست بگو ، پس چرا بفکر چاره  شناسمیتو رو خوب م: گفت 

از خونه  یشب مهین يطور کیبهت بگم  خواستمیچرا ، اتفاقا امشب م: که گفتم  دیفکر از کجا به ذهنم رس نیا دونمینم

.خونه ام برمتی، م ایاتون در ب

؟ زنه کجاست ؟ يچه جور: گوشه لبش نشست و گفت  یطانیش يلبخند

.به من؟ مهمونات رو خواب کن و بسپرش  يتو چه کا دار:  گفتم

رفتم خونه و به گوهر گفتم قراره . خونه ام  ارمشیشب که گذشت برم در خونشون و ب مهیاز ن میقرار گذاشت خالصه

سفارش کردم . اش  یبرم پ دیاز آمدنش به تهرون خبردار بشه و من با دینبا یجا و کس نیا ادیاز صاحب منصبها ب کنفری

.ندازیب یو خوب زیاون صاحب منصب رختخواب تم يبرا مانخانهاتاق مه يبچه ها رو بخوابون و خودت هم بخواب و تو

 یخانه راهرو بود و بعد هم اندرون يبود ورود يماهرخ و آوردمش ، خانه ما ، خانه بزرگ و آبرومند یبرنامه رفتم پ طبق

.انه بودمهمانخ يدو اتاق تو در تو اطیو بالکن ، سمت راست ح اطیبزرگ وسط بود و سه طرف ح اطیح کی
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مقدس خانه آوردم و به مهمانخانه بردم گوهر دو  میبه ماهرخ ثابت کنم به زنم دست نزده ام ، او را به حر نکهیا يبرا

تا بنا  ششیو مرتب ن زیو تم یمتیخانه ، فرشها و لوازم ق دنیپهن کرده بود ، ماهرخ با د یو اطلس زیدست رختخواب تم

:گفت یگوش باز شد و با بدجنس

رو زنه پهن کرده ؟ خوابرخت

توست زیبعله ، کن:  گفتم

مدت  نیباور کرد که من در ا بایبا ماهرخ غوطه ور بودم و او تقر یطانیش اتیدم در بستر نفسان دهیسپ کیشب تا نزد آن

.ام را به او ثابت کردم يوفادار لهیوس نیو به ا!! با زنم نبوده ام 

...ه اش رساندم و به خانه برگشتمو روشن صبح او را به در خان کیتار در

:گفت کردیم هیبه شدت گر کهیو او در حال فشردمیرا بر هم م میشدت نفرت و انزجار دندانها از

...اوردیخودش ن يبود و به رو دهید شهیکه گوهر ، هم رفتن و هم اومدن ماهرخ را از پشت ش هیهمسا یدونیم

...کشتیآمد و هر دوتاتون رو م یم دیاعرضه ، همون موقع ب یب:  دمیاراده غر یب

از آنچه گذشته  يحاال درك بهتر دیاست ، شا یبمن دست داد که وصف ناشدن يحالم دگرگون شد ، احساس بد ناگهان

...دارم

!؟ هیحالت خوبه همسا: مرد جابجا شد  ریپ

...بزنم یحرف توانمیرا بسته اند ، نم میراه گلو انگار

 یکس يو عذاب برا یجز ناراحت يزیخاك بر سر من که چ. منو ببخش ... ، ناراحتت کردم  هدیپر يبد جور رنگت

مرد  ریدر فکر پ گریتختم نشستم د يخودم را به اتاقم رساندم و رو یو بدون خداحافظ یبا ناراحت! نداشتم و ندارم 

 زمیخ یاز جا بر م یبدون حرف شیها شهیندبه حالش و به ا اوبه  شمیاند یم ریکنم ، تنها به ام یو قضا را حس نم ستمین

لحظه  کیچشمانم است و تنها  ي، حاالت و حرکات آخرش جلو ریدارم تنها چهره ام یخال گونه گام برم ییانگار در فضا
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:شود یباز م میراه گلو

...آه-

.آمد رونیسوزاند و ب که یعالم است آه يدره ها نیتر قیجهان و عم يقله ها نیتر عیرف يبه بلندا دمیکه کش یآه

را به تو  میحرفها دیبا:  شمیاند یم رمیگ یرا م ریشماره ام کهیو در حال دارمیتلفن را بر م یحرف بزنم گوش ریبا ام دیبا

...که هست یمتیبه هر ق...  ریبزنم ام

 یم رونیا م ب نهیس يتو هرچه هست از ی، ول میخواهم بگو یدانم چه م ینم... بوق ، دو بوق  کی رمیگ یاش را م شماره

...ام دهیدارم او را بخش نانیاطم گریمحرم اسرار من بود ؟ حاال د ياو روز نکهی، مگر نه ا زمیر

...را بشنود میجز او حرفها یخواهم کس ینم...است  ریغامگیپ يرو تلفن

...توانم یارم که نمقرار د یروح طیچرا ؟ چرا حاال که در شرا...بود  شیساعت پ کی، او که تا  خداوندا

 انیبه من فروخته بود ، آن را از م یکول یاز سوپر دخترک دیافتم که هنگام خر یفال حافظ م ادی، ب ستیخوش ن حالم

:کردم و پاکتش را گشودم دایپ فمیگوناگون ک لیوسا

قند ثیتو خنده زده بر حد يپسته  يا

شکر بخند کیخدا  ي، از برا مشتاقم

رود خون دهیاز د زدتیکه بر نخ یخواه

صحبت رودکسان مبند يدر وفا دل

که دم زند اردیاز قامت تو ن ییطو

شود بلند یقصه بگذرم که سخن م نیز

ما به شکر خنده دم زند اریکه  ییجا

تو خدا را به خود مخند یستیپسته ک يا
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یزن یو گر طعنه م یینما یطبره م گر

خود پسند خیمعتقد ش میستین ما

شود یحال من آگاه ک یآشفتگ ز

کمند نیرا که دل نگشت گرفتار ا آن

شوق گرم شد آن شمع رخ کجاست بازار

کنم سپند شیجان خود بر آتش رو تا

یکن یترکان نم يچو ترك غمزه  حافظ

خجند ایتو خوارزم  يکجاست جا یدان

دل  ینباش و به حرف کس یکس دیبه ام!  يدار یشیآال یو دل پاك و ب یصاحب فال ، تو مشتاق دلدارت هست يا»

رساند  یم تیو همت خودت ، بخدا توکل کن که او مشکل گشاست و تو را به آرزوها یخوش نکن بدان که فقط تو هست

...، انشا اهللا

 یاز ته دل م ياست خنده ا يجار میگونه ها يکه رو یاشک انیفشارم و در م یم نهیو کوچک فال را به س یکاه کاغذ

:کنم

...فقط من هستم و همت بلند خودم و صد البته که خداوند مهربانم مشکل گشاست بله ،-

 یول دمیبود و از سر ترحم خر ختهیاز شر آن دخترك که به من آو یخالص يفال را برا نیآورم ، ا یم مانیفال حافظ ا به

...است بیکه حافظ لسان الغ یراست...بود  یچه فال

بود ریغامگیپ يهمچنان تلفن رو یتماس گرفتم ول ریبا ام گرید کباریرختخواب رفتن  از خاموش کردن چراغ و به شیپ

...

...گفتن راز دلم باشد يبرا يفردا روز بهتر دیشا

!یرا تو کاشت ریمن و ام نیلعنتت کند سوسن که تخم نفاق ب خدا
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، عارف و دارو  يفاجعه را تو زد نیاستارت ا، اما  میو رشد آگاهانه و ناآگاهانه گام برداشت ياریهر دو ما در آب گرچه

...میو شعله ورش کرد میختیخشک ر زمیآتش ه نیهم با دست خودمان در ا ریدسته اش به آن دامن زدند و من و ام

 ریآن شبو عکس العمل ام يو درباره  ندیبب يروز صبر کند و فردا مرا در سالن بدنساز کیکه  اوردیطاقت ن سوسن

 یشرح دادم ، ول شیماوقع را برا یهمان شب با من تماس گرفت و من هم با آب و تاب و خوشحال يدافر! سوال کند 

:برعکس تصورم سوسن گفت

؟ یچ يبرا:  دمی؟ با تعجب پرس ياریدووم ب یخاك بر سرت کنن نتونست-

رو  هیقض یسادگ نیبه ا که یکرد مانقدر ساده لوح باش ی، اما فکر نم یرفت که بهت سفارش کنم زود خر نش ادمی-

.يبد صلهیف

توانستم  یاعمالم بود و نم يسرلوحه  یتا آن روز صداقت و سادگ دمیفهم یرا نم شیحرفها یکرده بودم معن تعجب

.دمیچه ؟ منظورت رو نفهم یعنی: ؟ گفتم  ستیدرك کنم منظور سوسن چ

که انقدر  يکرد یم يکار دیبا یگذاشت یمحلش م شبید دیتو نبا!! که شوهرت سوارت شده  نهیهم!  یاز بس که خنگ-

!!باهات تا کنه يطور نیغلط کنه ا گهیو د فتهیبکنه که به گه خووردن ب یدنبالت منت کش

شدم  یعصبان يکرد به حد یم یاحترام یکه دوستش داشتم ب يبه شوهرم ، همسرم ، همرازم و مرد بهیغر کی نکهیا از

:زدم ادیفر اریاخت یکه ب

 یدم به اون ب یو بهت اجازه نم یکن ی، شوهر من صحبت م ریام يدرباره  ياظب حرف زدنت باش سوسن ، تو دارمو-

...یبکن یحرمت

که  يخودش را جمع و جور کرد و با خنده ا ی، باالخره کم افتمیاش در یرا از سکوت طوالن نیخورده بود ا کهی سوسن

:است گفت یشد از پشت تلفن حس کرد کامال تصنع یم یحت

...اندازه افسونگره نیخان تا ا ریام يمحبتها يدونستم جادو یخانوم ، نم دیاوه ببخش-
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:را ندادم و او ادامه داد جوابش

 یچ یدون ی، و نم یدختر ، من اگرم حرصم گرفته بخاطر خودته ، چون تو واقعا خودت رو دست کم گرفت الیخ یب-

بهناز ، اون دختر  یحت!  یهست ییاروپا میکرد الیسالن من و همه بر و بچه ها خ يکه اومد ی، باور کن روز اول یهست

هستن ،  یرونیبابات ا ایو مامان  يدورگه ا دیشا میکرد کرکنه و باالخره ف یصحبت م یگفت چقدر خوب فارس یخپله م

مملکت  کی يهاست ، تو مانکن نیقد و باالت ع یول!  يندار یو لهجه خارج یکن یصحبت م یخوب فارس نقدریکه ا

که  ییو بور اروپا دیسف يدرست مثل مردا!  یرانیا يمرد ها يالخصوص برا ی، عل هییاستثنا زیچ کیبور  پیهم ت یشرق

.هستن یشرق يعاشق زنها

داره ؟ يکه در مورد شوهرم زد ییبه حرفها یچه ربط نیسوسن ، ا دمیمنظورت رو نفهم-

و هم خوش قد و باال ، هم خوش  یکه هم خوشگل نمیب یم ، هم جنس تو ، دارم مزن هست کیمن ، منهم  زیخب عز-

...قدرش رو بدونه دیسرش بگذاره با يرو رو اتیخصوص نیبا ا یزن دیمرد با کیاخالق و مهربان 

!دونه یخب ، م: و با غرور گفتم  دمیحرفش دو انیم به

ده که  یبه خودش نم نویزحمت ا یکنه و حت یم یمحل یوچ بو پ چیکه چند روزه سر ه دونهیم: با طعنه گفت  سوسن

ازت بپرسه چته ؟

که  نجاستیآباژور بغل تختت ، ا يماجرا: گفت  یرکیمرا به فکر فرو برد و او از سکوتم استفاده کرد و با ز حرفش

ار هم باهاشون دارن که اگر صد سال آزگ يا دهیچیپ تیمردها چنان شخص نیا. کنه سرکار خانوم  یم دایمصداق پ

!!شونیبشناس یتون ینم یکن یزندگ

 یگفت و م یم وستهی، من سکوت کرده بودم و او پ میبگو دیدانستم چه با یبود که نم نیسنگ میبرا شیحرفها انقدر

.دادیمرا تحت الشعاع قرار م فیدوگانه و ضع تیگفت و شخص

زد  یکه سوسن به من م ییشد حرفه ینم دایداده بود ، پ لیکه تشک یعارف و گروه ياگر باز سر و کله  دیحال شا نیا با
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...افتاد یهم تا به آن اندازه موثر نم

!نداشتم يا مانهیوقت با او ارتباط صم چیکه ه ایآر یمادرم را کرده پدرم و حت يهوا دلم

کرده بود در تماس بود مادر پس از ازدواجم به کانادا مهاجرت  يسال و اند کیمرتبا با اردوان که  ایروز ها که آر آن

را از رفتن باز دارد ،  ایکند و آر یانیکرد پادر م یآتش شده بود و از هر کس و ناکس تقاضا م ياسپند رو نیدرست ع

کرد من دائم منتظر بودم  یصحبت م ریهستند با ام ایآر نیدر کم آنجاکه  یخطرات يدر باره  تیکه مادرم با جد يروز

برخالف  یکند ، ول يزیاو برنامه ر ندهیآ يکه مادرم برا ستین یطیدر سن و شرا ایکر بدهد که آربه مادرم تذ ریکه ام

خاطر نشان کرد که  او مالطفت مادر م ر متیمادر م گوش داد و سپس با مال يو دقت به حرفها يبا خونسرد ریتصورم ام

که دست  يداد که فرزند یخاطر م نانیو به او اطم! قلمداد کرد  یمادرم را منطق يهایاست و نگران یذاتا جوان سالم ایآر

به  ریمادرم رفت ام یوقت! در امان است !  ییو گدا یپول یب ای، قاچاق و  ادیاعت رینظ یاوست از گزند خطرات يپرورده 

!چقدر غمناکه نیو ا دیرس میمرحله خواه نیهم به ا ما: زمزمه کرد  یآرام

کدوم مرحله ؟:  دمیپرس رتیح با

 یشن بحران یم ازین یکه از مراقبت و مواظبت پدر و مادر ب یبچه هامون بزرگ بشن و به استقالل برسن اونوقت یوقت-

!بود یتو که مادر خواه يالخصوص برا یماست ، عل يدوران برا نیتر

 ریچشم به او دوختم ام قایبدهد تا بتوانم کامال از منظور او آگاه شوم ، با اشت يشتریب حیداشتم ادامه بدهد و توض دوست

کنه که بچه ش  یالخصوص مادر حس م یشن و پدر و مادر ، عل یبچه ها بزرگ م یوقت: و گفت  دیکش یقینفس عم

رو  شیکرده نداره ، در اصل داره مرحله دوم زندگ یاعمال م شکه درباره  ییبه مراقبت ها يلزیمستقل شده و ن گهید

که  شهیم شونیپر يپر تالطمه ، چون مادر به حد اریو بس شهیگفته م» طوفان عشق  «که به اون  يکنه مرحله ا یتجربه م

گاه  يبا کارها االمامان تو ، تو رو شوهر داد و ح... هیدوم زندگ مهیشروع ن نیگاه خودش رو از دست داده و ا هیتک ییگو

 ازیو ن یکه تو هنوز بچه اش هست خواد به خودش ثابت کند یم میگذاریم» دخالت « که من و تو اسمش رو  گاهشیو ب
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 داریسرش ب يباال يادیز يکه بدون شک شبها ییای، پر ایخواد باور کنه که پر یاون نم!  یمند مراقبت و مواظبت اون

رو صرف پرورش و  شیزندگ يسالها نیتر بایعمرش و ز يکه قسمت عمده  ییایبوده پر شیماریمونده و نگران ب

بشه عدم  ضیخودش قادره از خودش مراقبت کند و اگر مر...به اون نداره »  یاجیاحت«  گهیاون کرده ، حاال د ينگهدار

!به اون نخواهد شد ریخسارت جبران ناپذ ایحضور مادرش باعث مرگ 

 نیخواد ا یو هنوز م ادیاز پس خودش برب بیکشور غر کی يکه اونهم قادره تو رهیخواد بپذ ینم ایاما در مورد آر و

!اون در خطره يو مراقبت مادرانه  تیبدون حما ایه که آرطور فکر کن

 یاصال دلم نم ي، اگه راستش رو بخوا ستنین ندیخوشا یزندگ اتیداره و همه واقع تیواقع نیا ی، ول ای، متاسفم پر آه

کنه و چه کشمکش طاقت  یرو تحمل م یکنم اون داره چه رنج یدرك م بایمادرت بودم ، چون تقر يخواست جا

...درونشه ییسافر

دارد  گریسال بعد از مهاجرت اردوان به او ملحق شد حاال د کیمادرم ، باالخره درست  دیمخالفت شد رغمیعل ایآر

را  شانیبود برنامه ها یبیمادر ول کن نبود ، باالخره به هر ترت یول... گذرد  یبه دو سال از اقامتش در کانادا م کینزد

برگشته  ایدانم که آ یکانادا پرواز کردند ، نم يافتاد آنها به سو میبرال از ان اتفق که هفته قب کیکرد و درست  فیرد

ما فاصله  نیب میبس ضخ يوارید يکنم به اندازه  یکه حس م يپدر يبرا یتنگ شده ، حت شانینه ؟ چقدر دلم برا ایاند 

...بود

در ان آغوش گرم و مهربان  ستنیگر ازمندیقدر نکنم که چ یکنم و حس م یاراده شروع به سخن گفتن با مادرم م یب

...را به چه نحو ادا کند شیبود که ندانسته بود مهرورز نیکه تنها گناهش ا ياغوش پرمهر. هستم 

 یاگر خودش مادر باشد تنها در آغوش مهربان مادرش است که م یکه باشد ، حت یانسان ، در هر سن کیکنم  یم حس

...زدیپرتوان مادرش بر يالل روحش را د ر قالب قطرات اشک بر شانه هاو اندوه و م دیتواند بگر

باز  يجا برا نیآغوش مادر است که امن تر نیباشد باز ا شیبر شانه ها تهایبارها و مسئول نیتر نیکه سنگ یزمان یحت
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...دلهاست يکردن عقده 

 يمهربان مادر يدستها ازمندیکنم ن یانده حس مام م یو چهار سالگ ستیب انیسال به پا میدر حدود ن يزیچ نکهیا با

 يشکفتن ، بو يمن و بو گاهیگاه و ب يها هیگر يدهد بو یم ییالال يپس از گذشت ربع قرن ، هنوز بو یهستم که حت

...برد یم یآرامش و خوشبخت ییایکه مرا با خود به شهر رو یآن پستانک قرمز سوت سوت

 يرا در مشتها تیامن نیداد و ع یهراسان مرا در خود پناه م ای نیغمگ يچهره که  یگرم و پر محبت ي نهیآن س يبو

ممکن است  یکشد تعجب کرده ام چه کس یم رونیکوچک به در مرا از افکارم ب يچند ضربه ...داد  یم يکوچکم جا

باشد ؟

کند سالم کردم و به  یم نشسته و ملتمسانه نگاهم لچرشیو ياست ، رو رمردیدر را باز کردم ، پ یو دودل دیترد با

!است یگرچه اعتراف دردناک دیدانم آمده حرف بزند و راز دل بگو یم. محض تعارف او وارد شد 

:شود ناگهان بدون مقدمه گفت یم رهیجان به من خ مهین يو به مانند جانور ردیگ یم ياتاق جا ي گوشه

!؟ یکن یم دایگوهر رو برام پ-

!از کجا ؟! من ؟:  دمیزده پرس تعجب

!و دلش خنک بشه نهیحال و روز بب نیا يخواد منو تو  یدونم اما دلم م ینم-

!و شما رو ببخشه ؟ ادیبه رحم ب ایدلش خنک بشه : گفتم  یستیرودربا یب

:گفتم. انداخت  ریسکوت کرد و سر را به ز رمردیپ

اطفال رو  یعفون يها يماریون فوق تخصص بپسر بزرگت نیگفت ادمهی، چون  ستین یکردنش کار چندان مشکل دایپ-

....اما... کرد و بدنبالش مادر اون و زن شما رو  دایمطب اونو پ شهیساده م یلیداره ، خ

؟ هیهمسا یاما چ-

!نه ایکه برم دنبالش بگردم  رمیگیم می، بعد تصم نیبه سر گوهر آورد یدوست دارم بدونم چ اما
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!کافر هم نکرد که يکار: تکان داد و گفت  يسر

رو  نیاز ا دیرو د میماهرخ رو بخونه ام آوردم و اون زار و زندگ یاز وقت: و گفت  دیام سرکش ختهیر شیرا که برا ییچا

صدتا از  گفتیجان م حیذب هی؟  کردیقهر و ناز م یکجا ه گهیبه اون رو شد ، انقدر مهربون و نرم شده بود که نگو ، د

...نییپا ختیریگوشه لبش م

باز هم گوهر باردار  نکهیمن شروع شد ، بدتر از همه ا يها ییمهمونهاش رفتن و باز خونه نرفتن ها و بهانه جو باالخره

...به سر کنم یکه اگر خبر به گوش ماهرخ برسه چه خاک دیلرزیشده بود و تنم م

بود که  چارهیاون ب ری، انگار تقص گفتمیم هرایو به گوهر بد و ب رفتمینقل و نبات دهنم شده بود ، راه م راهیو بدو ب فحش

!فتادیکه ن فتادیبچه هه ن یمشت و لگد گرفتمش ول ریز یالک يچند بار هم به بهانه ها! حامله شده بود 

داداش  شیرفت پ یمدت هی،  گمیفتح اهللا رو م هیآخر نیحفظش کنه ، از همه بچه ها هم باهوشتر از آب در اومد ، ا خدا

رشته مغز و اعصاب تخصص  يتو نکهیو مثل ا کایاش رو گرفت و بعد رفت آمر یسه ، اونجا پزشکاش فران یمصطف

 یدونیهم که م ی، اونهم دنباله روش بوده ، مجتب کردهیم یمجتب يهر کار یطوط نهویپدر سوخته ع دمی، آخه شن رهیگیم

...درمونشون کنه یکه مجتب انیکجاها ماز  گنیبچه هاست و م یعفون يهایماریفوق تخصص ب...  مارستانیب ياالن تو

:بعد ادامه داد يشده و لحظه ا رهیو باز به آن نقطه مبهم که سرشار از رنج و محنت است خ دیکش یآه

، گرچه از رفتنش  لشیفام دنیبره شهرستون د خوادیخانوم سر فتح اهللا چهار ماهه حامله بود که ماهرخ گفت م گوهر

.کنهیم اهیروزگارم رو س رهیگوهر بگ یخبر حاملگ نباریردم نباشه بهتره چون اگه افکر ک ی، ول شدمیم ریدلگ

 يبرا کیو درجه  کیش يلباسها رفتمی، م کردمیشد ، کم کم داشتم فراموشش م یرفت و مدت نبودنش طوالن ماهرخ

بودم  دهیکه براش خر يا سهیدامن خوشرنگ قرمز پل یوقت یول رهیاونو بگ يماهرخ بشه و جا نیع دیشا دمیخریگوهر م

:دمیاعصابم داغون شد و غر دیپوشیم یگل من گل يژامایرو با پ

؟ یپوش ینم دمیکه برات خر ئهیلونیبا اون جوراب نا نویپس چرا ا گوهر
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.انشاء اهللا یمهمون يداشتم برا نگهش

.، جورابهات رو بپوش اریگل و گشاد رو در ب يژامایپ نیبرو ا! تو سرت  بخوره

زد و پرتم  نیماش ابونینکرده تو خ يوقت خدا کی، اگه  دیزنیآقا حرفها م! وا : و گفت  دیبا خجالت لبش رو گز هرگو

افته بهم و اون  یداره ، باالخره چشم چهار تا نامحرم م تیمعص رونیب فتهیب ونیکرد اونوقت دامنم بره باال و پاهام عر

جواب دارم بدم ؟ یچ ایدن

!یهست ی، جون به جونت کنن دهات يریم ابونیتو کجا خ! بابا  يا

و  دهیعق یمن هر چ یبود ، ول دشیعقا بندیطور بزرگ شده بود و پا نیگوهر ا. رفته بود  ادمی یول! هم بودم  خودم

...بودم گذاشته بودم کنار دهیرو بوس رتیغ

!زن اری، درش ب يرو با چسب به سرت چسبوند يروسر نیا يانگار:  زدمیداد م يا گهیروز د باز

بردارم و  یه تونمینم زنمیبهشون م يسر رمیبچه ها کوچه هستن م ی، گاه امیو م رمیم اطیتو ح یمرگم بده ، من ه خدا

...و من گنهکار بشم فتهیوقت چشم نامحرم ن هی... راحت ترم آقا  يطور نیبگذارم ، ا یه

که ببرمش باشگاه  خواستمیماهرخ م نیع یکیمن  یول،  کردیرو بهمون حکم م نیما ا یبوم دهیو عرف و عق سنت

...اش نگاه کنن و بگن خوش بحال شوهرش یشمیابر يافسران و همه با حسرت به موها

حرفها بود که عوض  نیسگ شده بودم نه گوهر مال ا نیشد و من ع ی، سفر ماهرخ طوالن ی، دختر من که تو باش خالصه

.خ بشهماهر نیع یکه زن خواستیبشه و نه م

 نیسر مادرش که ع ي، رفتم باال ادیخر خر م يصدا دمید میکه بخواب میشدیکه ماهرخ اومده بود و آماده م یاول شب

اومد  نشیکه ماهرخ رو صدا کردم و به بال یشده ، وقت اهیو دست و پاش س کنهیداره خر خر م دمیمرده متحرك بود ، د

.فرو بست ایانداخت و چشم از دن ماهرخبه  يدار یلحظه چشمش رو باز کرد و نگاه معن کیفقط 

ختم و سوم و . ماهرخ خودش خبرشون نکرد  یعنی،  امدیهم از اقوامش ن یو کس میکفن و دفن مادره بود ریدرگ یمدت
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برج زهرماره ،  نیع دمیشب سرمست ، سر دماغ رفتم خونه ماهرخ د کیگرفتم ، چهلم که تموم شد ،  يهفتم آبرومند

...یعقدم کن دیبا: پرده گفت  یو ب حیقربون صدقه اش رفتم تا به حرف اومد ، صر یخالصه ه

که از مسافرت  نیگرفتم هم میتصم یراست یراست گهید يکه نبود یمدت يچاکرتم هستم ، من از خدامه ، چون تو:  گفتم

.يروز منو تنها بگذار کینگذارم  گهیببرم عقدت کنم و د رمیدستتو بگ یبرگشت

، چه  یبمن نگاه کن يات نشم حق ندار یتا زن شرع گهیبهش التماس کردم گفت د یکرد ، هر چ تمیاذ یلیشب خ اون

...برسه

، آخه تو سجلش  رهیکه ماهرخ رفته بود شهرستون طالق بگ دمیو تازه اون موقع فهم میخانوم رو عقد کرد میرفت خالصه

...شوهر دار یمن تا چند وقت قبل با زن یعنی بود که رفته بود مسافرت ، یطالق مال زمان خیتار

؟ يو با من بود یتو شوهر داشت یعنیماهرخ :  گفتم

منو به  یچیسر ه گفتیبد اخالق بوده ، م یلیو شوهرش خ کننیچهارده ساله بود ، عقدش م ی، گفت وقت هیگر ریز زد

از تو خونه هوارکشون  زدیکه داشت کتکم م زکروی نکهی، تا ا کردیو کبود م اهیو تمام جونم رو س گرفتیباد کتک م

خل شد ،  گهیشد ، بعد از اون د نیسرش و پهن زم يوپاره آجر پرت کردم طرفش ، خورد ت کیو  اطیح يتو دمیدو

ننه  یحت زدشیجلو باهاش حرف بزنه ، م رفتیم یهر کس خوندیو شعر م رفتیکل و کوچه ها راه م يصبح تا غروب تو

.خودش يبابا

قزاق  هیمن حرومزاده ام ، آخه ننه ام با  گفتنیاش کرده ، م وونهیماهرخ با سنگ زده سر شوهرش و د گفتنیم همه

 يبه زور به پسر دا نکهیماهه منو باردار بود که پدرم کشته شد ، بعد مادرم با شکم آبستن از ترس ا کیکرد و  یعروس

و اونهم از ترس  شدیدرباره مادرم زده م یحرفها پنهان یلی، خ زادیشهر خودمون و منو اونجا م ادیاش شوهرش ندن ، م

کنن ، دهن همه باز شد که مادرش بدکاره بوده و خودش حروم زاده است و زده مرد  داشیپ انیمبادا ننه باباش ب نکهیا

.سالم رو مجنون کرده
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، مدتها ننه ام کار کرد و  تهرون میاومد میول کرد گهیمن و ننه ام سخت شده بود که د يتحمل اونجا برا آنقدر

اومدم خونه ، تا  یو آخر شب م ییکافه ها ظرفشو رفتمیشد و افتاد در بستر ، بعد من م ضیخرجمون رو درآورد تا مر

 یآشنا شدم ، تا اون وقت دنبال طالق رو نگرفته بودم ، ول وبا ت گهیجوونکها مزاحمم شدن و د يدیتو اون شب د نکهیا

بود که رفتم شهرستون و بعد از  نی، ا یعقدم کن نکهیا ایخودمون  یس میهر کدوم بر دیبا ای شهیکه نم ينطوریا دمید

.طالق گرفتم وونهیخل د کهیدردسر از مرت یکل

بودن ؟ یک یکه از شهرستون داشت یی، پس مهمونها دمیپرس

؟ يوست دارطاقتت چقدره و اصال منو د نمیبب خواستمیگفتم ، مهمون نداشتم ، م یدروغک:  گفت

:و گفت دیکش يآه بلند رمردیپ

اگه وضعم خوب  نهی، که بب ارهیام در ب یکلک سرك به خونه ام بکشه و سر از وضع مال نیبا ا خواستیدر واقع م یول

...پولدار کی، ولم کنه بره بچسبه ب ستین

 نکهیتا ا! رفته دائم خونه ماهرخ بودم  تازه به حجله يدامادها نیهفته خونه نرفتم و ع کیماهرخ رو عقد کردم ،  خالصه

.هیخال یخونه اش خال دمیکه مشتاق و سر مست رفتم خونه ماهرخ د کروزی

 یرو تو سرم زدن آخه ماهرخ گفت ایدن. داده و رفته  لیشدم ، گفتن خونه رو به صاحب خونه تحو ایجو هیدرو همسا از

 گهی، مردم ، گفتم د یو تازه طالق گرفت يشوهر دار ین نگفتعقدم کن گفتم سر چشم ، اعتراض هم نکردم که چرا بم

کافه مشروب خوردم و تلو تلو خوران آمدم خانه  يشب تو مهین ات یمعرفت منو گذاشت و رفت ، با ناراحت یتموم شد ، ب

!دیبرق از سرم پر دمیرس یوقت. شکم مادرش بود  ي، اونوقت فتح اهللا هنوز تو

!ن اومده خونمماهرخ با دوتا چمدو دمید

تا حاال ؟ يکجا بود: جلو و گفت  دیدو يعاد یلیخ دیمنو د تا

ماهرخ ؟ نجایا ي، آهسته گفتم چرا اومد ستادهیدورتر ا یگوهر کم دمیسرم رو چرخوندم و د وحشتزده
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.تو خونه شوهرش باشه دی؟ کجا برم ؟ زن با ستمیمگه زنت ن: بلندتر گفت  مخصوصا

!با اون ، احساس کردم آدمه یپانزده سال زندگ نیبار در طول ا نیاول يبرا دیشا گوهر نگاه کردم ، به

.شهیم یو تمام صورت و مغزش متالش ترکهیاالنه پوست صورتش م کردمیبود و حس م يجد صورتش

!؟ هیزن ک نیا: با تحکم گفت  گوهر

!هستم ، سرور تو حیزن ذب: و دستهاشو به کمر زد  ستادیگوهر ا يمهلت نداد ، رفت روبرو ماهرخ

شکم برآمده  يتو دیکوب یاش کرد و دو دست ياو به ماهرخ ، جر یتوجه یکرد ، ب ی، اما اصال به ماهرخ نگاه نم گوهر

!!زنشم گمیدارم م: گوهر و گفت 

و قدم بطرف ماهرخ برداشت  کیو  دیچیبخود پ يخورد و انگار دردش گرفت ، قدر يحرکت سکندر نیبخاطر ا گوهر

.کنهیقبول نم رتشی، غ ردشیگینم یبه زن یدو شب با زن فاسد سر کنه ول یکی دیشوهر من ، شا: گفت 

و  رهیگیم یمثل منو به زن ی، خانم یپشت کوه یدهات کهیخفه شو ، زن: گرفت و گفت  یحالت تهاجم یدگیبا در ماهرخ

.و توله پس انداختن یتو رو به کلفت نیع يتحفه ا

پنج ساله  نیا يتو هم تو یعرضه داشت: ود ، گوهر با آن شکم گنده به طرف ماهرخ حمله کرد و گفت نب یکردن باور

.بدبخت هرزه ينازا یانداخت یتوله پس م هیالاقل 

!يکه چه صبر یو کجا هستم ؟ راست کنمیچه م ستمیکه من ن ییشبها دانستیمن ، پس گوهر م يخدا...  يوا

و دم  کنمیم انتی، گوهر پنج سال تموم خبر داشت من دارم بهش خ رهیانکار ناپذ تیاقعو کیزنها صبورن  گنیم نکهیا

!اونو عقد کنم يروز نکهیا دینزد و ماهرخ پنج سال تمام با من سر کرد به ام

تو رو بخدا  گفتمیو هوار هوار کرد ، هر چه م ونیو شروع به ش دیکش رونیرا از چنگال گوهر ب سشیگ یبه سخت ماهرخ

 کردمیالتماس م. ، من تحملش رو ندارم  رونیرو بنداز ب یدهات کهیزن نیا:  گفتیو م کردیو هوار م غی، بدتر ج ریوم بگار

:بودم افتادهماهرخ  يو به دست و پا کردمی، عجز و البه م
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 ایاالن آخر شبه ، ب نجایا انین گریو د رونیفردا ببرمشون ب دمیجان ، خانوم خانومها ، تو رو بخدا آروم ، قول م ماهرخ

، من نوکرتم ،  يبخوا ی، هر چ یبگ یهرچ. نکن  ونی، تو رو خدا ش ی، تو تاج سر من کنمی، ماهرخ التماس م میبخواب میبر

.بوسمیمن پاتو م

به گوهر و پنج تا بچه ام که وحشتزده از خواب  يروزمندیبا پ دمیآروم شد ، رد نگاهش رو که گرفتم د یکم ماهرخ

.کنهیبودن نگاه م دهیدند و به دامن مادرشون چسببو دهیپر

 کهیکنم که هوو سرم آورده همون طور یزندگ يبا مرد تونستمیم: که مملو از انزجار و تنفر بود گفت  ییبا صدا گوهر

 يکه به پا یسگه ، سگ کی ستیکنم که مرد ن یزندگ یبا کس تونمینم یتونستم پنج سال لب ببندم و از تو بسوزم ، ول

زن خراب بود  کیتهرون  ادیم یکه پنهون یو نگم صاحب منصب زنمتونستم دم ن.  کنهیافته و التماس م یزن فاسد م کی

من چنگش زده بود و برقش انداخته بود ،  يکه دستها یرختخواب يمقدس خونه ام و تو میحر ياش تو يکه تو آورد

 زرگب يچطور دیسر بچه هام باشه که نفهم يباال يپدر اهیصد سال س خوامیو نم تونمینم ی، ول يکرد يباهاش هوس باز

مدام  یکیو کدوم  دهیخونه خواب ضیشدن ؟ کدومشون مر ضیمر ینه ؟ ک ایشدن ، اصال وقت مدرسه رفتنشون شده ؟ 

.زنهیبابا چرا با ما حرف نم پرسهیم

جلدت رفته و با دعا و  يتو طونیش کردمیبود که فکر م نیا يو دم نزدم برا دمید هاتویکثافت کار یامروز هر چ تا

.یهست طونیتو خود ش نمیبیحاال م یکنه ، ول تتیبه راه راست هدا خواستمیاز خدا م شیاین

 نکهیا ي، اما برا رهیم دونستمیکنه ، م خیماهرخ سنگ رو  يجلو نطوریبود که گوهر منو ا نیگرفت ، برام سنگ خشمم

دو تا لگد بهش زدم و  یکیرفتم طرفش و .  فتمیگرفتم که پس ن شیدست پرو به ماهرخ ثابت کنم ،  میقدرت مردونگ

و تو خونه  یاش رو بکن يزیبرو از اون خواهش کن کن يخوایم ر، خانم خونه ماهرخ خانمه ، اگ رونی، برو ب يهر: گفتم 

...، اگر نه ، راه باز و جاده هم دراز یاش بمون

.فرمند گوشه لبش نشسته بودظ يبود و لبخند ستادهیبا اقتدار ا ماهرخ
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درآورد و پرت کرد طرف  اطیبودم ، همونجا وسط ح دهیرو که من براش خر ی، دامن آالگارسون ونیبا چشم گر گوهر

رو با اون شکم گنده بغل کرد و دست حسن رو گرفت ،  نیچادر نماز حس کیو  راهنیال پ کیو  ژامهیپ کیماهرخ و با 

هم دنبال اون بطرف در رفتن و در رو  یو مجتب یو مصطف اهللا ی، پنج ساله بود ، بعدم ول چهار نکهیاون وقت حسن مثل ا

 يلوح که رو کیبرگشت و نگاهم کرد صورتش داغون بود ، درست مثل  ی، وقت رونیباز کرد سه تا بچه رو فرستاد ب

به  دافتاد و زل ز نیینار چشمش پاشده بود ، دو تا قطره اشک از ک یبود نقاش دهیکه کش ییاون تمام رنجها و غذابها

که به  سوزهی، دلم بحال تو م» کسونه  یخدا کس ب« چون  ستیخودم ن يام هم برا هیمن رفتم ، گر: صورت من و گفت 

...یرو فروخت رتتیو غ یو چه ارزون مردونگ يافتاد یچه فالکت

بود و بخدا  دهیرو در هم کش شیود ابروهاخواب آل يهمونطور که دست مادرش رو محکم گرفته بود ، با چشمها نیحس

.دمیوجود خودم ند يوجب بچه بود ، تو کیکه در اون  یسر سوزن از مردونگ کیکه 

تو بغلش خواب بود ، دستش رو از دست حسن  نیحس کهی، در حال بستیداشت درو م یگوهر دراومد و وقت هیگر يصدا

:و گفت دیاش کوب نهیو با مشت به س دیکش رونیب

.لگد بهت بزنه هی یحت ستین یگوشه و کرم تنت رو برداشته و کس کی يرو که افتاد ياون روز نمیبب یاله

.کندیم هیکه بشدت گر دهدیسر و بدنش نشان م فیخف يافتاد و تکانها نییسرش به پا. مرد سکوت کرد  ریپ

 رونیشب از خانه ب مهیقد ن میپنج بچه قد و ن رحم باشد که زن باردارش را با یانسان آنقدر پست و ب کیکه  کنمینم باور

...کند

 نیکنم تا اوج فالکت ا دایحتما گوهر را پ رمیگیم میمتنفرم ، تصم جیافل يتنها رمردیپ نیدارد ، چقدر از ا تیواقع یول

!حاال او زنده است ؟ یعنی،  ندیمرد دون صفت رو بب

بره ؟ نیو نگذار نیریاونو بگ يجلو دینکرد یشما سع: تنفر گفتم  با

!نه:  دیبغض آلود نال يو با صدا دیدماغش رو باال کش رمردیپ
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بره ،  طیکه چرا من گذاشتم گوهر اون وقت شب با اون شرا پرسمیسوال رو از خودم م نیچرا ، سالهاست که ا دونمینم

جادو شده ها  نیو ع کردهیم کار نمبوده که اصال انگار مغز ییوقتا هی گمیکه بهت م نجاستیا دونمینم... دونم  ینم یول

!!کردمینم ياصال کار

درسته و اگه  کنمیم يهر کار کردمیچون اونوقتها خوش قد و باال بودم و جوون و صاحب قدرت و مقام ، فکر م دیشا

درست در اوج  دیشا شدیبرام گرون تموم م یلی، خ یو سگ ينامرد گفتیو م ستادیا یوا م میرو يمثل گوهر تو یکس

...بودم یود خواهخ

مراعاتش را کنم از جا  ایدل بسوزانم و  زینفرت انگ رمردیپ نیا يندارد برا یلزوم کنمیتحمل ندارم ، حس م گرید

 یینوایب: گفتم  يهمدرد ایحس ترحم  يو بدون ذره ا رونیمعنا که از اتاقم برو ب نیبرخاستم و در را باز کردم ، به ا

 يمقام و ثروت شما بزرگوار نیکردیمتاسفانه شما فکر م!  یمهربان یقیثروت حق و هیخود خواه یدر زندگ یقیحق

!يکردیرو با خودت حمل م ینوائیتنها ب کهیشماست در حال

، تحمل ندارم صبر کنم تا او مثل الك پشت از اتاقم برود ، با اکراه  کندیم شیدلم را ر لچریو دنیچرخ ریج ریج يصدا

 دایگوهر خانم را پ خواهدیچقدر دلم م... راندم و در را پشت سرش بستم  رونیم و او را به برا گرفت لچریو یدسته صندل

بود ، چه کرده ؟ و چه  ستادهیکنم و بدانم پس از رفتن از آن خانه ، همان لحظه که پشت در بسته با پنج بچه و شکم پر ا

افتخار بار  هیو ما ستهیطور شا نیرا ا شیبچه هااسفناك چگونه توانسته  طیرا تحمل کرده و اصال با آن شرا ییرنجها

...اوردیب

...  مارستانیمتخصص مغز و اعصاب در ب نحسی –اطفال  یعفون يهایماریفوق تخصص ب یمجتب: خودم تکرار کردم  شیپ

ده  دیموقع شا که از همه بزرگتره و اون یمجتب دی، خدا کنه زنده باشه ، اگر چه نباشه هم قاعدتا با کنمیم شیدای، حتما پ

...کنمیم داشیپ... اگر خود گوهر زنده باشه  یول.  ادیب ادشی ییزهایچ کدوازده ساله بوده ، ی –

***

آن  ی، مادرم و حت ریفکر گوهر خانوم ، ام ی، کارم را انجام دادم ، گاه یکنجکاو خانم محسن ينگاهها ریروز بعد ز تمام
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 یو در خارج از اتاق کارم گردش خاستمیو از جا برم دمیکشیم یبود که آه ، انوقت کردندیاحاطه ام م جیافل رمردیپ

اونوقت کارت عالوه ...  زمیریتمام حسابها رو بهم م یعنیکوچک بکنم  هاشتبا کیاگر :  دادمیو بخودم هشدار م کردمیم

 يو تو سیسرو ي، تو مین بعد از ساعت چهار و يفکرهاتو بگذار برا...  شهیزاده صد برابر م نیحس يآقا يبر سرزنشها

!ات دهیاتاق گند

!حالت خوب شده ؟:  دیپرس دیبا ترد یمحسن سیسرو يتو

درباره  یرکینخواهد کرد و با ز تیام به او سرا يماریب ندیمطمئن شود که اگر کنارم بنش خواستی، م دمیرا فهم منظورش

ده روزه  نیکردم و گفتم ، دکتر گفت دوره اش ب یچند سرفه الک. کند  یآن زن مشکوك که خواستگار من بوده وراج

!تا دو هفته ، چطور مگه ؟

:کرد يا هانهینشستن انتخاب کرد و خنده سف يعقب تر از من را برا فیبا عجله دو رد یمحسن

...از من ساخته یگفتم کمک...  دهیهم پر تیو رنگ و رو ومدهیحالت هنوز سر جا ن دمی، آخه د یچیه

...دیکن دارمیب ریزحمت ، سر مس یقربون شما ، فقط اگر من خوابم برد ب:  دمیدو حرفش انیم به

.دادم هیتک شهیسرم را به ش و

***

 ریسوسن نبود ، آن روز ام...  یحت ایاز عارف و  ي، آن زمان که خبر میمثل گذشته شد ریکه باز من و ام يهفته ا کی ...

.از سه روز شد نگران نباش شتریاگر ب یسه روز حساب کن ، ول ي، فعال رو برم مسافرت دیمن با ایپر: گفت  تیبا جد

بود من در مدت سه  يکار یسفرها به نوع نیو ا کردیم یصنعت يبه کشورها يتجار گاهیگاه و ب يسفرها ریآنجا که ام از

کجا :  دمیپرس يعاد یلی، پس خاو عادت کرده بودم  يانفراد ينوع مسافرتها نیکرده بودم ، به ا یزندگ ریکه با ام یسال

؟ یانشاء اهللا و ک

...نگفته چکدوممونیکجا ، عارف مقصد رو به ه ستیو مشخص ن! ساعت چهار صبح فردا : متفکر گفت  ریام

!، باز هم عارف ؟ ختندیسرم ر يرو خیآب  وانیل هی انگار
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:گفت ریام. نبود  یمناسبکه اصال آن زمان و آن لحظه کار  یسکوت... کردم ، سکوت ، سکوت  سکوت

 نیا ي، بقول عارف تو ی، ازت نخواستم که همراهم بش يعارف ندار يرو یحس کردم نظر مثبت قایکه دق ییاونجا از

!تنها پرواز کنم دیسفر با

شن بک اضتیکه ر روندیم کننیم ییسفرها نیکه چن يافراد ادیبودم ، بنظر م دهیند ییسفر عارفانه هوا: تمسخر گفتم  با

!کنن لیم کیو قهوه و ک ننیبنش ریا رانیا يتو نکهی، نه ا

فکر کن و بفهم که  ینه ، کم مای، پرواز با هواپ زمینه ، عز: ، چند قدم راه رفت و بعد بطرف من آمد و گفت  دیخند ریام

!هیمنظورم از پرواز چ

، از جا برخاستم  یفهمیتو نم یعنی نیا» و بفهم فکر کن «  دیبود که او بگو نیسنگ یلیخ میکرد ، برا نمیجمله خشمگ نیا

به  یشد ، نگاه یسوسن در ذهنم تداع يحرفها اریاخت ی، و ب دمید نهیآ يخودم را تو یاتفاق يو به اتاقم رفتم ، به طرز

 يهایبائی، من ز دمیرا د گفتیکه سوسن از آن م ییظرافتها هاویبائیالواقع ز یفانداختم و  يقد نهیخودم در آ يسر تا پا

و من  بندندیباطنم ، آهسته ، آهسته رخت بر م يهایبائیکشف ، ز نیبا ا نکهیغافل از ا! کشف کردم  نهیظاهرم را در آن آ

!انجامد یمنفور که به سقوطم م یتحول ریدر مس

:گذاشته بود میمضمون برا نیداشت به ا ادی کیرفته بود ، و  ریکه از جا برخاستم ، ام صبح

:زمیعز يایپر

بارها بهت گفته .  يو در نبود من با افکار مخرب خودت رو آزار ند یرو داشته باش یروز خوب دوارمی، ام ریبخ صبحت

که اگه خوب  گمیم تیرو برا تیواقع کیحاال هم .  میریاونها رو بپذ دیبا ی، ول ستنیما ن ندیخوشا اتیبودم که همه واقع

باشه ،  ندیممکنه برات ناخوشا یبهش فکر کن شبتید شهیحال و اند بااگر  ی، ول ستین ندیناخوشا یاون فکر کن يرو

:داره تیدر هر حال واقع یول

انسان  کی، من ، به عنوان  میریبگ دهیاونها رو ناد دیکه نبا میکه دار یمشترک یزندگ ي، هر کدوم از ما ، سوا زمیعز»
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سفر حق من بوده و تو  نیطور ، پس ا نیو تو هم هم یا متعرض بشبه اونه دیکه تو نبا خوامیم ییهایخودم ازاد يآزاد برا

درك کرده بودم تو از عارف خوشت  نکهیبخاطر ا ییایتو نخواستم با من ب از، من  یکن ریتعب تیاونو به سوء ن دینبا

باشم و بالعکس در  ، منهم مثل تو ادینامعلوم تو از اون خوشت نم لیکه چون به دال شهیبر اون نم لیدل نیا ی، ول دیاینم

 دیعارفم ، تو هم با دیمر نکه چون م ستین يو اجبار یلزوم چیاصل تو رو مجبور به آمدن نکردم ، چون فکر کردم ه

 نیکن ا ی، پس به حقوق و نظر تو احترام گذاشتم ، تو هم سع ییای؛ خوب فکر کن ، من تو رو مجبور نکردم ب یباش

« .یحرمت رو حفظ کن

بهتر بگم به سلوك عارف ،  ایمن به عارف  يخودش رو داره و عالقه مند يو بدون که هر کس جا گردمیبر م يبزود»

« .به عشقمون نخواهد زد ياز عالقه ام بتو کم نکرده و نخواهد کرد و خدشه ا يذره ا

ریتو ام دوستدار

ارم بود ، دخترش پوپک ، صبحها به دو روز کامل سوسن در کن بایتقر! بار  نیخواندم و سوسن چند کباریرا من  نامه

و شب هم باز پدرش  شدیآنجا ، به خانه مادر سوسن رسانده م سیو ظهر با سرو رفتیم یهمراه شوهرش به آمادگ

 يو سوسن هم به کالسها!  دیدیکمتر از پدرش م دیآورد ، طفلک پوپک مادرش را شا یو او را به خانه م رفتیبدنبالش م

.شب مشغول بودو صبح تا  رفتیمختلف م

 نجایرا ا رمردیپ نیکه حرف ا ی، راست گرفتمیکاش هرگز نم يا... گرفتم که  ادیرا  زهایچ یلیدو روز از سوسن خ نیا در

فکر  ریام ادداشتیبه مضمون  کباری یحت! که انگار مغز آدم از کار افتاده و جادو شده  ییآن لحظه ها: درك کنم  توانمیم

 ایکند  ریرا تفس ریحرف ام توانستیسوسن بهتر م یگوش کردم ، راست ریام تسوسن از جمال يهارینکردم ، تنها به تفس

!من ؟

 یخواهر شوهرش دعوت شده بود ، با اصرار مرا راه انداخت که به همراه او بروم ، وقت يدوم سوسن به جشن نامزد شب

...ستیکه ن ری، ام گذرهیبهم خوش نم ییآخه تنها: گفتم 
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؟ پاشو ، پاشو خودت رو لوس نکن ، حاال  يدار ییهایانسان آزاد کیکه به عنوان  گهیجونت نم ریام نیگه همم:  دیغر

 شیآت يدارن رو! رفته باشن کوه و کمر  یو اگه راست راست شنوهیو م گهیاون نشسته با عارف و دارو دسته اش و گل م

!گردهیبر م یبه در که اون ک یرو دوختکنج خونه و چشمت  ینشست وونهی، تو خل د کننیم ونیکباب بر

زن رو درك کنن ،  یکه عشق و از خود گذشتگ ستیدر توانشون ن یعنیندارن ،  تیمردها ظرف نیدفعه بهت گفتم ا صد

...اریپاشو ادا در ن

...سوسن جون منکه دعوت نشدم آخه

، حاال  ارهیفوج دوستهاش رو بدون دعوت م کیم خانو تایب نیا دمیم یمن مهمون ی، چطور وقت یخب نشده باش... ه ه  اوه

 تیکار گهیچشمت ابرو ، به من بگو و د يهم بهت گفت باال ی، کس میدعوت ببرم ؟ پاشو بر یب تونمیرو من نم کنفریتو 

! ! !نباشه

.مسخ شده ها ، دنبالش رفتم نیرا سوسن انتخاب کرد و من ع دمیکه پوش یلباس یشب حت آن

***

؟ نیشینم ادهیپ یانیخانوم ک:  فشردیمرا از جا پراند ، او با نوك انگشت شانه ام را م یمحسنخانم  يصدا

!!و ترسوست زستیچقدر جان عز!  کندیهستم که او انقدر محتاطانه عمل م یام گرفته بود ، انگار من جزام خنده

.البته به نفع منست که

رفتم و از تلفن  یافتم ، بطرف سوپر مارکت یکه شب قبل گرفته بودم م یمیتصم ادیاراده ب یشدم ، ب ادهیکه پ سیسرو از

 یتماس ارتباط برقرار شد و براحت نیام ب اول یاز خوش اقبال دیرا گرفتم ، شا جدهیشماره اطالعات صد و ه يسکه ا

...و به دنبالش آدرس مطب را اورمیب ریرا گ یحیفص یتوانستم شماره تلفن مطب دکتر مجتب

عصر بود و هوا  می، ساعت حدود هفت و ن دمیبه آنجا رس یکه در دست دارم رفتم وقت یبه طرف آدرس یالخوشح با

آن طرف تر ،  ینشسته بودند و کم یصندل يرو يخانم و آقا به همراه نوزاد پنج شش ماهه ا کی. شده بود  کیکامال تار

.بودند تیزیپنج شش ساله ، در انتظار نوبت و يبا پسر بچه ا یانسالیخانم م
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!؟ ننیدکتر بب نیآورد شیجواب آزما:  دیسالم کرد و پرس ییمن ، با خوشرو دنیجوان ، با د یمنش

.خانم رینه خ:  گفتم

؟ دیامرتون رو بفرمائ: ، ابروها را باال برد و گفت  ندیرا بب يپشت سرم بچه ا دیشا دیکشیسرك م کهیدر حال او

...یانیخانم ک دیارم ، بهشون بفرمائد یبا جناب دکتر عرض شخص:  گفتم

مرا  یبه رنگ سبز چمن ییوارهایآنجا ، با د يبایو ز کیش ونیکوتاه مدت ، چون دکوراس ایبود  یانتظارم طوالن دانمینم

اتاق دکتر بود  یکیآشپزخانه و آن  يگری، د ییمربوط به دستشو یکی نایقیکه  ییمحو تماشا کرده بود ، هر کدام از درها

و جالب توجه کودکان  بایز يهایاتاق انتظار مملو از نقاش وارید يبود ، رو دهش ینقاش رهیزرد ، قرمز و سبز ت يرنگهابا 

.کردیم ییآنها خودنما ریدرباره بهداشت کودکان در ز یگوناگون يهشدار دهنده و اخبار يبود و نوشته ها

از حال و روز او  نیا ایبوگندو است ؟ آ رمردیبه پسر آن پ متعلق یو مجلل زیو تم کیمطب ش نیچن کی،  گفتمیخود م با

با خبر است؟

.یانیخانم ک نیبفرمائ: مرا بخود آورد  یمنش يصدا

 دیبفرمائ: گفت  ییجا بلند شدم و به اتاق دکتر وارد شدم ، با ورودم دکتر به احترام من از جا برخاست و با خوشرو از

؟... ، سر کار خانم  دینیبنش

او بود ، مرا شوکه کرده بود ، گرچه  یو جوان دمید رمردیکه در دخمه پ یاو با آن عکس ، عکس یباور نکردن تشباه

!است حیرنگ شده ، اما ته چهره اش همان ذب يپر پشتش نقره ا يبر چهره اش گذاشته بود و موها ییرد پا يریقافله پ

.کنمیخواهش م دینیبنش دیبفرمائ: کرد  تکرار

 یمطلوب ریو لحن مودبانه اش تاث يچابک و سرحال است و خوش برخورد اریبس یول دیرسیشصت ساله بنظر م ابیتقر او

.کنمیم نیو در دل گوهر را تحس گذاردیبر من م

.دکتر يهستم آقا یانیک ایمن پر: گذاشتم و گفتم  زشیم يرا رو یرانندگ نامهیرفتم ، گواه زشیم بطرف
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:بود با حرکت دست مرا به نشستن دعوت کرد و گفت ستادهیاکه هنوز به احترامم  دکتر

.ساخته است ي، از بنده چه کار یانیخوشوقتم خانم ک اریبس

 يچطور سر صحبت را با او باز کنم فکر نکرده بودم و حاال قدر نکهیا يحبس کردم، قبالً درباره  نهیرا در س نفس

:زدم و گفتم ایدستپاچه بودم، باالخره دل به در

...یعنی... خواستم با مادرتون  یم... من -

:ته دلم را قرص کرد یمتبسم و مهربان او انداختم کم يکه به چهره  یکردم و آب دهانم را فرو دادم، نگاه مکث

...داشتم يمن با مادر شما کار-

و  يعاد یاما او با لحن. ردمپرسشگر و متعجب آماده ک ینگاه يباشد، پس خودم را برا اتیح دینبودم گوهر در ق مطمئن

:مطمئن گفت

از من ساخته است در خدمتم سرکار  يندارن، اما اگر کار فیمادر به مشهد مقدس مشرّف شدن، فعالً تهران تشر-

.خانوم

...زد یدرباره اش حرف م یپسر ارشدش با چه ابهت و احترام ،یپس گوهر زنده است و مجتب دم،یکش یراحت نفس

توانستم حدس بزنم برخوردش چگونه خواهد  ینم دم،یترس یبکشم، ول انیاستم حرف پدرش را به مخو یلحظه م کی

:بود، گفتم

انشاءاهللا؟ ارنیم فیتشر یک ،یبه سالمت-

حدود  دیکنن، شا یهم قصد ده روزه م شهیرفتن، هم روزیبه نظرم پر: فکر کرد و گفت یسرش را خاراند و اندک دکتر

...گردنبر گهیهفت، هشت روز د

 میچهار و ن ایاش مربوط به محل کارمه که تا چهار  یکی د،یدم که بهشون برسون یپس من شماره تلفنم رو به شما م-

به اطاق خانم  دیاول بگن که وصل کن دیمال خونمه، البته تلفن خونه مشترکه و با یکیبعدازظهر اونجا هستم، و اون 
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.یانیک

:را تمام کنم، دکتر گفت من نوشتن شماره ها نکهیاز ا شیپ

و حدس  رنیبا شما تماس بگ رینکرده با تأخ يترسم خدا یگرفتار هستن، م یلیمادر خ د،یدون یشما که م ز،یخانم عز-

پس من تلفن منزل مادر رو  د،یعجله داشته باش یبه مادرم، کم یابیدست يجا برا نیا نیآورد فیزنم شما که تشر یم

...دیریبگ ماست، هشت روز بعد باهاشون تخدمتتون شما همون هف دمیم

!گذاشت؟ یم ارمیدر اخت یسادگ نیتلفن مادرش را به ا ینانیتعجب دهانم باز مانده بود، او با چه اطم از

!تواند داشته باشد؟ یم يبه هشتاد سال سن دارد، چه گرفتار کیحدوداً نزد دیاصالً مادرش که حاال شا و

...نوشت و به طرف من دراز کرد تشیزیکارت و يشماره تلفن گوهر را رو دکتر

و  جیگ يکردم، به حد یگذاشتم و خداحافظ فمیکرد آن را بردارم، در ک يادآوریام که دکتر  نامهیرا همراه با گواه کارت

!کنم یتشکر و خداحافظ یمعما بودم که فراموش کردم از منش نیدر ا رانیح

 دم،یجفت کفش مردانه پشت در اطاقش د کی یبدهم، ول رمردین لحظه به پخبر را هما نیخواستم ا یم دم،یرس یوقت

آنکه بدانم چرا؟ شروع به جمع جور و مرتب  یآمده، پس به اطاقم رفتم و ب دارشیبه د رخواهیخ ژنیحتماً هما آقا ب

!کردن آن کردم

!!«ییایپو«س ح دیدانم شا یشده بود، نم گانهیکه مدتها بود با من ب یاحساس خوب داشتم، حس کی

بزنم و  رمردیبه پ يخواستم سر یم. خوشمزه و املت گوجه درست کردم و با اشتها آن را خوردم يکته  کیخودم  يبرا

 یو در حالت دمیتخت دراز کش يهنوز آنجاست، پس رو ژنیب دیفکر کردم شا یخبر زنده بودن گوهر را به او بدهم، ول

...ندخلسه گون باز گذشته ها به من هجوم آورد

****

بعد مرا  یبا من بود ول یجال و حوصله نداشتم، سوسن مدت چیخواهر شوهر سوسن، ه تا،یب يشب، در جشن نامزد آن

برادر  یگذاشت، در آن مهمان يکرد، و مرا تنها در گوشه ا یگفتگو م يگریبا آن د يو لحظه ا نیبا ا یرفت و دم ادشی
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بود و  يامروز اریتنها بود، سر و وضعش بس یمتأهل است، ول دمبو دهیکه شن دمیبار د نیاول يبهرام شوهر سوسن را برا

جوان تر بود و البته  یلیاردوان از او خ یمثل اردوان بود، ول شیکارها یبه نوع دیکرد، شا یم ییو بذله گو یبا همه شوخ

!مجرد

جوابش را  نیو سرسنگ يجد یلیاول خاو کنارم نشسته و سر صحبت را با من باز کرد،  دمیلحظه به خود آمدم و د کی

و  رمیخنده ام را بگ يتوانستم جلو ینم یگاه گریو خنده دار بود که د یخودمان يحرفها و حرکاتش به حد یدادم ول یم

.دمیخند یم

:گوشم زمزمه کرد ریفرصت مناسب ز کیدر  سوسن

!بهروز نیداره ماشااهللا ا يا هیچه روح! ریبگ ادی نیبب-

چطور مگه؟-

دعوا و مرافه کرده و  یکل ادیب نکهیشه، قبل از ا ینم دایپ ایحسود داره که لنگه اش تو دن یاز خود راض یزن عوض کی-

 يباز وونهیاومده، انگار نه انگار هم که زنش اونقدر د ییبهروز هم گفته به درك، خودش تنها ومده،یدست آخر هم ن

...نداره تیاهم راشبخنده، اصالً هم  یم گه،یم ؟ینیب یدرآورده، م

داد و  یداشت با حرارت دستها را تکان م یما بود که وقت نیب زیم يرو وهیظرف م کیاما، دست بردار من نبود،  بهروز،

که متوجه ما  ییاز نگاه ها الیخ یافتاد و شکست، او ب نیزم يکرد، دستش به آن خورد و رو یم فیجوك بامزه تعر کی

...من نبودم: بود گفت

!گردن من؟ نیبنداز نیخوا یپس م: و گفتم دمیحرفش دو انیم به

فقط گردنبند گردنتون  ونیآقا نیدوست دار! محترمه، مکرمه يخانوم، شما خانومها رینخ: و گفت دیبه قهقه خند بهروز

!!و زمرد انیبرل یراطیق ونیلیسه م يها نیبندازن، اون هم با نگ

و دوباره سراغ من آمد ! او همه را دوره کرد یمن کفرم درآمده بود، وقت یولخنده،  ریحرف بهروز زدند ز نیاز ا همه
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باشه؟ نیشما درباره خانومها ا دگاهیباعث شده که د یچ: به او گفتم يجد یلیخ

!باشه؟ یچ: گفت یبا لودگ بهروز

!ه؟یتنها ماد ونیتوقعات اونها از شما آقا نکهیا: گرفتم و گفتم یحق به جانب افهیق

نه؟یاز ا ریمگه غ: ه گفتخند به

:ادامه دادم تیمباحثه سخت با او کردم و با جد کیرا آماده  خودم

!ست؟ین نیاز ا ریغ نیکن یچرا فکر م-

...ستین نکهیا يبرا-

.ادیهم ز یلیخ ن،یکن یاشتباه م: محکم و قاطع گفتم دم،یرا در هم کش میابروها

که از  يبندازه گردنتون، طور نیگردنبند کلفت و پرنگ کیاالن، شوهرتون مثالً اگر : گفت يبا خنده و مسخره باز باز

که  یدونست یم زمیآه همسر عز: یگ یو نم ياریبال درنم یاز خوشحال ،يریگردنت رو صاف بگ یاش نتون ینیسنگ

!چقدر عاشقتم؟

:ذوقش زدم و گفتم يتو د،یبه قهقه خند و

دو از نظر  نیا سهیمقا یکنم، حت یها تن طال و جواهر عوض نم ونیلیا مهمسرم رو ب ینه، اصالً من عشق و محبت قلب-

...من مسخره است

.رهیسرتاپاتون رو طال بگ دیصورت شوهرتان با نیدر ا: و گفت ستادیباز ا دنیاز خند بهروز

!؟ دیسنجیرو با طال م زیکه همه چ هیشغل شما طال فروش: بار من با خنده و تمسخر گفتم  نیا

به  خندمیگذشته ، بدان م هیاست کارم از گر زتریغم انگ هیتلخ من از گر يخنده : گرفت و گفت  یمحزون ي افهیق بهروز

!پر از غمه نهیس نیا يظاهرم نگاه نکن ، تو

کو همراه ؟ کو همدل ؟ شما حال منو  ی؟ ول میمن دوست نداشتم فرنوش اآلن کنارم بود و با هم خوش بود یکن یم فکر



ندا بشر دوست -  تیسادگ يبرا ایپر کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٤

 کیبا من اکره داره ، شوهر شما  یکنه و از همراه یم يجور با من ناسازگار کی، فرنوش  دیکن یدرك م هیقبهتر از ب

...جور

،  میندار ي، با تعجب گفتم شوهر من ؟ ما با هم ناسازگار دیطول کش یخوردم ، تا بتونم به خودم مسلط شوم مدت کهی

...کرد یم ی، وگرنه مطمئنم که منو همراهرفته سفر  نکهیا ي، برا ستین نجایاگرم اون حاال ا

!میکاره ا نی، بابا ما خودمون ا میکردن نداشت يباز لمی، ف مینداشت: زد  يپوزخند بهروز

و معلق  یقاض شیپ!!  میدار یسرخ نگهش م يطور نیا: به صورتش زد و خندان گفت  یلیشد ، س یکه دور م یدر حال و

؟ يباز

:دمیکش يدرنگ به طرفش رفتم و او را به گوشه ا یبودم که ب یناز دست سوسن عصبا يحد به

؟ یرو به بهروز خان گفت ریمن و ام ریاخ يماجرا یچ يسوسن ، برا یاحمق یلیخ _

منم  ومدهیکه چرا شوهرش ن دی؟ پرس یکن یچقدر شلوغش م... اووو : نازك کرد و گفت  یتفاوت پشت چشم یب سوسن

...گفتم مسافرته

؟ نیهم:  دمیلرز یشم مشدت خ از

خب ، ! ؟ ومدهیتو هم نگفتم با زنش دعواش شده ن ي؟ مگه برا یکن یموضوع رو بزرگ م نقدریبابا ، چرا ا: گفت  دیخند

...به اون در نیا

 نی؟ ا یهست یمیدوست صم يطور نی، ا یزن بهروز خان رو بهم بگ امدنین لی، من به تو اصرار نکردم حتما دل دمیغر

؟ یکن یم يز نگه داررا يطور

 ی؟ ب هیموضوع مهم یلیخ ي؟ فکر کرد یچ يبابا دست بردار ، راز نگهدار: زد  میدسوتانه به بازو يتفاون ضربه ا یب باز

!نزن يخود یدختر ، آنقدر جوش ب الیخ

 کی میاز کارگر منزل پدر شوهر سوسن خواهش کردم برا یبا کس یو ناراحت بودم که بدون خداحافظ یعصب آنقدر
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.آژانس خبر کند و آنجا را ترك کردم

و ناسزا فرستادم که به سوسن اعتماد کرده بودم و با خودم عهد کردم  نیداند که آن شب چقدر به خودم نفر یم خدا

.مطرح نکنم یرا با کس میهرگز مسائل زندگ گرید

را  یراه طوالن ادهیق کرده بودند ، تک و تنها و پکه در آن اترا ي، از دره ا ریام دمیشده بود ، فهم رید یلیکه خ ییبعدها

 يقرار نیکه چن یو مرا از حال خود با خبر کند ، در حال ردیبود تا با من تماس بگ دهیرس يآباد کیکرده بود و به  یط

ن در آن موقع م...  یکار را کرده بود ، ول نیبخاطر دل خودش ا یدل من و حت راو ، بخاطر من ، بخاط ی، ول مینداشت

...بود شیو تماس احتمال ریام دمیشیاند یکه نم يزیو در کنار سوسن ، به تنها چ یمهمان

***

داغان و  لچریو يرا رو حیخورد ، مرا از جا پراند ، در را که باز کردم ، ذب یکه به در اطاقم م یدر پ یضربات پ يصدا

.سالم کردم یلیم ی، با ب دمیزنگ زده اش د

کردم ؟ دارتیاز خواب ب دیببخش،  هیسالم همسا_

.نه خواب نبودم_

.به اطاقم بزن يسر يدلم گرفته ، اگر حوصله دار_

کنم حق ندارد  یکرده متنفر شده ام که حس م شیکه پنجاه سال پ ییهایکنم ، آنقدر از نامرد یرا به داخل دعوت نم او

!کند یم دیانجا را تهد سیپا بر اطاقم بگذارد و حضورش در اطاقم نقد

.امیم گهید قهی، من چند دق نیباشه شما بر_

...نباشه یفرصت گهید دیخوام قصه ام رو زودتر تموم کنم ، شا یمقدمه گفت ، م یاتاقش رفتم و او ب به

 کی بیبهش برسونه و ترت یخرج کیرو مامور کردم که  یگوهر رفت ، چند روز بعد کس: بدنبال سکوتم ادامه داد  و

.نیزم ياو آب شده بود و رفته بود تو یجور رو براش بده ، ول خونه جمع و

...نکرده بود ، من موندم و ماهرخ داشیگشته بود پ یهرچ بارو
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، اومدم  دمیدستبافت خر شمیابر چهیقال کیروز رفتم بازار و  کی!  هیدنیکه ماهرخ از من گرفت شن یزهر چشم نیاول

!؟ ادیقشنگه ماهرخ ؟ خوشت م: اق و گفتم خونه و با شوق و ذوق پهنش کردم کف اط

آورد و سر تا سر  يانبار ينفت رو از تو تیپهنش کرد ، پ اطیبلند شد ، فرش رو لوله کرد و برد کف ح يجلد ماهرخ

...زد تیو کبر دیرو نفت پاش چهیقال

وار  وانهید ياومده ، به کارهااز حدقه در  يبالکن و با چشمها يبودم رو ستادهیمجسمه ا نیشوکه شده بودم که ع ،نقدر

!کردم یاون نگاه م

...به هوا رفت و خاکستر شد شیشعله ها یگرفت و در آن شیآت فرشه

خودم رو  يچه ؟ من که صبح ، صبحانه  یعنی دمیفهم یکرده بودم ، نم یشد ؟ قاط یبگم ؟ اصال چ یمونده بودم که چ من

چرا ؟...  مینداشت یمشکل، شب قبل هم که  یآماده کردم و رفتم شهربان

؟ يکار رو کرد نیچرا ؟ چرا ا:  دمیاراده غر یب

از  یدهات کهیاون زن نینکن من ع الی، خ نییپا اریهو ، صدا تو ب: چشم تو چشمم دوخت و گفت  یدگیبا در ماهرخ

!کشم که تا هفت محل جمع بشن در خونه یچنان هوار م یکلمه حرف بزن کیترسم ها ،  یم یعربده کش

.و الل شدم!  دمیدانم چرا از اون ترس ینم_

!يبه بعد بدون اجازه من آب نخور نیباشه عبرتت که از ا نیا: خورد گفت  یخون ، خونش رو م کهیدر حال ماهرخ

...میدیخر یمن م ي قهیبا سل میرفت یبا هم م يامدی؟ مگه من مرده بودم ؟ م يبخر یخواست یم فرش

دونه  کیهمون شد ، جرات نداشتم بدون اجازه و نظر ماهرخ  یباورت نشه دخترم ، ول دیشا: ت و گف دیکش یآه رمردیپ

 یم ششی، و گرنه قسم خورده بود که به آت دمیخر یتمام و کمال به نام خانوم م دیبا دمیخر یم یهر چ! عدس بخرم 

....کشه

اش  ی، هر وقت محبت و مهربان دمیترس یاهرخ مموش شده بودم و مثل سگ از م نیکنه ع یکار رو م نیدونستم ا یم و
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 يزی، چ ی، ملک ینیغرض نبوده ، تکه زم یاحساسات ب انیغل نیا ری، نخ دمیفهم یآوردم اما بعد م یکرد بال در م یگل م

...به نامش بخرم ایخواد که به نامش کنم ،  یم

چشم ، اما بنام اون ، گفت دو تاش : ، بخر ، گفتم  گاهریخاك عالم بر سر من ، گفت برو تعم! خدا  يا:  دیو نال دیکش یآه

آژانه زن باز و چشم ناپاکه ، تو که خوب  یرو ول کن ، هر چ یباز بنام خانم ، گفت کار شهربان یکن ، گفتم چشم ول

!وقت سر و گوشت بجنبه کی یاونجا باش امخو ی، نم ياز آب در اومد نی، ا يخوبش بود

...ول کنم فهیشدم، سالها خدمت کردم، ح دتیمن غالم زرخر یدونیم من، تو که مماهرخ خانم، خانو: گفتم

...زنم یم شیکشم بعدم تورو و خودم رو آت یم شیرو به آت یشهربان امیم گفت،

 رون،یانداختت ب یاردنگ کیو با  دیمال و اموالت رو باال کش يتا آخرش رو خودم، همه  ح،یگفتم، آقا ذب یحوصلگ یب با

!نه؟

...بود نیکاش همه ش هم: را با تأسف تکان داد سرش

...امیم گریوقت د کیخسته ام،  یلیکارخونه برسم، خ سیصبح زود به سرو دیبا د،یمنو ببخش گفتم،

...دمیپسر بزرگت رو د ،یراست: افتادم و گفتم یگوهر و پسرش دکتر مجتب ادیب ناگهان

:تازه در بدنش آمده باشد، سرراست کرد یجان ییافکنده بود، گو ریکه غرق در اندوه و مالل، سر به ز رمردیپ

؟یک-

.به تمام معنا يآقا کی دمش،یامروز، د-

ه؟یچه شکل ه؟یچه جور: دیو شعف پرس اقیاشت با

!!تون نه حاال یجوون يعکسها هیشماست، البته شب هیشب یلیخ-

به  اد،یهم ز یلیکند، خ یاش با شما فرق م يرینوع پ یلدوروبر شصت سال رو داشته باشه، و دیشده، با ریپ 8گرچه

از بس پست فطرت و دون ! خواهد او را بچزانم یدلم م! گفتم یرا عمداً با بدجنس نهایا! ستیحاالتون ن هیشب نیخاطر هم
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به ! کند یامت مروز افتاده ابراز ند نیحاال که به ا. شود یبدتر نم نیاو را چزانده و از ا یصفت بوده، گرچه زمانه حساب

:قول شاعر

است يغمبریپ وهیپاك بودن ش یجوان در

!!زگاریشود پره یم يریبه پ ينه هر گبر ور

؟يدیچه شن! یبازم بگو، تو رو خدا، چه گفت: دیگو یکند و م یمنظورم را درك م تیاو با درا-

:ام که مثالً بروم گفتم ستادهیکه دم در ا یحال در

 یبرم گهیامام رضا و هفت، هشت روز د ارتیگفتند رفتن به ز دم،ینزدم، از گوهر خانوم پرس یرفشما ابداً ح يدرباره -

.خدا حفظ کنه...  یواقع يآقا کیگردن، خود پسرتون هم که هزار ماشااهللا، سرحال، خوش برخورد، خوش صحبت و 

شاه  کیخدا منو لعنت کنه که  ارت،یکرد که ببرمش ز یزن بدبخت التماس م نیچقدر ا: با تأسف سر تکان داد رمردیپ

...آقا، امام هشتم ارتیهم نبردمش چه برسه به ز میعبدالعظ

!که خودم هم از آن تعجب کردم گفتم، مگه لعنت نکرده؟ یرحم یب با

ه ملتمسان یگرفت، در راغ که باز کردم بروم، با حالت دهینشن ای دیحرفم را نشن ایدر افکار خود غوطه ور است،  رمردیپ

؟ نجایا شیاریدنبال گوهر؟ م ير یدخترم، م: گفت

گوهر را  دارید يآرزو نهایزودتر از ا یلیکاش خ يا ست،ین یکار شاق دنیطلب تیدر بستر مرگ حالل: شمیاند یدل م در

...يکرد یم

نجا؟یگوهر رو ا ياریبرات مقدسه، م یتو رو به هر چ ،يکه دار یکس نیزتریتو رو به عز: تکرار کرد رمردیپ

 شیپ ارمیکنم که بتونم گوهر خانوم را ب یام رو م یتمام سع یتونم قول بدم، ول ینم: دهد یکه بهم داد، تکانم م یقسم

.دم برم سراغش یاز سفر برگرده، قول م نیبگذار ست،یشما، فعالً که ن

...آب خوردن رفع بشه نیع تیهایبده، انشااهللا گرفتار رتیخدا خ نبیبه حق سوز دل ز یاله: کند یم میدعا رمردیپ

****



ندا بشر دوست -  تیسادگ يبرا ایپر کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٨٩

...هم دلخور ریبودم و از دست ام يجواب ندادم، از دست سوسن کفر یتلفن چیبه ه ر،یسوم سفر ام روز

او نرفته با  دمیبه ارسالن تلفن کردم و د یکردم، شانس یداشتم دق م گرینشد د يخبر ریو از ام دیشب به انتها رس یوقت

؟یچرا تو نرفت یبگ شهیارسالن م: خشم گفتم

.کار داشتم نکهیا يبرا: و خشک و قاطع گفت يجد شهیمثل هم اسالن

.کار نداشت ریام!!! ا ؟-

...ها رو هم به من سپرده یکرده و بعض فیخب البد ارهاش رو رد: اش گفت یشگیهم یحوصلگ یب با

...یعرفان ،یلیتخ ،یسفر علم نیآنقدر واجب بوده ا-

:فم را قطع کردبا خشونت حر ارسالن

عوض کنه،  ییدلش خواسته هوا ،یزن یشونزده، هفده ساله حرف م يدختر بچه ها نیع ؟یگیم هیمزخرفات چ نیا-

بده؟ یلیخ

.عوض کنم ییهوا ادیبنده هم بدم نم یول ه،یهم عال اریبس ر،ینخ: خشم گفتم با

 ،یاسب توست که سوارش بش ریر بگذار، نه امبچه گانه رو کنا يرفتارها نیرو نگرفته، ا تیجلو یخب عوض کن، کس-

داشته باشه،  ییبه تنها ازین یکه نتونه درك کنه شوهرش ممکنه گاه یزن ن،یزن و شوهر هست یناسالمت ر،ینه تو اسب ام

.بچه است ست،یزن ن

.دونم چطور شوهرم رو درك کنم یمن خودم م ،یکن تیخبه، خبه، الزم نکرده منو نصح-

و با  اوردمیمن هم کم ن ؟يچرا به من تلفن کرد یدونیپس اگه م: گفت ينسبتاً بلند يشد و با صدا یعصبان ارسالن

...یپاشون یرو م میزندگ يو دار يخونه من باز کرد يعارف رو تو که،یمرت نیا يتو پا نکهیا يبرا: بلند گفتم يصدا

...زودتر از هم بپاشه بهتر یهر چ ست،ین یبپاشه زندگ يمسئله مسخره و بچه گانه ا نیکه با چن یزندگ-

...ارسالن یرحم یتو واقعاً ب: گفتم هیو با گر دیترک بغضم
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چرا آنقدر به خودت  ؟يریگ یجان، چرا آنقدر سخت م ایپر: دلسوزانه گفت یو لحن میمال ياو عوض شد و با صدا لحن

 ،یهست يا دهیتو دختر فهم ،یکن تشیه که اذباعث بش دینبا نیا یتنگ شده، ول ریام يدونم دلت برا یم ؟ياریفشار م

...به خودش بزنه يسر زمهکنه ال یآدم احساس م یکه گاه یدرك کن یتون یمطمئناً م

 ،یمن تکرار کن يغاز عارف جونت رو برا هیصد تا  يالزم نکرده حرف ها: گفتم هیو با خشم و گر دمیحرفش دو انیم به

...نیفهم یاز اون نم يزیعارف، چ شیدرو يخود آقا یو نه حت ریکه نه تو، نه ام ییحرفها

داشت و هر  یاش لمِ خاص یاخالق اتیبداخالق بود، خصوص يها تا حد یلیو به نظر خ يجد يمرد یبه طور کل ارسالن

 یآرام کردن کس ينبود که برا یکس م،یبا هم بزرگ شده بود باًیشناختمش، تقر یآمد، خوب م یاز او خوشش نم یکس

در آرام کردن  یدانم چرا آن شب آنقدر نرم شده بود و برخالف تصور من، سع ینم یول ندازد،یا به زحمت بخودش ر

:من داشت، گفت

رو  یمزخرفات نیچن يکه بخوا یهست نهایتر از ا دهیفهم یلیتو خ ده،یطرز برخورد از تو بع نیکنم، ا یخواهش م ا،یپر-

بچه  نیوقت ا چیبه دفعات مسافرت رفته و تو ه ریتا امروز ام ؟یناراحت یچ ياصالً برا نیکم آروم باش و بب کی ،یبگ

.ياوردیها رو درن يباز

 .ختمیر یآرام و برادرانه اش مرا شرمنده کرد و در سکوت اشک م لحن

یر نداره، ببین اگه تو فکر می کنی که ممکنه امیر عالقه خاصی به عارف پیدا کرده باشه، اصالً ارتباطی به روابط تو و ام-

درست مثل عالقه ي من به تو باور کن اغراق نمی کنم  …نوع دوست داشتن عارف با دوست داشتن پریا فرق می کند

دارم چون منطقی و انتقاد پذیر هستی و خیلی خصوصیات مثبت دیگه  تولی بین دختر خاله ها تو رو از همه بیشتر دوس

این از یک ! اشتن، یا عالقه اي که امیر به تو داره قابل مقایسه است؟که در حوصله بحث ما نیست، اما آیا این دوست د

…پریا، خواهش می کنم کاري نکن که ازت ناامید بشم …نوع مدل و جنسه و اون از یکنوع دیگر

ن بغض داشتم که اصالً نمی توانستم حرفی بزنم موضوع این جا بود که به تمام حرفهاي ارسالن اعتقاد داشتم اما ای آنقدر
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!چه بود که مثل خوره به جان اعصابم افتاده بود؟

متوجه شده بود که من گریه می کنم و قاعدتاً با توجه به اخالق خاصی که داشت دیگر امیدي نداشتم که حرفی  ارسالن

:بزند، اما بدنبال سکوت من گفت

رنه نیتم این بود که هیچ وقت ازدواج و گ. باور کن پریا من با دیدن زندگی قشنگ تو و امیر به ازدواج ایمان آوردم-

نکنم اما زندگی دوستانه و پر محبت تو و امیر به من نشون داد که ازدواج آدم رو کامل می کنه بشرط اینکه با جفت 

خودت ازدواج کنی، من هم مدتیه دنبال جفت خودم هستم تا بتونم یک زندگی ایده آل مثل شما داشته باشم، تو با این 

.به شک میندازي و باعث می شی پا سست کنم، یه کم فکر کن و مثل همیشه عاقل باش رفتارات منو

به خودم فشار نیاوردم که حرفی بزنم چون واقعاً نمی دانستم چه باید بگویم تنها از شدت فشاري که بر اثر  زیاد

.کشمکش و تعارض درونی ام به من وارد شده بود اشک می ریختم

برو یک کتاب یا یک شعري بخون یه کم فکر کن تا ببینی چقدر بی جا خودت : باالخره گفت قدري تأمل کرد و ارسالن

…رو آزردي و بگیر بخواب

و بیخ ریشته تا آخر !! نترس امیر جونت افسون شده ي خودته: هم براي اینکه کمی مرا سرحال بیاورد با خنده گفت بعد

ه باشه؟عمر از کجا می دونی که اون بیشتر از تو دلتنگ نشد

گوشی را گذاشتم به سفارش ارسالن عمل کردم و سراغ دیوان حافظ رفتم و با خواندن این شعر قدري آرام  وقتی

:گرفتم

دم که با تو باشم یک سال هست روزي آن

…دم که بی تو باشم، یک لحظه هست سالی وان

آر بر دل من کز مهر روي خوبت رحم

!شخص ناتوانم، باریک چون هاللی شد
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شب با خود عهر بستم دیگر با افکار کودکانه، ذهنم را نسبت به امیر خراب نکنم و صوبرانه در انتظار بمانم تا بقول  آن

!ارسالن، امیر قدري با خودش خلوت کند

آن روز دستی به سر و روي خانه کشیدم و سپس سري به مادرم زدم وقتی به آنجا رسیدم بحث بر سر پول تلفن  فرداي

از آن دفعات کم نظیري بود که صداي پدر درآمده بود و به مادر درباره ي تماسهاي غیر ضروري که با کانادا بود و یکی 

.ردداشته و رقم فیش تلفن را نجومی کرده اعتراض می ک

فداي یک تار موي آریا، خب من : حرص می خورد و عین اسپند روي آتش شده بود و مادر با خونسردي میگفت پدر

.بچه ام راه دوره، غریبه، دلش به یک تلفن من خوشه مادرش هستم،

به مادر گفتم امروز چهارمین روزي است که امیر به سفر رفته با من کلی تغیر کرد که چرا به خانه آنها نرفته ام و  وقتی

.تنها مانده ام

ایق که از ریشه کنده شده غروب پدر مرا به خانه ام رساند و رفت، وقتی وارد شدم دسته بسیار بزرگی گل شق باالخره

بود توي گلدان روي میز ناهار خوري گذاشته شده بود، فهمیدم امیر برگشته، ضربان قلبم شدت گرفت و حس کردم 

امیر را دیدم که روي تخت طاق باز خوابیده، وقتی باالي  ردمخانه مملو از عطر گلهاي بهاري شده، چراغ هال را روشن ک

خواب عمیقی است، ریش و سبیلش حسابی درآمده بود و صورتش آفتاب سوخته شده  سرش رسیدم متوجه شدم که در

بود، حدس زدم خیلی خسته بوده که دوش نگرفته خوابیده، آهسته رویش را پوشاندم و به آشپزخانه رفتم و مشغول 

.قه شدمانگار هرچه ناراحتی از او داشتم به یکباره از بین رفت و باز سراپا عشق و عال. شدم شامتهیه 

میز شام را چیدم او را بیدار کردم و یکدیگر را با شوق و عالقه در آغوش گرفتیم، موقع صرف شام امیر سعی کرد  وقتی

محتاطانه سر صحبت را درباره سفرش باز کند ولی از آنجا که مرتبط با عارف بود من دوباره احساس بدي پیدا کردم او 

دیدهها و شنیده هایش با من بگوید همان طور که درباره آلبرت و معابر مدفون  می خواست با شوق و اشتیاقق درباره ي

شده و اهرام ثالثه می گفت، اما من با بدجنسی موضوع را عوض می کردم و دقیقاً حس می کردم امیر از این که در این 
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…تجربه نمیتواند با من شریک باشد زیاد راضی نیست

را مثل قبل با او یکی می دانستم و شریک می کردم و احساس لذت او را کامل کاش به او گوش می کردم، خودم  اي

مگر نه اینکه پس از آن سفري که با آلبرت آشنا شد، تا ماه ها تماسهاي تلفنی طوالنی با او داشت و به مرور . میکردم

بود؟ و یا آلبرت هاي  شد و دیگر آلبرت هم فراموش شده هاهرام ثالثه، رامسس بزرگ و نود فرزند او برایش کهن

هنوز هم نمیدانم این چه احساساتی بود که من روي عارف داشتم و اصالً چرا نظرم نسبت به او منفی بود؟ هی  …دیگر؟

!!حسادت کور: چیزي می رسمچه می اندیشیدم تنها به یک 

****

:امروز خانم محسنی طاقت نیاورد و موقع ناهار به من نزدیک شد و گفت باالخره

خانم کیانی، شما راست راستی متأهل هستین؟-

:فضول است، دلم می خواهد این طور آدمها را سرکار بگذارم، گفتم خیلی

چطور؟-

!اول بگو هستی یا نه؟ یا شایدم نامزدي، چیزي تو کاره که خیلی بهش پایبندي-

برایش باقی بگذارم با خنده می خواست حس کنجکاوي اش را تحریک کنم و دست آخر هزاران سؤال بی جواب  دلم

:گفتم

!!چه فرقی داره نامزد یا شوهر؟ باالخره نامزد هم سرانجام شوهر می شه دیگه-

خیلی زرنگی، می خواس دست منو تو حنا بگذاري؟: محسنی لبخندي زد و گفت خانم

!نه برعکس انگار شما خواب حنابندون منو دیدین-

:فریح زندگی را تجربه می کند، آهسته گفتبا شور و هیجان گویی مهیج ترین ت او

!خالصه خانم، اگه فقط نامزدي و نه به باره و نه دار، باید بهت مژده بدم یک خواستگار پیدا کردي-

!جدي؟ جالبه-
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بهش  یدونم کدوم بدجنس ینم! پرسه، باالخره مردم حسودن یدرباره تو م یخانمه است چند بار اومده ه کیباور کن، -

که ول کنه بره مسافرت،  يرو بچسبه، نامزد هیکند نس یآخه آدم شوهر دست به نقد رو که ول نم ،يتو شوهر دارگفته 

به خانم گفتم تا حاال  قتیحق و حق ست،ین ينشد، بهش اعتبار کهتلفن هم به نامزدش نزنه  کیاونهم پنج، شش ماه، و 

...کردم دوارشیما ،ينکرد یبهش گفتم گمونم هنوز عروس ،ینداشت یتلفن چیه

گفت؟ یخب خانمه چ: گفتم يجد یلیخ یشدم ول یشدت خنده داشتم منفجر م از

 دهیشوهرت رو د یتا حاال کس دیپرس یم یه ،يبهش گفته تو شوهر دار یکیکه  نیگفتم که، نه ا: با آب و تاب گفت او

گردم  یو بر م امیم سیسرو کیبا  یانینوم کدروغ گفته، چون من هر روز با خا دهیبگه د یمنهم گفتم نه، اگرم کس! نه ای

.دنبالش ادیب کباریکه حداقل  دمیند يو تا امروز شوهر

روزها منتظر باش که خواستگاره در  نیگمونم آدرست رو هم گرفته، هم! رهیانشااهللا؟ گفت آره خ رهیخانمه گفتم خ به

!خونه اتون رو بزنه

!دمیخند فقط

بجون  اد،ینامزد مسافر حالش جا ب يتا اون آقا دمیجواب مثبت رو م نیتو باشم به ا يمن جا ؟يخند یچرا م... اوا-

از من بشنو نقد رو ... جو عاطفه ندارن که کیمردها ! ؟ینشست یک يتو به پا هاست،یزنه از اون آدم حساب! جفتمون

...رو ول کن هیبچسب، نس

دفعه  نیمن ازدواج کردم، چهار ساله ا ستم،ین یده کسمن نامزد کر یخانم محسن یول: کرد یام م یداشت عصبان گرید

...من شیخانمه اومد بفرستش پ

...از ما گفتن بود: بمن کرد و گفت يوارفت، نگاه مالمتگر یمحسن خانم

خواستگار پرو پا قرص  نیباز هم سر و کله ا کهیزاده سفارش کردم که در صورت نیحس يفرصت مناسب به آقا کی در

.از من به او ندهد یبدهد که من متاهل هستم و آدرس نانیاطمشد به او  دایپ
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آدرس شما رو دارند  گهیاگر همکاران د یول ن،یاز بابت من نگران نباش: تکان داد و گفت يزاده سر نیحس يآقا

!که ندن دیبهشون سفارش کن

نداده بودم، آدرس چکسیاو بود من به ه شیزاده که پرونده ام پ نیحس يراحت شد، به جز آقا المیخ

!بوده نیپنج شش ماهه افتاده هم نیکه در ا یاتفاق نیخنده دارتر! آنهم از نوع پر و پاقرصش!! خواستگار

***

 یبه مادرم م يسر یباز من تنها ماندم، گاه. مهم برود اریبس يسفر تجار کیمجبور بود  ریهفته بعد، ام کیبه  کینزد

به قول معروف به خودش افتاده بود  یکردم، مادرم بتازگ یره عارف با او درددل مدرباره دربا یکم اریزدم و تا اندازه بس

متهم  يدانست، مرا به کوته فکر یهم درباره امثال عارف م يزیداده بود و چ لیتشک یو با چندتن از دوستانش، گروه

قسم  کیو هزار و ! کند یجا مرا با نگاهش جاب ایاشیکرد که بسادگ یصحبت م یدرباره زن جانیکرد و بعد بعد با ه یم

مرتبا با من در تماس  هشد، اگر چ یطوالن ریسفر ام! را جابجا کرده یاست که او گلدان بزرگ دهید نهیخورد که به ع یم

و  يتکرار زیکمرنگ شده و همه چ تیمیآن صم ست،یما ن نیب یآن گرم گریکردم د یدانم چرا حس م ینم یبود، ول

...روزمره شده

 اریبس تیاهم يسفر از لحاظ تجار نیگذشته بود که ارسالن هم عازم سفر به همان نقطه شد، ظاهرا ا ریسفر ام روز از ده

.شرکت داشت يبرا يادیز

گرفت  یبا من تماس م یداشتم، وقت ریبه وجود ام يدیشد ازین نکهیا نیمن بود، در ع یحاالت روح نیده روز بدتر نیا

مشاهده  لیمن بدال دیمدت سفر به دو هفته رس یوقت! شد یکه او هم سرد م زدم یتفاوت و سرد حرف م یب يبحد

.کردم شک يدر ساختمان زنانه بدنم، به باردار یکیزیف يرعادیحالت غ

بگذارم، پس خودم دست  انیموضوع را با مادرم در م دمیکش یخجالت م دیشا ایخواستم  یبکنم؟ نم دیچه با دانستمینم

.نبود و باردار هستم راهیحدسم ب دمیدادم، د شیآزما کهنیبه کار شدم و پس از ا

ساعات آن روز نه مادرم  نیبکنم؟ عجبا که تا آخر دیدانستم چه کار با یشده بودم که نم جانزدهیوحشتزده و ه يحد به
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!!ریبا من تماس گرفت و نه ام

آن  یش کردم پس از مهمانخوشحال شدم که فرامو يشب سوسن با من تماس گرفت، بحد ازدهیحدود ساعت  یوقت

و با او حرف نزده ! ستمین دیاشاره کرده بودم بگو ریو چند بار که او زنگ زده بود به ام! با او قهر بوده ام بایشب تقر

!!بودم

شده؟ یسوسن، بگو چ: گفتم ریوصف ناپذ یجانیه با

شده؟ یچ: دیمترقبه بود با حرارت پرس ریغ يماجراها دنیشن وانهیکه د سوسن

!!جانزدهیترسم، هم نگرانم و هم ه یدونم چطور بهت بگم، هم م ینم: فتمگ

شده؟ یمنو، بگو چ یکشت: گفت يقراریبا ب سوسن

ام را به او  يموضوع باردار یدانستم با چه عبارت یدهانم را فرو دادم و مکث کردم، شرم بر من فائق آمده بود و نم آب

.میبگو

!يکرد نه؟ دلم رو آب ای یگیگفت، م سوسن

!دارم ین ین... من... من... یدونیم: کودکانه گفتم یبالحن باالخره

؟يحامله ا: بلند گفت يباالفاصله بصدا سوسن

.دمیخند زیخجالت، ر با

دونه؟ یم ریام: گفت سوسن

!نه، مسافرته-

!طعنه گفت، هه، طبق معمول با

:آمدبرقرار شد، باالخره سوسن به حرف  يا هیما سکوت چند ثان نیب

؟ینگو، گفت يزیچ چکسیفعال به ه-
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.يموضوع باخبر نیکه از ا یهست یکس نینه، تو اول-

 یحت چکس،یو به ه ریدهنت رو بگ يتا اون موقع جلو! شتیپ امینگو، من فردا طرف ظهر م يزیچ چکسیبه ه ن،یآفر-

نگو، باشه؟ ریام

چرا؟: دمیپرس رتیتعجب و ح با

...تا فردا ظهر تحمل کنگم چرا، فقط  یفردا بهت م-

اصال  ل،یفام هیخبر خوب را اول به او بدهم، بعد به بق نیخواستم ا یبودم، م ریصبح در انتظار تماس ام کیشب تا نزد آن

...کردم یسوسن فکر نم يبه حرفها

 نیتوانستم طن یشد و تنها م یوجه نم چیبه ه یخواهم آورد را تصور کنم، ول ایکه بدن يکردم چهره نوزاد یم یسع یگاه

 نیبود و از ا یو دوست داشتن زیانگ جانیجالب، ه ر،یما، من و ام يهر دو ياو را در خانه تصور کنم که برا هیگر يصدا

.شد یلبانم ظاهر م يبر رو يتصور لبخند

ز ترس و کردم، و ا یبودم فکر م دهیاز بزرگ ترها شن مانیکه درباره درد زا یوحشتناک يو داستانها مانیبه زا گاه

 یمادر م يکه به زود يبزرگ شده ام، تا حد یراست یراست نکهیکردم که مثل ا یبا خود فکر م.دمیلرز یاضطراب بخود م

!!شدم یبزرگتر محسوب م کیشوم و خودم 

بود که سوسن  میو ن ازدهینشد، حدود ساعت  يخبر یبودم ول ریفکرها که تا صبح نکردم و چقدر منتظر تماس ام چه

.دیرس

:دیپرس يجد يا افهیسوسن سر صحبت را باز کرد و با ق ه،یاول ییرایو پذ یاز سالم و احوالپرس بعد

!؟ينگهش دار يخوا یخب، حاال م-

رو؟ یچ: دمیتعجب پرس با

...چپ که یزنه به کوچه عل یخودش رو م نیهمچ!! عمه ام رو: حرض و لج گفت با
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:نگرم آرام تر گفت یکه مات و مبهوت به او م دیسکوت مرا د یوقت

؟ينگهش دار يخوا یخانوم کوچولو، منظورم بچه است، م-

دارد؟ ییچه معنا يچه؟نگهش دار یعنیکردم،  یشده بودم، منظورش را واقعاً درك نم جیگ پاك

:کوتاه گفت یپس از مکث سوسن

.برو بندازش يشنو یاز من م-

چرا؟: و با لکنت گفتم دمیعقب کش یزده کم وحشت

 نیاول بب ست،یتو حاال وقت بچه دار شدنت ن زم،یچرا؟ چرا نداره عز: به من کرد و گفت یهینگاه عاقل اندر سف نسوس

...شه بعد یم یچ ریبا ام تیوضع زندگ

...شه یخبر خوشحال م نیا دنیهم از شن ریمن مطمئنم ام: گفتم یسادگ با

:تگف يشداریحرفم را بزنم، با لحن ن یمهلت نداد باق سوسن

سر تو به بچه  نکهیو اون هم از ا يسرِ کار، به بچه دار ير یچون تو م اره،یبال درم یبعله، بعله، مسلماً از خوشحال-

!!یاحتیره سفر س یعارف م شیدرو يکنه و دم به دم با آقا یاستفاده اش رو م تیگرمه نها

هم کردم و به فکر فرو  يرا تو میم، اخمهاپشت سنگر و جبهه گرفت دمیآمد، من هم خز انیکه حرف عارف به م نیهم

:گفت یرفتم، سوسن هم مدام م

من بچه دارم، حسابم از تو سواست،  ینیب یخانم خوب، اگر م ،يکه من دارم رو ندار یاتیهزارم تجرب کیتو  زمیعز-

 یم الیاره، تو خقلق خاص خودش رو د يبهرام، هر مرد یزندگ نیآب بود، ع يام رو یمن اگر پوپک رو نداشتم، زندگ

بچه  کیتنها راه نگه داشتن بهرام،  دمید یخواستم، ول یم يدوست داشتم بچه دار بشم؟ به خدا اگر ذره ا یلیمن خ یکن

.است

مونه و  یهفده هجده ساله م يپسر بچه ها نیبه چهل سالشه، اما ع کیاز بهرام بزرگ تره، نزد ؟ینیب یبهروز رو م نیا
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بچه دار  یکردم، از وقت دایبدتر بود، من بعد از چند سال نقطه ضعف اونو پ نیبهرام از ا ست،یاش ن یزن و زندگ بندیپا

دونه  هیهستن،  يجور نیخانوادتاً ا نایخودخواه بهروز گفتم ا ي عرضه یزن ب نیبه ا یهر چ. شدم، بهرام هم آدم شد

جرز  يال يبشه، برا یزندگ بندیخاطر بچه پا که به يبار نرفت و گفت شوهر ریخونه کن ز بندیو شوهر رو پا اریبچه ب

.کشه، بهروز انگار نه انگار زن داره یحاال داره م! خوبه وارید

 یکه او واقعاً عاشق پوپک دخترش بود، وقت دیرس یانداخت، به نظر م یحرکات بهرام، شوهرش م ادیحرفها مرا به  نیا

تنها بهرام  نیشد از نگاهش خواند، و به واقع ا یم یا به راستنشاند، برق عشق ر یم شیزانو يگرفت و رو یدست او را م

.اش را به او اختصاص داده بود يکار ریکرد و تمام ساعات غ یم تیبود که در مقابل پوپک احساس مسئول

م با بهرا ریام یخودم نگه داشتم ول يبعله، من با ترفند بچه دار شدن بهرام رو برا: شد یلحظه قطع نم کیسوسن  يصدا

تمام هم و  یتو اگر بچه دار بش دمیدونه، درست مثل من که فهم یاز اونهاست که نقطه ضعف تو رو م ریکند، ام یفرق م

...اش يباز قیرف یره پ یو م نهیب یم یرو خال دونیم رخانیام سطو نیاون، بعد ا ينگهدار يرو يگذار یغمت رو م

رفته بوده، دور کمرت شده صد و  ادتیاصالً خودت رو  ینیه ببک يایموقع به خودت م کیوقت، سر کار خانوم  اون

!شده ینیچ نیچ ن،یدامن دورچ نیپنجاه سانت و دور چشمت ع

 یکه تو مامانشون هست ادیم ادشونی یخوردن و فقط زمان یتا بچه توپول موپول سالم و قبراق هم دور و برت وول م دو

جوون تر و جذاب تر  حاتیسفرها و تفر نیاباشون سرحال و قبراق با ادارن، در عوض ب ییدستشو ایگرسنه شونه  ایکه 

گذارن، چرا؟  یگردن و به اون احترام م یبدونن، دور اون م ودورتو بگردن و قدر زحمتهات ر دیبا یهم شده و هر چ

.پول يچون بابا پول داره و اون ها هم مثل آدمها بنده 

...کنه و یدل م يشه و هوس دل ا یزده م رشیپ ياز زن بشکه  گهیپولدار د يوقت بابا اون

...سوسن گهیزم، بسه د ادیفر

عاشقانه کند و مرا که به قول  يدنج، زمزمه ها یام، در رستوران ییدانشجو يمثل آن روزها گرید یبا زن ر،یام نکهیا فکر
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...آتش به جانم زد زد،یبشکه شده ام، دور بر کیسوسن 

دور چشمت چروك افتاده؟ ای ؟يشد مگر تو بشکه: خشم گفتم با

تو  اتیتا آسمان با روح نیمن زم اتیروح. من با تو فرق دارم. نکن یمسائل رو با هم قاط! زمینه عز: دیخند سوسن

محاله، پوپک دختر منه، دوسش دارم  نیگم دوسش ندارم، ا یبهرام، نم لیو دادم تحو دمییمن پوپک رو زا. فاصله داره

...هاش به عهده بهرامه تیتمام مسئول یکنم ول یحبت مو به جاش هم بهش م

 یخونه راه م يکرد و تو یمونده باشم، تمام شب بهرام اونو بغل م داریشب به خاطر پوپک ب کی یندارم که حت ادیبه  من

قطه چرا؟ چون ن یدونیم. دمینفهم یچیو دل درد و دندون درآوردن بچه ه يداریمن از شب ب. دمیخواب یرفت و من م

دونستم و مطمئن  یبچه ام رو داشتم اما م يمادر دل شوره  کی وانبه عن یعنی ه،یعاطف یلیضعف بهرام دستم بود، اون خ

...کند یسپردم که از خودم هم بهتر ازش مراقبت م یبودم بچه ام رو به کس

...یفهم یعکسه، م ریتو و ام يدرباره  هیقض نیا حاال

طرز فکر جنبه بچه  نیتو االن و با ا! شه بچه هه یم تیزندگ يره، همه  یم ادتیه خودت رو ک یش یاز اون مادرها م تو،

!رو هواست تیاگر نه زندگ يدار شدن رو ندار

کردم و خودم را به دست سوسن و تفکرات و  یجلز و ولز م زدیمرا دور بر ریام نکهیآنکه فکر کنم فقط از فرك ا یب

!سپردم دشیعقا

عذاب ! پول به سوسن بدهکار شده بودم یبه خودم آمدم که بچه ام را سقط کرده بودم و مبلغ گزاف یوقتروز بعد، من  دو

ادبانه به او گفتم راحتم بگذارد، از پشت تلفن  یکه با سوسن حرف زدم و ب یبود و وقت دهیوجدان به مرز جنونم کشان

و  يکارو کرد نیدرست تر یفهم یم ،یش رو بکنکه فکر یزودتر از اون یلیخ: گفت یکه م دمیخنده اش را شن يصدا

!یکن یبه جونم دعا م

اعتراف کنم و  شیرا برا زیخواستم با صداقت همه چ یبد من شد، م یاز سفر برگشت، و بالفاصله متوجه وضع روح ر،یام
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دوش گرفتن  يده را جابجا کرد و آما لشیوسا عیسر یلیاما او خ م،یمهربانش بگذارم و از ته دل بگر يسر بر شانه ها

کند،  یقدم زدن آرامم م يگرفتم، پس فکر کردم قدر یرا م نیا يجلو دیبا یاش پرخاشگرم کرد، ول یتوجه یشد، باز ب

.گردم و او وارد حمام شد یبرم گریساعت د میبه او گفتم که تا ن

که به خاطر  یناگهان یکیزیف يعادریبروز حالت غ لیرفتن از پله ها، به دل نییموقع پا یول دمیلباس پوش یحوصلگ یب با

آشپزخانه نشسته بودم و به افکارم نظم  يتو. منصرف شدم و برگشتم يرو ادهیداد، از پ يکرده بودم رو راًیکه اخ یسقط

خواستم  یحرف بزنم و نم یتلفن زنگ زد، حوصله نداشتم با کس هاندادم که از کجا و چطور شروع کنم، که ناگ یم

تلفن را از داخل اطاق خواب  ریو ام دمیدر حمام را شن يزنگ تلفن نخورده بود که صدا نیهنوز دوم. زدیافکارم بر هم بر

:يناباور نیبه وضوع و در ع دم،یرا شن شیبرداشت، صدا

!یمتشکرم، شما هم خسته نباش ز،یسالم، عارف عز-

:طرف مقابل را گوش داد و در جواب گفت يسکوت کرد و صدا یمدت

!تو متشکرم مانهیصم یبود و من هم متقابالً از همراه یسفر لذت بخش بله، واقعاً-

:بهت و خشم من گفت انیباالخره در م و

تا  یکنه مسافرت من و ارسالن به دوب یام برگشتم، فکر م يکنه من از سفر کار یم الیاون خ ست،ین ینه، اصالً مشکل-

...دهیحاال طول کش

با عارف و گروهش به سفر رفته و سفر  ریپس ام. رت تمام وجودم را پر کرده بودفقط خشم و نف دمینشن يزیچ گرید

...نبوده یاش آنقدر طوالن يتجار

. دهم رونیسوختن در گلو داشتم، ب نیرا که از شدت ا يادیخواست با تمام وجود فر یتنم گُر گرفته بود و دلم م تمام

آن روزها که من در اضطراب  ؟یبزرگ نیآن هم دروغ به ا! د؟یبه خاطر عارف به من دروغ بگو ریشد، ام یباورم نم

 دیکه من تا صبح منتظر بودم که شا یعارف بوده؟ آن شب درکنارزدم، او  یدست و پا م یینبودن، تنها ایباردار بودن 
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...کننده بود نهواید نیا!!  يوا! زده؟ یجنگل قدم م يام را به او بدهم، او شانه به شانه عارف تو يبتوانم خبر باردار

دروغ  نیاول نیا ایکه متوجه شدم به من دروغ گفته؟ و آ دیفهم یم دینبا! د؟ید یمرا م دینبا ریلحظه به خود آمدم، ام کی

است؟

.منصرف شده ام يرو ادهیاز پ یاتفاق يکاش نفهمد که من در خانه بوده ام و به طور ينه، ا دم،یشیخود اند با

رفتم و  يدانم به چه علت، اما به هر حال من به سرعت به طرف در ورود یواب را بست، نمدر اطاق خ ریام خوشبختانه

:اطاق صدا زد ياز تو ریام. آن را باز و بسته کردم

؟یتو هست ا؟یپر-

:گفتم يمنعکس نشود به ظاهر عاد میکردم خشمم در صدا یم یکه با تمام قوا سع یحال در

آره-

!!یزود برگشت-

!؟یکن یآثار جرم مسافرت عارفانه ات رو جمع م! شرم یب يا :دل گفتم در

آنچه بر سر دلم و احساسم آورده بود را بر سرش  یو منتظر ماندم، حاال تالف ختمیر يآشپزخانه رفتم و دو فنجان چا به

...انهیو انتقام جوخواستم با او درد دل کنم و حاال چه خصمانه  یچه صادقانه و عاشقانه م شیپ یقیکردم، تا دقا یم یخال

:گفت يعاد یلیبه آشپزخانه آمد و نشست و خ ریام

؟یچطور آنقدر زود برگشت-

...ستین يرو ادهیمناسب پ تمیکم وضع کیمساعد نبود،  ادیآخه حالم ز: گفتم یبدجنس با

چطور؟: تعجب گفت با

افتاده؟ یه اتفاقچ يکه نبود ریچند روز اخ نیا يحدس بزن تو: آرام و خونسرد گفتم یلحن با

.دونم ینم: نگاهم کرد و گفت يکنجکاو با
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...دو سه روزه نیهم يتو قاًیدق: گفتم ندیدورو و ناخوشا یو لحن انهیلبخند موذ با

.لحظات قبل را بکند یبزنم که تالف يخواستم ضربه را چنان کار یم

شده؟ یچ گهیبگو د: دیقرار پرس یب ریام

:شدم و گفتم رهیانتقامجو در چشمش خ یاختم و با نگاهپا اند يخاص پا رو یژست با

...ایبچه کوچولو رو فرستادم اون دن کی ش،یسه ، چهار روز پ-

 یدانست چه م یحالت خونسرد و بدجنس من دچار تضاد شده بود و نم دنینگاهم کرد، با د یو مات لحظات جیگ ریام

:باالخره به حرف آمد م،یگو

!؟يدف کردتو تصا... تو  ا؟یپر-

فکر که من  نیا يزدم، او رفته بود تو یکردم و ضربه را م یرا تمام م يزودتر باز دیاش گرفته بودم، اما با يبه باز خوب

!بچه تصادف کرده ام کیبا 

...سقط کردم ش،یمن چند رو پ زم،ینه عز: بود گفتم ثیو خب یطانیکه ش ییصدا با

تا خودش را جمع و  دیطول کش یلیزده شده بود، خ رتیکرد، از لحن گفتارم ح یکرد، فقط به من نگاه م یباور نم ریام

:شدم رهیو انتقام به او خ نهیو با ک دمینوش يمدت با آرامش چا نیبزند و من در ا یجور کند و بتواند حرف

؟يباردار بود... تو  ؟یکن یم یبا من شوخ ا،یپر-

بله: گفتم یطانیش ياعتماد به نفس و لبخند با

دانستم در ذهنش  یم قاًیدق. کند یابیطرز رفتار مرا چطور ارز نیدانست که ا یرا گم کرده بود و نم شیدست و پا ریام

در من شده، قاعدتاض و با  نیباعث سقط جن یمن باردار بوده ام و هر عامل یکرد اگر به راست یگذرد، او فکر م یچه م

خوشحال درباره اش  يادیو تا حد ز يتفاوت، عاد یب خونسرد، طور نیمن ا ستیبا یکه از من داشت، نم یشناخت

و بر هم  یکه دستپاچگ یطوالن یاو پس از مکث! و سر به سر گذاشتن باشد یشوخ تمیقصد و ن دیصحبت کنم، پس شا
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:افکارش را به وضوح در آن حس کردم گفت ختنیر

شم؟ یپدر م يزود به یو بگ يخبر خوش بد هیبهم  يخوا یم یعنی زم؟یعز هیموضوع چ-

من رفتم و اون نطفه  یول ،یپدر بش يخوام بهت بگم که ممکن بود به زود یم!!  زمینه عز: گفتم یو خشک یرحم یب با

...خودم لیرفت و سقطش کردم، با م یم دیکه با ییکوچولو رو برگردونم به جا

؟یگ یم يجد ای یکن یم یشوخ: دیغر ریام

 کی گرید میتا هفت ماه و ن یتونست یو تو م میماه و ن کی یعنیبود که باردا بودم،  من شش هفته. گم یم يجد يِجد-

...یرو نداشت اقتشیاما چون ل ،یپدر بش

.يرو نکرد يکار نیتو هرگز چن یگ ینم يتو جد ا،یپر: دیحرفم دو انیبه م ریام

 یکه م ياش غرق لذت شدم و باز با خنده ا یرنج و درماندگ دنیفرو برد، از د شیموها يرا ال شیدستها یبا درماندگ و

:شود گفتم یدانستم باعث عذابش م

کنم  یو فکر م يکه من رو گول زد يکرد یم الیو خ يکه تو با عارف جونت خوش بود ییخان، اون روزها ریآره ام-

پست و  يبابا کیشکمم داشتم، اما فکر کردم اون بچه از داشتن  يبچه تو کیتنها نبودم ،  نجایمن ا ،یهست یدوب

...شرمنده خواهد بود، پس شهیدروغگو هم

...اونو سقط کردم: دوزخ بود ادامه دادم يوالیکه درست مثل ه يادیفر با

 هیهق هق گر انیو در م ستیبلند گر يافتاد و به صدا زیم يرو ریتر بود، سر ام يکردم، کار یکه فکر م یاز آن ضربه

:گفت

...تو ،یستیمهربون ن يایاون پر گهیم، تو دکن یکنم، باور نم یباور نم-

!؟یصادق و روراست رینه که تو اون ام: دمیحرفش دو انیبه م یرحم یب با

بود؟ یدرست نکاریواقعاً ا ایهر قدر هم من خطاکار بودم، آ: زد ادیفر
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 گرید ریام! ، دروغگوبرو خودت رو درست کن یآدم یلیکدوم کار درسته کدوم کار غلط، تو خ یبمن بگ ستیتو الزم ن-

...به دو ماه تمام کیبا من حرف نزد، نزد

****

 رمردیهراسان از جا بلند شدم و پ د،یکوب یامان به در اطاق م یب کنفریصبح بود،  5به  بیچشم باز کردم ساعت قر یوقت

:گفت شانیمضطرب و پر یبدون سالم و با حالت دمیچرخدارش پشت در اطاقم د یصندل يرا رو

نجا؟یا ياریگوهرو م ه،یساهم-

.ستیحاال تهران ن یکنم، ول یم یسع-

!تو؟ امیب: ملتمسانه گفت یلحن با

.نیبفرمائ-

بعد از چند ماه اومد  یعل اوریتمام مال و اموالم رو بنامش کردم، : دیگو یوقفه م یآماده کردن صبحانه شدم، او ب مشغول

بود نثار  یناموس یو ب یرتیغ یفحش از ب یهرچ م،یشد قهیبا هم دست به که دخترش چند ماه قبل رفته ،  دیو تازه فهم

ماهرخ همون بار  یعنی دم،یبر لمیاز فام گهیمنهم د ینه، ول ایکرد  دایدونم دخترش رو پ یمن و ماهرخ کرد و رفت، نم

... رهیوهر رو از من بگکرد و از خدا خواست که انتقام گ نمیبه سرش آورد که نفر ییکه مادرم اومد تهرون، بال یاول

!زدیم نهیبه خون گوهر تشنه بود که چرا پسرزا است و حاال سنگش رو به س نیجالبه تا قبل از ا

 ششیبه آت نصورتیا ریدونستم در غ یچون م دم،یخر یرو هم بنام ماهرخ م رگاههایتعم یحت یباورت نشه ول دیشا

...سوزه یم شیآت يداره تو نهیماش دمیوقت د کیو  دمیخودم خرپنهون از اون بنام  ن،یماش هیهم  کباریآخه  کشه،یم

باالخره آنقدر دوا و  شد،یباردار هم که نم. شدیم لیفرشته بود و صبح همون شب عزرائ نیبود، شب ع وونهید ماهرخ

توقعات و  گهید د،یدختر زائ کینشست، بعد از نه ماه ناز و ادا که  یکاش نم يا.. یدرمون کردم که به بار نشست، ول

...دستوراتش چند برابر شد، اما

...کشد یآه م رمردیپ
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 یول.. يداشت هم مغز یجسم تیهم معاول دش،یبچه عقب افتاده است، اونهم از نوع شد میمتوجه شد یبعد از مدت-

..بچه بودم نیمهرش به دلم بود و عاشق ا بیعج هیهمسا

 کیپاهاش  هیبچه ام . گمیدخترم رو م ترا،یو عشقم شده بود م ایدنتو دلم نمونده بود، همه  يزیاز عشق ماهرخ چ گرید

...کردیدهنش رو کج و کوله م یمثقال گوشت نداشت، کنترل فکش رو نداشت و ه

را  يقلقل کتر يخورده ام که صدا کهیاطاقم را محزون تر کرد، انقدر  يآرامش فضا هیگر يسکوت کرد و صدا رمردیپ

...زدیر یم آتش يرو يو آب کتر دمینشن

!افسونگر؟ يبارویمادرش کجاست؟ همان ماهرخ ز یمادرش و راست شیپ! دختر هم دارد، او کجاست؟ کیاو  پس

 ،یمحبت و عالقه بود قدردان ایدن کیداشت، تو نگاهش  یچه نگاه مهربون ه،یهمسا یدونینم... یدونینم: دینال رمردیپ

...افتد یم هیباز به گر... چقدر دوستش داشتم یدونیهاش بود، نمهمه حرفهاش تو چشم یول زد،یگرچه حرف نم... عشق

حاال کجاست؟: دمیرا دم کردم و پرس يچا

خدا  یول ست،یاش ن یحال یچیگفتن ه یچقدر معصوم بود، همه م یاگر بدون نه،یمعصوم گاهیکه جا ییبهشت، همونجا-

تا  کندیدهنش رو کج و کوله م یو ه شهیچشماش جمع ماشک تو  کنه،یم تمیماهرخ اذ یوقت دمیبر سر شاهده که بارها د

که مرد  یعمرش کوتاه بود، وقت اورد،یدوام ن.. نکن تیرو اذ مآنقدر بابا.. بزنه بگه نکن یبتونه به ماهرخ حرف دیشا

؟يخور یتو چرا آنقدر غصه م.. راحت شد. گفت مرد  یم د،یخند یصفت بهم م طانیماهرخ ش نیا دم،یپوش اهیس کسالی

 یکه براست دیگو یرا م زهایچ یلیسکوت خ نیا یکنم، گرچه ساکت است ول یسفره صبحانه را پهن م رمردیسکوت پ در

کنم؟ نیریاتون رو ش یتابم کرد، گفتم، چائ یزند ب یموج م هیکه در هر ثان یاندوه، رنج و عذاب. ستین یبا زبان گفتن

:دیبعد با حرارت پرس يا قهیبا من نبود، دق گوشش

نجا؟یا ادیگوهر خانم م یگیم یعنی.. هیهمسا-

کنه؟ یکه باهاتون زندگ: دمیتعجب پرس با
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! افتادم، دلش خنک بشه يکه به چه روز نهیاطاق بذاره و بب نیا ينه دخترم، فقط قدم سر چشمم بگذاره و پا تو.. نه-

بزنه و مثل همون روز، از ته دل  نهی، به سآرزو کرد میروزم رو برا نیو ا دیکوب نهیس يبهش التماس کنم همونطور که تو

!که ازش طلب بخشش کنم ندارمباور کن آنقدر رو .. مرگم رو از خدا بخواد

بفهمه من از طرف شما آمدم،  یکه اصالً گوهر خانم وقت میدونیمن و شما چه م ن،یمسئله حساب باز نکن نیا يرو ادیز-

...بهتره ينطوریا ن،ینباش دواریهتره امب کنمینه، من فکر م ایخوش بهم نشون بده  يرو

است  ییارهایو ش قیصورتش، مملو از خطوط عم. را کامالً از حالت نگاهش خواندم نیا ده،یمن رنج یرحم یاز ب رمردیپ

را بدستش دادم  يچا. شده رانیاز آن، بر اثر تاختن نابهنگام رنجها، و شتریب دیشا.. که بر اثر عبور عجوالنه لحظات و نه

:ادامه داد لبه مقاب رهیخ یخی ياو به مانند مجسمه ا و

از همون  دیدوستم نداره، شا گهیاونهم د دونستمیماهرخ رو دوست نداشتم و م گهیزهر مار شده بود، د نیام ع یزندگ-

.عاشقم بوده خودم رو سرپا نگه دارم يروزگار دیکه او شا بیفر نیخواستم با ا یاول هم نداشت، اما من م

ما  نیب یدر طول هفته جز سالم و خداحافظ حرف یپخت گاه یبه کارم نداشت، غذا و خورد خوراك رو که کلفت م يکار

 ایکفش و لباس و  ایخواهد  یجواهر م ایدانستم فردا  یم د،یکش یبه بسترم سرك م رکانهیاگر ز شد،یرد و بدل نم

...پول

...روز کی

با عجله برخاستم و استکان را از دستش گرفتم،  خت،یاز آن ر یمیز نا شیکه ب دیچنان در دستش لرز يچا استکان

و نگاهش  رهیو هر آن صورتش ت دیلرزیاما او م! رد؟یم یدارد م ایوحشت کردم، خدا دیگرائ یم يصورتش به کبود

...شدیبرنده تر م

!ح؟یحالت خوبه آقا ذب دم،یپرس

 يکمک بخواهم که صدا نیپائ يبروم و از کله پز رونیز در بخواستم ا یبا وحشت از جا برخاستم، م. را نداد جوابم
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...دانستم یبود که من نم يگرید يبود، جا دهیو هول و هراسم را نفهم ینبود، نگران نجایا دم،یلرزان و دورگه اش را شن

ه درست و مرافه کیبه اون نداشت  یکه اصالً ربط یبا من کلنجار رفته بود و سر موضوع یشب که ماهرخ حساب کی-

 وونهیبار اولم نبود، هربار که ماهرخ د! رفتم قلعه کراستیزدم و  رونیو کالفه از خونه ب یراه انداخته بود، عصب یحساب

آمدم و بعد دست از  یبه خونه نم يکردم، دو سه روز یو هوس غرق م یرفتم اونجا و خودم رو در مست یمنهم م شد،یم

...گشتم یپا درازتر برم

ن .ا دمید یزدم ول رگاههایاز تعم یکیبه  يهمراهم نبود، رفتم سر يادیصبح روز بعد برگشتم آخه پول ز اتفاقاً اما

داد، با خودم گفتم برم خونه  یامونم نم جهیبوده و سر درد و سرگ يزیکه شب قبل کوفت کرده بودم، بد چ يزهرمار

.کپه مرگم رو بگذارم تا حالم بهتر بشه رمیبگ

 نیو ا حیتفر یاز کلفته نبود، گفتم البد ماهرخ تن لشش رفته پ يخبر... هیبیسکوت عج دمینه، دخو يرفتم تو یوقت

.کشوند یمنو بطرف اطاق ماهرخ م یبیحس غر کیاما ... بزنه يدور هیرفته  یواشکیهم  کهیزن

!ن؟یآب سرد بدم بخور: پرسم یکه باز نگران تر م يطور د،یلرزیسراپا م رمردیپ

 یم دیو کبود شده و مثل ب رهیصورتش ت... بود ياش جار یشانیشده و عرق از پ رهیفقط به روبرو خ! دهانگار کر ش اما

.دیلرز

...در اطاقش، داخل رو نگاه کردم يباال شهینوك پنجه بلند شدم و از ش ياراده رو یرفتم پشت در اطاق، ب-

:به ناگاه خفه و گرفته شد و مشتها را گره کرد شیصدا تن

 يدر بستر من و برا شیسال پ ستیحدود ب يزیکه چ ییها يها و دلبر يو همون افسونگر ده،یمرد خواب کیبا  دمید-

...شدیباورم نم.. کنهیاون مرد م يرو برا کردیمن م

 یپشتم م رهیت يشده ام، قطرات درشت عرق بسرعت رو رهیخ رمردیناباور به پ یبر اندامم راست شده و با نگاه مو

.لرزم یاراده مثل او م یمنهم بو ... غلتند
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:خشک و لرزان گفت ییبا صدا رمردیپ

از صد بار  شیو نگاه کردم، چشمهامو ب ستادمینوك پنجه پا ا يهمونطور رو یکنه، ول یباور نم چکشیه ،یکن یباور نم-

حالم خرابه و  دیشا ،نمیب یم یعوض دیخوابم، شا دیهنوز مستم، شا دیگفتم شا دم،یصورتم کوب يهزار دفعه تو دم،یمال

 رینوزده ساله بود، که ز جدهیپسر بچه ه هیاز همه بدتر اون مرد،  ست،راست را! راست بود.. نه.. اما. نمیب یم ونیهذ

دادم اون توله سگ  یفرمودن م یرو که خانوم دستور م ییبلند باال يدهایخر شهیو هم کردیکار م رگاهیتعم يدستم تو

..بده لیبخره و ببره دم در تحو

...آه!!! نوه خود من یحت ایتونست بچه خودش باشه و  یبچه که م کیزن من، با .. زنم

مانده بود، احساس  یدر دهانم باق دهیجو مهین ریو لقمه نان و پن دمیلرز یمن م رمردیسکوت پ نیامواج سهمگ انیم در

ژاکت بپوشم چشمم به  کی یو حت زمیجا برخ توانستم از ینبودند، نم اریبدنم در اخت ياعضا ییکردم، اما گو یسرما م

!را ببلعم نهاآمدن کلمات آ رونیدهانش دوخته شده بود تا محض ب

در رو باز کنم، بپرم تو و هردوتاشون رو به سالبه بکشم، هوار هوار راه  نکهیا ينگاه کردم، بجا ینگاه کردم، ه یه-

و نگاه  ستادمیماتم زده ها وا نهویکنم، فقط ع یسرش خال جاکیاز ماهرخ رو  دنیهمه سال زور شن نیبندازم و عقده ا

 يزیچ دم،یند یچیه گهید.. سوخت یام م نهیرفت طرف س دستمام زدن،  نهیبه س شیآت يانگار دمید هویکردم، 

...دمینفهم

 ییت، صدااس يقو اریاندازد که بس یم نیدر گوشم طن ینفس نفس زدنهائ يم، تنها صدا.شن یرا نم رمردیپ يصدا گرید

آرام و خموش آهسته  يآبها انیکه در م یعرق شده و مثل آدم سیبدنم خ.. دیآ یم رونیخودم ب نهیاز س ییکه گو

..کنم یم یرود و در شرف غرق شدن است احساس خفگ یم نییآهسته پا

که  يازه آنقدرت یلیخ.. هنوز زخمش تازه است یکند گذشته باشد، ول یاز آنچه او نقل م یسال ستیپانزده، ب دیبا

.. کند یو اسفناك کمرش مشمئزم م قیعم یو شکستگ نمیب یو کشدار قلب مجروحش را بوضوح م طیخون غل دنیچک
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..مرد کی ختنیشکستن و فرو ر.. آه

..دو دست پنهان کردم انیرا من گفتم، و سر را در م نیا!! خداوندا.. آه-

 یقیدور بازگشت و متوجه من شد، نفس عم ياز سفر زمانها ییگو رمردیپ ستم،یبلند گر يو بصدا دیبغضم ترک یوقت

:و نگاه هم کرد و ادامه داد دیکش

بعد چند نفر  یدکتر مالقات رو ممنوع کرده بود، ول يچند روز. خونه هستم ضیمر يتو دمیآن چشم باز کردم و د هی-

 کیتمام با  ییه ماهرخ با وقاحت و پر روو باالخر. بودن به مالقاتم اومدن ینیریمگس دور ش تیکه حکا یاز دوستان

رو ازش  میعقم گرفت رو دمشیزن، تا د نیداشت ا ییعجب رو. اومد دارمیبه د یطانیلبخند ش هیدسته گل و 

اون  يانگار.. آخ.. دیسرم کش ياومد کنارم نشست و مثالً دست نوازش رو ییبا کمال پر رو ایح یاون ب یبرگردوندم ول

...کهیدستتو پس بکش ، زن: به زور دهن باز کردم و گفتم! ختنینقره داغ ر د،یکشرو که دست  يا کهیت

:کفتار گفت يآروم ا ما بخدا که مثل صدا ییزد و با صدا یلبخند تصنع هی

!!به اونها در نیتو قلعه؟ ا يولو بود یخبر بودم که ه یب يکرد الیسر و صدا راه ننداز، خ يخود یب-

که  يبه روز دیانگار با یکاش همون وقت مرده بودم ول يا.. سرم ختنیم خراب شد، دکترا رام سوخت، حال نهیس باز

..کرده بود برسم نمیگوهر خانم نفر

 یپرستار زن رو م کی ياون حال تا صدا يآخه تو! الخصوص زن یعل اد،یب دنمید یدکترها ممنوع کردن کس گهید

...خورد ینکنه ماهرخ باشه و حالم بهم م دمیترس یم دمیشن

افتاد، از  یکردن لرزه به بدنم م یم فیکه ننه ها تعر یخوفناک يوالهایدرست مثل اون وقتها که از ه دم،یترس یم آره

..شرم و خونخوار ی، ب حیو وق ایح یبود، ب طونیماهرخ وحشت داشتم، ماهرخ خود ش دنید

داد  یبیپدر سگ بل گرفته بود و ترت اد،یسرم ب يپرستار زن باال دنیاجازه نم یکه دکترها بهش گفته بودن که حت یوقت

!ام کنن يخونه بستر وونهید يخونه، تو ضیاز مر یکه بعد از مرخص
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تونستم حرکتش بدهم ، هزار جور بال سرم آوردن ، از  یکردم ، نم یم يپاهام از کار افتاده بود، هرکار یبدبخت آخه

!هیتن فلج روانکوفت و زهرمارها دست آخر گف نیو ا شیعکس و آزما

ماهرخ منو روانه  یو با همدست هیروان یفلج شدن پاهام وجود نداشت و دکترا گفتن روح يبرا يعلت عضو چیه

...کردن مارستانیت

 رمردیکرده ام و حاال به هق هق افتاده ام به پ هیمدت را گر نیندارم ، تمام ا دنیتوان شن گریبد شده، د یلیخ حالم

:گفتم

...تونم بشنوم ینم گهید،  گهیبسه د-

بودم و  يریزنج يها وانهیدم خور د مارستانیت يهفت سال آزگار تو نکهیرو؟ا یچ: دهد  یرحمانه ادامه م یب رمردیپ

داد؟یبا جون و دل خرج و مخارجش رو م ارهیاون پت

...گریوقت د يبرا نیبسه ، تو رو خدا بگذار-

رو به  نید نیکرد، من ا رونتیب یاگه با اردنگ یحت ،یاسه گوهر بگخوام همش رو و یعجل مهلتم نداد ، م دیشا-

...همش رو، مو به مو.. یکه بهش بگ ذارمیگردنت م

..برم کارخونه دیشده ، با رمیمن د حیآقا ذب:  کنمیم التماس

.کنهام  يخونه بستر ضیدنبالم ببره مر ادیم ژنیتو رو بخدا امروز رو نرو ، ب:  دیگو یهم ملتمسانه م او

؟یچ يبرا: پرسم  یتعجب م با

 برهیبار م هیهر چند وقت .... بنده  یپشت و باسنم لجن م ه؟تمامیچ یدونیزخم بستر م:  شودیرحمانه م یلحنش ب باز

..فتهیتا تنم به کرم ب نجایا امیباز م شمیخونه ، خوب که م ضیمر

.و تمام آنچه خورده ام را باال آوردم دمیست دوراهرو ا يمشترکمان که تو ییدهد ، بدستشو یتهوع امانم نم حالت

.ستیول کن ن جیذب یبدتر از آن است که بتوان وصفش کرد ول حالم
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:تخت افتادم گفت يرو یحال یبا ب یوقت

چرخ دار نشستم و افسوس خوردم ، خل و  یصندل يخونه رو وونهیهفت سال تو د! نمونده که برسم به حاالم يزیچ-

ها سر وونهید

 نیو من ع کردنیم يور و اون ور و باهام باز نیبردن ا یام م یانداختن ؛ منو با صندل یگذاشتن ، تف بهم م یسرم م به

يآدمها

 یاونها و حت چهیکردم و شده بودم باز یرسونده فکر م نجایکه منو به ا یفقط نشسته بودم و به تمام اشتباهات مات

کم کم! پرستارها 

.. ي، راه بر ي، قدم بردار یپاش یکن یسع دیبا گفتنیدکترها م... جون یموند دوباره استخون بپام آب شدن و  يگوشتها

تو پاهات

با چشم خون از خونه ام رفت؟ شیسال پ یکه س يگوهر ایماهرخ ؟  شیپاشم کجا برم ؟ پ یول سالمه

...اشون نسوخت یخوابزدگ یۀواسه گر یکه دلم حت ییبچه ها ای

داشته  ایدن نیرو تو ا یکردم کس یباور نم دنمیاومد د یدنبالم گشته بود ، وقت یلیطفلک خ. کرد مدایپ ژنیب نکهیا تا

به ادیباشم که ب

 هی یو حداقل ماه ارنیبراشون م ینیریش دنشونید انیها م وونهید نیا يکه بچه ها دمیدیهفت ساله م نیتو ا. دارمید

ساعت وقت

 يعالم آدم دور برم بودن و من تنها کینبودم و  وونهیها بودم و د وونهید يتو هفت سال تمام....من یول ذارنیم براشون

تنها

...کرد یرهام نم يفکر ماهرخ و اونچه که به من کرد لحظه ا.  بودم

درباره کار و گسترش دادنش به اون  ییهایحرف زدم و او از کارو بارش گفت و من هم راهنمائ ژنیمدتها به ب یوقت
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کردم با تعجب

د؟یهست نجای، پس چرا ا دیآقا شما که سالم:  فتگ

دست و پاتون رو به  ای کردمیم الیشما به من گفته بودن که خ یگفت ، آنقدر از بدحال. ندادم یداشتم بگم ؟ جواب یچ

، دنیکش ریزنج

!!نیزنیسرم و تا بخورم کتکم م نیپریم نینیتا منو بب ای

....انوم و چند تا از دوستاتونخ: تکون داد و گفت  يگفته؟ سر یک:  گفتم

دنم؟؟ید ياومد یواسه چ يبود دهیوصفها که شن نیبا ا:  گفتم

: گفتم  نیکرد يدر حق من پدر. ونمیام رو به شما مد یمن تمام زندگ ن،یانداخت و گفت شما آقائ نیرو پائ سرش

نجایمنو از ا یتونیم

؟يبد نجات

آره ، بخدا نوکرتون هستم: گفت  اقیاشت با

بود و  شونیحال ییزهایچ هینبود، باألخره دکترها  یخونه کار سخت وونهیآوردن من از اون د رونیاش کنم ، ب خالصه

کی دونستنیم

.ستین يبه بستر يازی، فلجم کرده ، اما ن یروح دیشد ضربه

.مفت باعث شده بود که من هفت سال اسارت بکشم ۀنیماهرخ بود که با پول و پرداخت هز نیا و

 میزندگ يماهرخ تو یشده بودم از وقت ریتر از اونها اس شیپ یلیمن خ...گرچه: نامحسوس گفت  یو با آه دیشیاند يقد

وارد شد من

بودم طونیش اهیدل س ریاس

!؟يبر يخواینه م ایباز بگم ، : نگاهم کرد و گفت  رمردیپ
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:مساعدت نداشتم سرم را تکان دادم جز ياو بودم و چاره ا می، عالوه بر آن تسل دمیرس ینم سیبه سرو گرید

....کنم یگوش م-

:در سکوت با ذهنش کلنجار رفت و باألخره به حرف آمد یمدت

خشک شد. برق گرفته باشدش  ي، انگار دیچمدون بزرگ تو خونه د هیماهرخ منو با  یوقت-

؟يمهمون دار هیهان؟ چ: پوزخند گفتم  با

من؟ ۀخون يایبهت اجازه داده که ب یک: با وقاحت گفت  خودش رو جمع و جور کرد و عیسر یلیخ

تو؟ ۀخون: گفتم  یبلند و محکم يصدا با

:دیکه داشتم ، غر ییزهایچ ۀ، خونه بنام اون بود مثل هم گفتیالل شدم ، راست م کهوی بعد

!در خطرم یندارم ، از لحاظ جان تیمن ، من با وجود تو امن ۀبعله ، خون-

شدم ازم  وونهیمن د نکهیبه بهونه ا يخوایحاالم م ه؟یشوهر اول ۀلنگ يمن هم کرد ؟يخوای؟ طالق م هیها ؟ چ:  گفتم

و يریطالق بگ

دنبال اون بچه که به سن بچه خودته؟ يبر

رمیگیآره طالق م س،یزر نرن ، به تو مربوط ن: زد ادیفر

!و بد منظر تو رو تماشا کنم؟ هیکر افهیر روز قه نمیشیم يکرد الی، خ يتر فی، تو از نجاست هم کث دمیطالقت م:  گفتم

!اد؟یجز تماشا کردن هم ازت بر م يمگه کار: پوزخند گفت  با

تونستم پاشم و  ی، نم اطیولو شدم کف ح لچرمیو يچطور شد ، اما بهش حمله کردم و از رو دمیگرفتم ، نفهم شیآت

یاش ول کهیت کهیت

.تو خونه ختنیها ر هیو همسا ادیو فر غیرد به جاو هم شروع ک. تونستم بهش فحش دادم  تا

...نیکمکم کن! اومده منو بکشه: گفت  یو م کردیم ونیش
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مونده نعشت  یروز هم به عمرت باق کیکشمت ،  یآره ، م:  دمیکش یفکر مردم رو نکردم از ته دل عربده م گهید منهم

ندازمیرو م

...همون اتاق لجن زارت تو

کرد که زنم رو تو بغل شاگرد  یحرف منو باور نم چکشیزد و ه یبه غش و ضعف م پدرسگ هم خودش رو اون

ریگ رگاهمیتعم

گفتمیو زمان ناسزا م نیو به زم دمیلول یم نیکرم رو زم نی، ع انداختم

 وونهید هی، من با  رونیبرو ب: زد ادیزد ، دست به کمر فر تیکرد و خودش رو به مظلوم يباز لمیف یکل یآخر وقت دست

يریزنج

...رونیو هولم داد از در خونه ب لچریو يلش بلند کرد و انداخت رو نیخودش منو ع يو با دست ها. ندارم  يکار

که تو عالم و آدم به من احساس  ژنیدونه ب هی نیهم... و باز  رونیسگ ولگرد انداختم ب هی نی، ع هیکرد همسا رونمیب

کردیم تیمسئول

گفتم که اگه صد تا شر ... کنه  یهام رو برطرف کرد و البته م ازیکرد و تا حدالزم ن هیکرا میجارو برا نیا.. دیرس بدادم

کردم

پر و بالم رو  ریخالص کرد و ز یخونه نکبت وونهیکردم ، اونهم دست کم منو از اون د یخوب کیرو گرفت و اگه  بونمیگر

....گرفت

؟یماهرخ چ:  دمیپرس يکنجکاو با

اسم  یاز تو سجلم پاك بشه ول فشیخواستم اسم کث یطالق رو گرفت ، گرچه از خدا م یرکیبا ز: گفتاعنتا  یب یحالت با

گوهر هنوز

!سجلمه تو
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 شیدایگشتم پ یدخترم ، گوهر از من طالق نگرفت ، رفت که رفت ، هر چ:  دیبه سرعت فهم نرایکردم و او ا نعجب

نکردم که

 یم الینداشت که من حتما گوهر رو طالق بدم ، اونوقتها من احمق خ يراراش رو بدم ، ماهرخ هم اصال اص یخرج حداقل

کردم از

زن من باشد  "گوهر قانونا نکهیو نداشتم به نام اون بود و ا ینداشت ، چون هر چ یمیب دمیبعد فهم یول! اشه  یخانم

بحال اون یفرق

....برسهوجود نداشت که ماهرخ نگران باشه به گوهر  یارث یعنیکرد ،  نخواهد

...هیهمسا ایب.. ایب: گوش خراش به حرکت در آورد و از در خارج شد  يرا با آن صدا لچرشیمقدمه و یب

آن پر از دسته اسکناس  يرا باز کنم ، تو يبه اطاقش رفتم و او از من خواست چمدان کهنه و زهوار دررفته ا بدنبالش

بود که ییها

.از دور خارج شده بودارزش خود را از دست داده بود و  گرید

 ژنیب شیگذاشتم ، دور از چشم ماهرخ اونو پ یگوهر را کنار م ی، خرج یخدا ، هر ماه با چه بدبخت ي، بخداوند نیبب-

امانت

روز کم  کیاش رو بهش بدم ، تمام و کمال ، بدون  یشد ، خرج دایسروکله گوهر پ ي، روزگار يگذاشتم که اگه روز یم

..يو کسر

؟يکرد نید يادا یبشه؟ احساس کن یکه چ: ، با تمسخر گفتم  گرفت حرصم

...هیهمسا زدمیخودم رو گول م: سرش رو با تاسف تکان داد  او

من چقدر نسبت به تو  نیبب نیو بگ نیرو بهش نشون بد نهایو ا دنتانید ادیگوهر ب نیدواریحتما ام!  نیزنیهنوز م-

تیاحساس مسئول
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!!!کردم یم

!!که تو دامنت گذاشته بودم يو چقدر بفکرت بودم ، بفکر تو و شش تا بچه ا: ادامه دادم  نیزهرآگ يبا خنده ا و

.نسوخت شیدلم برا يذره ا یول دیگر یداشتم م نانیانداخت ، اطم ریدر سکوت سرش را به ز رمردیپ

چهره متورم  دمیکه د يزیچ نیلبه کارخانه رساندم ، او ریحدود دو ساعت تاخ يزیخودم را با دردسر فراوان با چ یوقت

یخانم محسن

تا ظهر . حساب کند میبرا یدو ساعت را عنوان مرخص نیام و ا دهیرس رید یلیدادم به دال حیتوض ینیحس ي، به آقا بود

شیحواسم پ

مد و آ زمیبزنم ، سر م یاز آنکه من حرف شیبود که صورتش متورم و مجروح بود ، باالخره موقع ناهار ، پ یمحسن خانم

با بغض

تابلو؟ یلیخ اقمیق یانیخانم ک:  گفت

، از جا برخواستم  ستنیشروع کرد به گر يو مثل ابر بهار دیسکوتم بغضش ترک�دنی، با د میبگو دیدانستم چه با ینم

یو به آرام

.ارمیبراتون آب خوردن ب نیبنش قهیدق هی،  یخانم محسن نیآروم باش: دادم  شیدلدار

دوست بود را در  یکرد ، و ظاهرا با محسن یکار م گرکارخانهید يکه در قسمت ها یبرگشتم ، خانم آب وانیبا ل یوقت

.دمیکنارش د

:گفت یبند م هیکرد و  یم نینفر یمحسن

 نکهیتا کشو و کتابخونه ، به بهونه ا ریکرده ، از کمدها بگ شیام رو تفت یاومده ، تمام زار و زندگ روزیپدرسگ، د کهیزن-

مثال

.کند زیام رو تم ونهخ
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!ه؟یبه اون چه؟مگه شغلش کلفت!! وا: ناشناس گفت  زن

و پاش  ختیچه که کمد هام ر ؟بتویکالم بهش گفتم مگه فضول من کیکالم، فقط  کی...رو بگو نیهم:  زدیزار م یمحسن

یبوده؟ ک

است؟ قهیلس یکه مثال زنت ب یبه شوهرم بگ يخوایم ؟یکن زیخونه منو تم يایاجازه داده ب بتو

...يکرد يخوب کار - نیآفر: زن با حرارات گفت  آن

داداشم  چارهیرومن گفتم و اون صد تا گذاشت روش و جوابم رو داد ، آره، خونه ات رو گند برداشته ب نیا..خانوم يا-

داره تو

بهم گفت و بعد دلش خواست  یهرچ يوا...يوا...يخودت شلخته بار آورد نیکنه، بچه هارم ع یم یزندگ یآشغالدون

قهر کرد و

.رفت

!تو�بهتر..بره به درك: داد گفت  یرا ماساژ م یمحسن يکه شانه ها یدر حال زن

داده  لیزنگ زده بود به شوهره چه دروغها بهم بافته بود وتحو دونهیخدا م: اش را بلند تر کرد  هیگر يباز صدا یمحسن

بود که

 نی، فقط ع دیاونم پرس يدیشده ؟ اگه توپرس یچ دیکلمه از من پرس کی خونه افتاد بجونم ، تو بگو دیکه رس نیهم

که زدیها م یوحش

!؟یکن یم رونیکه خواهر منو از خونه ام ب دهیرس ییکارت به جا هان

!تو گونه ام؟ دهینامرد چطور با مشت کوب نیبب: مظلومانه صورتش را نشان داد یبا حالت بعد

گرفتم ،  یو طول درمان م یرفتم پزشک قانون یجا ، صبح اول وقت م نیا امیب نکهیا يتو بودم ، بجا يمن جا: گفت  زن

!من بلند کنه يغلط بکنه دست رو گهیکردم تا د یم تیرفتم ازش شکا یم
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کار رو بکنم تا خودش و خواهر  نیمن ا هیمادر بشن ، کاف یبچه هام ب يخوا یم! ابوالفضل  ای: وحشت زده گفت  یمحسن

!هستن یی، چه پدر سوخته ها یرو نشناحت نهایواه واه تو ا.... بزنن  شمیروم و زنده زنده آت زنیاش نفت بر حروم لقمه

...يواسه خودت بزرگش کرد ی، الک یترسیم نهایاز ا يادیتو هم ز: گفت  تیبا عصبان زن

برادر و  نیهستن ، ا یهستن و ک یچ نهایا یدون یهم باز به صورت متورم و کبودش اشاره کرد و گفت ، د تو نم یمحسن

!  يبزرگش کرد یتو الک یگ یم یچ ی، چ ستین نهایا فیحر ياحد چیلنگه نداره ، ه ایهستن که تو دن يزیچ کیخواهر 

.....که قربونت برم ينکرد یباهاشون زندگ.....  یدون ینم

بروم ، وارد محوطه  يبه نهار خور کهنیمشغول بحث هستند فاصله گرفتم و بدون ا داًیآهسته از آنها که شد آهسته

.کارخونه شدم

چهره  دنیآمد و او را قبول نداشتم ، اما از د یخوشم نم چیه یخانم محسن تیاز شخص یبه طور کل نکهیوجود ا با

.بودمش ، احساس خصومت کردم دهیشد و نسبت به خواهر شوهر او که هرگز ند شیمجروحش دلم ر

که از صبح زود  ی؟ آن هم زن فتدیبه جان همسرش ب وانیح کیکند که برادرش مثل  يکار دیخواهر با کیچرا  یراست

بزرگ کردن و پرورش دو بچه  تیکند و عالوه بر آن مسئول یکارخانه و پس از آن در خانه اش کار م طیتا عصر در مح

.کشد یبر دوش م زیرا ن

شمشاد کاشته شده بود نشستم و  فیرد کیآن  هیدر حاشکه  يلبه جدول باغچه ا يآنکه متوجه اطرافم باشم ، رو یب

خواهر شوهر  میبنگر هیبه قض نانهیخوش ب هیاگر از زاو:  دمیشیبا خود اند! خاله خرسه  یدوست: لب زمزمه کردم  ریز

 یخواهرش دل م يخواهر که برا کیباشد ، درست مثل  اشتهد یسوئ تیآنکه ن یکند ، ب یخانه او را مرتب م یمحسن

،  ندیچ یو مرتب آنها را م زیو تم زدیر یم رونیرا ب شیکند به او کمک کند ، تمام کشو ها و کمد ها یم یزاند و سعسو

دهد  یکند و ناهارشان را م یبچه ها به خانه برگشتند مادرانه به آنها محبت م یکند و ظهر وقت یدرست م یناهار مطبوع

شود بالفاصله  یوارد خانه م یباشد ، وقت یندازد که خانم خانه که محسنا یخانه را برق م يو طور دیشو یو ظرفها را م
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.شود یمتوجه م

 مییگو ی، م میریجانب خواهر شوهر را بگ میحاال اگر بخواه. است  دهیو پسند الیز اریکه بس هیقض ينجایتا ا خب

باشد  یبیو من به هر ترت یبکن کارها را نینداشت تو ا یلزوم دیگو یکند و م یتشکر پشت چشم نازك م يبجا یمحسن

به کمک تو  يازیام ن يچرخاندن امور خانه دار يو برا! دم یرس یکارها م نیمطمئناً به ا يشتریب يروزها یبه مرور ط

 دهیکه در آن د يآشکار یزننده است ، اما با وجود زشت اریداده باشد ، بدون شک بس يبرخورد ، اگر رو نیا! نداشتم 

 دراش ،  یدر امور زندگ ینباشد کس لیحق را دارد ما نیزن ا کی نکهیدر آن محسوس است ، ا» حق« کیشود ،  یم

اوصاف خواهر شوهر اگر هم قصدش  نیبا ا! داشته باشد  يریاگر قصد خ یکند ، حت يدست دراز شیو کارها فشیوظا

خودش افسوس بخورد که  شیپ ی، و حت نکند یباره کمک نیدر ا گریبا خود عهد بندد که د دیبرخورد با نیبوده با ا ریخ

.ندارد اقتیکاش نکرده بودم چون او ل نیکرد و ا يدکارها را کردم و او چه برداشت ب نیا یتیمن با چه ن

و  نهیک يزنش بلند کند ، بو ياو بشوراند که به خودش اجازه دهد ، دست رو هیبر عل يشوهر را طور رکانهیز نکهیا اما

با صداقت به  اینکند ،  يدلسوز نیچن گریاست که د نی، حداقل ا یبوده ، و برداشت منف ریقصد خاگر . دهد  یعداوت م

 يکار نیچن یتو که شاغل هست يبرا يکمک به تو و دلسوز اطرکند که من به خ هیو نه شوهرش ، گال یخود محسن

....نکنم ییها يدلسوز نیچن گریتا د! کنم  ی، پشت دستم را داغ م ستیتو نبوده ، مهم ن ندیخوشا نیکردم و حاال که ا

سهواً  ایداند ، عمداً  ی، خدا م ریکه خواهر ام ییآن روزها ادیافتم ،  یباره م نیدر ا ریروابط خودم و ام ادیاراده به  یب

 یمجواب  الیخ یخندان و ب یرا با نگاه ریبه من بود و من نگاه نگران ام هیکه بدون شک کنا یزد و با حرکت یم یحرف

؟يشد لخورتو د ایپر:  دیروز پرس کیدادم ، او 

 يقصد بد» خواهرش«آرزو  دینگاه کنم شا نانهیخوش ب هیاز زاو زیکنم به همه چ یم یمن سع ریام:  دمیمن خند و

!بود که بد عنوان شد ينداشت فقط نحوه مطرح کردنش طور

 یو اخالق خاله زنک یهست دهیالم که تو آنقدر فهمخوشح: گرم و مهربانش گرفت و گفت  يدستها انیدستم را در م او
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چه کار  يخورد یو مغزم رو م يکرد یخواهرم گله م يکه مدام از حرف ها يزنها بود پیدونم اگر از اون ت ینم!  يندار

!!کردم یم دیبا

****

پرورش  يبرا یمناسب اریمدت ، زمان بس نیو ا دیبه دو ماه طول کش بیسقط قر يپس از ماجرا ریمن و ام یطوالن قهر

.هر دو ما بود نهیو عداوت در س نهیک

او با  قیکه از طر يگریعمداً با عارف و دوستان د ایاطاق مطالعه اش بود و  يتو ایعمالً  امدیم یو وقت امدیبه خانه م رید او

.رفت یم رونیزد و ب یحرف م یآنها آشنا شده بود تلفن

خوردم و خواب و خوراکم اشک و آه شده بود  یخانه تک و تنها غصه م يتا شام تو سخت بود ، از صبح میبرا یلیخ لیاوا

دوستم نداره ؟ گهید ریام يدید: 

 کیاو  دمید یوقت یکردم ، ول یستادگیا میتحر نیدر مقابل ا یبه حد کاف دیگذاشت و من شا میتنها یلیخ کبارهی ریام

و طرد شدن باز با سوسن پناه بردم او مدام  ییتنها نیفرار از ا يبرا به ناچار! دارد تا من صد قدم بردارم  یقدم بر نم

.کرد یمتهم م یعرضگ یکرد و مرا به ب یسرزنشم م

 ییهایمهمان یشگیهمرا هم گریکردم و د یم يرا با او سپر میسوسن شدم و قسمت اعظم روزها یشگیکم کمک بار هم

ودمیرفت  یکه دست کم سه چهار شب در هفته م

شوم اما  دهیکرد به جانب او کش یدر انها شرکت م زیکه اغلب بهروز ن هایمهمان نیشد که در هم یباعث م ریال امخ دیشا

ما د خصوص  ياما صحبتها میکرد یبا هم صحبت م یتمام مدت مهمان باینبودم،گر چه اگر او بود تقر یاخالق یمن زن ب

از  يبد تیدر حال اختالفات او با همسرش داشتم و ن یسع قیدوست شف کیاو ومشکالتش بود و من واقعا مثل  یزندگ

.با او نداشتم یهم صحبت

به مانند دو دوست  يبه وجود اورد و تا اندازه ا یما مودت نیبهروز ب یمیکم مرور زمان و البته اخالق زودجوش و صم کم

از  غیکرد اما در یو او درد و دل م زدم یکرد و من مدتها با او حرف م یبهروز به منرل ما تلفن م م،بارهایشد یمیصم
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؟يزد یساعت با او حرف م کیبود که  یچه کس نیاز من سوال کند که ا ریام کباری یحت نکهیا

!نه ای اورمیبه من توجه نداشت که متوجه بشود من موقع حرف زدن نام بهروز را به زبان م اصال

...اشاره کند تا باز به طرفش بروم کیدم او فقط او منتظر قدم اول من بود درست مثل من که منتظر بو دیشا

که تا چه  میحرف بزنم و به او بگو ریاش با ام یشاهد است که بارها رفتم که درباره بهروز و نقش من در زندگ خدا

نقل  ریام يرا برا حمیاز نصا ییکنم و قسمتها يریاو جلوگ یزندگ دنیتوانسته ام چند بار از پاش میها ییاندازه با راهنما

که  می،انقدر از هم دور شده بود...یو من بخود ببالم ول دیبگو نیام افر یو منطق حیکنم تا او باز هم به طرز فکر صح

 لیدل چیکردم ه یو بدتر از ان ابن بود که هر چه فکر م میدیشن یدور م يفاصله  نیهم را از ا يصدا یبه سخت گرید

!!يرو زد لم،دلشد زیعز چیه:اورد یکه سوسن م یلیکردم جز دل ینم ادیشکاف ژرف پ نیبوجود امدن ا يبرا یدرست

از احساساتمان  يدر گوشه ا میگذار ینم یکه به او وقعن یاست تا زمان يزیشگفت انگ يرویخداوندا،غرور عجب ن اه

صت به او فر کیاست  یخود را از دست داده است اما فقط کاف يو انرژ رویسالهاست ن ییند،گوینش یخموش و ارام م

احساساتمان را تحت کنترل خود  یبکند بلکه مابق یدران را یخموش يتا او جوشان و خروشان نه فقط جبرنا سالها میبده

!که او سلطان تمام وجود ما بشود يرد،طوریبگ

وبر  مریبگ یبودم تا جان ریاز طرف ام زیحرکت محبت ام کیتنها منتظر  گذشتیکه م قهیمنتظر بودم هر لحظه،هر دق من

...احساسات و تمام وجودم کنم اما يغرور کاذب بتازم و باز عشق را ملکه  نیا

که ان روزها با  یگرفت جدال درون یاز روز قبل از من فاصله م شتریهر روز ب ریثمر شده بود و ام یب میها و روزها لحظه

 یقهر م یاگر هم بر سر موضوع یول میکرد یکم با هم قهر م یلیخ ریمن و ام.دراورد يخود داشتم عقل و خودم را از پا

 رانیسد نوپا را و نیاول ا یو لودگ یرا مستحکم کند من با شوخ شیها هیشود وپا ریاز انکه سد قهر جا گ شیپ!میشد

و در  کردمیابراز م زیانتقادات خودم را ن یگذاشتم وباز به کمک شوخ طبع یباز م ریانتقاد ام يو بعد راه را برا کردمیم

 میمتوجه شو انکه یشد و ب یهم زدن مبدل م يسروکله  يو تو یو قهرمان به شوخ یاوقات تلخ یبر هم زدن چشم
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رفت یم نیکدورتها از ب

کنم و منو  یم یدست شیپ شهیهم که شده قدم اول را من بردارم اما تو هم کباریمن مترصدم که :گفت یم شهیهم ریام

!ازمیدر مقابل تو کم م شهیاعتراف کنم هم دیو من با يربزرگوا یلیتو خ...یکن یخودت م يشرمنده 

من اول  شهیچرا هم!خان ریام يفرصت که قدم اول رو تو بردار کیهم  نیخب ا:بود لیدل نیمن هم به هم یدرون جدال

من دل گه  ینه،سوسن راست م...تو کباریمن بودم حاال  شهیسر حرف رو باز کنم؟تا حاال هم امیمن ب ام؟چایکوتاه ب دیبا

 ریام يبرا یخاص گاهیجا گهیدوستم نداره من د گهیاون د...تساعت قهر رو نداش کیرو زدم وگرنه اون طاقت  ریام

 یذهن يکه دست کم نود ونه درصد ان ساخته و پرداخته  یتصورات کردیم يما جر نیهم..منو گرفته يندارم عارف جا

...بود که عقل و خرد از ان رخت بربسته بودند

او شام اماده  يبرا گریخورده باشد،و اخر من به سفارش سوسن د رونیکه شام را ب امدیبخانه م يشبها طور ریام گرید

 دیاعتراف کنم که شا دیبا.  میدید یرا نم گریهمد گریژرف شد که د يما بحد نیب يکردم و اهسته اهسته دره  ینم

دبو ییخالء و تنها نیهم لیمن به طرف بهروز بدل شیگرا

از  گریکم کم د یکردم ول یم انتیشدم و در دل احساس گناه و خ یکرد معذب م یم یبهروز با من شوخ یوقت لیاوا

.دمیخند یو به او م دمیرنج ینم شیهایشوخ

که انقدر  تین نینقل کنم دست کم به ا ریام يبهروز ا برا يخواستم ماجرا یخدا به سر شاهد است که دهها بار م اما

روزنه به ان  کی یما بود که حت نیب ریسد نفوذناپذ کی. درها را بسته بود  يهمه  ریام ینکنم ول انتیاحساس گناه و خ

سو نداشت

قبلش سوسن  دم،روزیچرخ یهدف در خانه م یبود،ب شیدر اطاق مطالعه اش غرق در کاغذها ریشب ام کی دیایم ادمی

که مادر سالها قبل از ان زمان که ده ساله بودم  ییانویبطرف پاراده  یتنها بودم ب یلیبه مسافرت رفته بود و ان روز من خ

تمام تالشش را کرده بود تا منهم بتوانم مثل  یگرفتن معلم خصوص ابود و ب دهیخر دهیبا خاله فر یسر چشم و هم چشم
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که فلسفه  ریه بودم و امام به خانه ام اورده بودم به ان دست نزد هیزیکه انرا به همراه جه یبزنم رفتم،از وقت انویارغوان پ

 یم شهیکه بنوازم او هم ودوقت به من اصرار نکرده ب چیبود ه دهیمن را از زبان خودم شن يزیادگی انویپ نیا دیخر

دلش انجام بده ياریبا عشق و عالقه و  دیزدن رو با انویمثل پ یفیو لط فیادم کار ظر:گفت

 ریکردم ام یبشنود و شروع به زدن کردم حس م ریام را ام یقیسمو ينوا دیانکه فکر کنم شا ینشستم و ب انویپ پشت

 انویانقدر غرق در خودش است که محال است توجهش به پ دیخواب یهمانجا هم م گریبود د یکه مدت یان اطاق لعنت يتو

ختن اراده هنگام نوا یکردم ب یرا احساس نم ریام حضور یکردم که حت یم ییانقدر احساس تنها.زدن من جلب شود

دهم و با خواندن  یام را به انتقال م یاز فشار درون يکردم با فشار هر انگشت ذره ا یشروع به خواندن کردم حس م

:دادم یم يدل ناارامم را دلدار يقدر نیغمگ يشعر

لحظه تنها بگذاره کیغصه ما رو، شهینم

قافله ما رو تو خواب جا بگذاره نیا شهینم

اون دالست ه،ازیمیقد ياز اون دال دلم

بگذاره ایدن يخواد عاشق که شد پا رو یم که

ما دوتا رو ادیدست از اسمون ب هیدارم  دوست

جا و اون ور ابرها بگذاره نیاز ا ببره

تماشات بکنم ایخوام تا اخر دن یم من

برام چشم تماشا بگذاره یزندگ اگه

ارزه تو با من باش و بگذار ینم ایتو دن یب

تنها بذاره شهیتنها بذاره،هم شهیمنو هم ایدن ي همه

که  ییو با صدا دمیکوبیم انویپ يرو گرفتیکه از اعماق قلبم سرچشمه م ییرویشده بودند و با ن يامان جار یب میاشکها
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اشتباه  کی ینزده بودم ، بدون حت انویهمه مدت که پ نیعجبا که پس از ا.  خواندمیشعر را م نیاحساسم بود ا يصدا

که تا آن روز  ينحو نیبود تا به بهتر یدل و عشق کاف ياری گفتیم راست ریام. قطعه را نواختم و خواندم  نیبار ا نیچند

...نواخته بودم ، بنوازم

که هنوز در دلم بود و افسوس  یعشق یکه از گرم میاشکها یگذاشتم و اجازه دادم که مابق انویپ يلحظه سرم را رو کی

بلند شدم  انویاز پشت پ یوقت. و قلبم را که گداخته بود آرامتر کنم  زدیبود ، فرو بر ي، جار خوردمیاز دست رفتنش را م

خاك عالم بر : زنده شد که به حالت انتقاد از همسر بهروز گفته بود  هنمجمله سوسن در ذ کیو در آن را بستم ناگهان 

ادا درآورد و پشت چشم نازك کرد  یبهروز رو واسه اش گفتم ، ه نیکردم و روش تا کردن با ا حتشیسرش هرچه نص

نشسته ور  روزخانو به کنهیرو نگاه م واریخونه درندشت نشسته در و د کی يو به حرفه عمل نکرد ، حاال تک و تنها تو

!هیکه زنه درچه حال ستیهم ن الشیخ نیو ع!  خندهیو م گهیو م بایزن ز کیدل 

زن  کیساعتها که من تنها هستم با  نیهم ا ریام دیکرد که شا يپردازجمله باز ذهنم شروع به داستان  نیآوردن ا ادیب با

...ام است یی، من و تنها کنهیکه فکر نم يزیمشغول گفتگو است و به تنها چ بایز

که در اوج خشم و حس  يدرست لحظه ا!  ارهیچه بالها که بر سر روح و روان آدم نم رودیم راههیذهن به ب ی، وقت ایخدا

و خواندن من  یقیموس يو به نوا ستادهیا يبه فاصله دور نهیدست به س ریام دمیبودم برگشتم و د ریبه امعداوت نسبت 

!دادهیگوش م

. توجه به اتاقم رفتم و خودم را مشغول مطالعه نشان دادم  یو ب دمیرا در نگاه او ند یبودم که برق دوست نیخشمگ آنقدر

و فکر  ستادمیا نهیآ يپر کرد ، باز جلو هودهیام وجودم را افکار مخرب و بتاختند و تم یبحد کاف میها يبد فکر یوقت

؟ بشههم صحبت  کزنیبا  ریممکنه ام یعنیکردم ، 

؟ مونهیم کاریب ری، حاال ام يمصاحب بهروز شد یزن کیذهن مخربم جواب داد ، تو که  و

 يشده بودم ، روز بعد که قدر وونهیخداوندا ، د ؟ هی؟ چ هیاز من خوشکلتره ؟ آخه ک یعنی:  دیتعصب زنانه ام جوش باز
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همان قدم اول بود که من  یمن به نوع يو گوش دادن به صدا ریحضور ام نیعاقالنه تر فکر کردم ، حس کردم ا

...منتظرش بودم

آمد و  ریاز دب ریام!  یدهم ، ول انیقابل تحمل شده بود پا رینابسامان که غ تیوضع نیبه ا گریرا آماده کردم که د خودم

که  یبراست... وادار کرد  ینیبدورش حلقه بسته بود و مرا به عقبنش ریوارد شد باز آن پوسته سخت و نفوذ ناپذ یوقت

...گذردیبر ما م یاست که در آن ییتثنااس ياستفاده از فرصتها یفن زندگ نیبزرگتر

***

زود گذشت هر  یلیظه لحظه آن را شمرده بود ، خمنتظر گذشتش بود ، و بدون شک لح صبرانهیب حیکه ذب يروز هشت

به او  یدسترس گری، د میرا بگو زیهمه چ خواستمیبود ، حاال که م ریامگیپ يهنوز رو یول گرفتمیتماس م ریشب با ام

 نیکه قراره بر نیشما بمن دروغ گفت: ظن به او گفتم  وءنرفته با س مارستانیهنوز به ب حیذب دمید یوقت! نداشتم 

!؟ رستانمایب

کله پزه بپرس ، زنگ زده به  نیبرو از ا یکنیگفته گرفتارم ، باور نم.  امیفرستاده ، هفته بعد م غامیپ ژنینه بخدا ، ب:  دینال

.داده غامیاون پ

آنکه درباره  یبروم و او ب دنشیآمده ، از او اجازه خواستم بد دمیبه خانه گوهر تلفن کردم و فهم یروز صبح وقت آن

گرفتم  یمرخص کروزیبناچار از کارخانه . شدن من مشخص کرد  رایپذ يکند ، روز بعد را برا يمالقاتمان کنجکاوعلت 

موقع رفتن ، چون صبح زود نبود او متوجه شد و خودش  یمتوجه نشود ، ول حیکردم که ذب یهرچند سع. شدم  یو راه

.له و به طرف خانه گوهر براه افتادمگوهر خانوم ؟ بناچار گفتم ب شیپ يریم يدار هیهمسا:  دیپرس

عمارت سه  کیظاهر ساختمان که  دنیبا د. دنج و با صفا بود  يشهر و در کوچه ا یشمال ياز محله ها یکیاو در  خانه

 ایزنگ را فشردم و خود را پر یوقت. او خوب است  یبود ، با خودم فکر کردم اوضاع مال کیش اریبس يطبقه تک واحد

.دییبفرما: گفت  یکردم ، با لحن خوب یمعرف یانیک
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 يبود متوسط القامه با چهره ا یرزنیخوردم ، او پ کهی يروشن و سر حال گوهر قدر یو فرتوت ول ریچهره پ دنید با

 یوارد خانه اش شدم از سادگ یوقت.  رفتیمرا پذ ییشده بود ، با خوشرو دیسف کدستیکه  يمجعد يو موها دهیچروک

بر تن داشت و چهره اش منگل بود ،  يگلدار بلند تیچ راهنیزن حدودا چهل ساله که پ کی. بردم آن لذت  يزیو تم

آن زن  دمی، بعدها فهم وستیبه من پ ینیریو ش يشده بود و به سرعت با چا دهیخم ی، اندام گوهر کم دیلولیخانه م يتو

 ابگذارند و از آنجا که اقامت در آنج زكیسالمندان کهر يقصد داشتند او را در سرا کانشیبود که نزد یبهجت نام

 زكیرفتن به کهر يگوهر او را به خانه اش آورده بود تا نوبتش برا! نوبت بمانند  يتو دیبا یمستلزم زمان است و بقول

!برسد

بنده  نیمادرش زنده بود ، خودش نگهش داشت ، بعد که عمرش رو به شما داد ا یتا وقت: و مختصر گفت  دیمف گوهر

...زكیحاال قراره بره کهر! دا موند معطل خ

پر حرف  یلی، خ کردیتعارف م ینیریبه من ش يتفاوت و عاد یو گوهر ب کردمیتاسف به او نگاه م تیبا اندوه و نها من

مادر ؟ بهت که گفتم  هیچ: هواس من به آن زن عقب افتاده است ، گفت  شتریمتوجه شد ب ی، وقت زدیبود و مدام حرف م

دارند ،  ینیچن نیا ایناقص  يکه بچه ها ییمادرها یدونیکرد ، م اقبتکه مادرش زنده بود از جون و دل ازش مر یوقت، تا 

خب ، باالخره عمر اون بنده خدا  یول.  گذارنیاونها م يرو برا شونیتره ؛ و تمام عمر و انرژ ظیغل یلیخ شونیعشق مادر

باشه ،  نیو مواظب ا بذارهکنار  شویکار و زندگ تونهیخودشه و نم یزندگ ریبرادر داره که درگ هیهم تموم شد ، حاالم 

 نهمی، آخه خواهر دلسوز خواهر ، به هر حال قسمت ا کردیخواهر داشت ، اون ازش مراقبت م کیبرادر  ياگه بجا دیشا

...گهیبوده د نیا

همون  نیا کردمیهستن ، فکر م رونگیکه در رنج و محنت و محتاج کمک د دمیدیرو م ییآدمها یوقت شهیهم:  گفتم

...حاال ی، ول دنیرو که انجام دادن ، م يبد يعدالت پنهانه و دارن تاوان کارها

ظلم نکرده ، و  یکه در حق کس نیداشته باشه ؟ ا یزندگ نیچن دیبا یبه چه جرم چارهیب نیا کنمیدارم فکر م راستش
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 کهی؟ گوهر درحال یلذت نبره ؟ به چه گناه شیافتاده باشه و از زندگعقب  دیچرا با... رو نشکسته  ی، دل ستین يآدم بد

:و گفت دیحرفم دو انیبود به م دهیابرو درهم کش

 هی گهیهست که م یتیروا هیعالم کجا ؟  يوقت به مصلحت خدا شک نکن ، عقل کوچک ما آدمها کجا و علم خدا چیه

اون  خوادی، دلم م هی یشیآال یآدم خالص و ساده و پاك و ب گهیشعر مکه  انیبابا طاهر عر نیا:  گهیم لیروز خدا به جبرئ

که برش داره با خودش ببره به  تین نیخونه بابا طاهر ، به ا فرستهیآدم م ئاتیرو در ه لی، و جبرئ ياریرو به معراج ب

.معراج

،  گنیسخن م يو از هر در برهیه مبنده خدا و آدم بوده به داخل خون کیرو که مثال  لیجبرئ ونی، بابا طاهر عر خالصه

:پرسهیمعراج بردن بابا طاهر باز کنه و م يباب صحبت رو درباره فرمان خدا برا ادیم لیعاقبت جبرئ

؟ یکنیبه معراج ، اون وقت چه م يبشه که بر بتیسعادت نص نیا يروز هیطاهر ، فرض کن  بابا

:خونمیشعر رو م نیفقط براش ا یچی، ه هگیم کردیفرض رو باور نم نیا نکهیا رغمیطاهر عل بابا

دستم رسد بر چرخ گردون اگر

چون نیکه آن چون است و ا میاو گو به

صدناز و نعمت یدهیرا م یکی

را نان جو ، آغشته بر خون یکی

!به معراج اریکالم رو کوتاه کن و خودت تنها برگرد و بابا طاهر رو ن: که  رسهیم لیبه جبرئ یلحظه وح همون

 گردهیو بدون بابا طاهر برم شهیآدم بلند م ئاتیو در همون ه گهیدر و اون در م نیاز ا يهم به فرمان خدا ، قدر لیجبرئ

نظرت عوض شد  کهوی، پس چطور  ارمیمن برم بابا طاهر رو ب يتو که امر فرمود ای، خدا گهیبه خدمت خدا و با تعجب م

؟

!کرد یفلسفه اونو بدونه فضول نکهیدر صالح و مصلحت من ، بدون ا نکهیا يبرا:  دیفرمایاحد و واحد م يخدا



ندا بشر دوست -  تیسادگ يبرا ایپر کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٢٩

!معراج رو نداره اقتیاون ل!  نه

.بر اندامم راست شده بود و دگرگون شده بودم يبود ، مو عیکوچه و بازار شا ونیدر م دیکه شا تیروا نیا دنیشن با

 ی، ول گنی، همه م گمیاومده ، منم م ایه که عقب افتاده بدنکرد یچه گناه نیا یگیادامه داد ، حاال دخترم ، تو هم م گوهر

!یمصلحت خدا دخالت کن يکه تو يبخودت اجازه بد چوقتیهم دیکه چرا ، و تو نبا دهیعقلمون قد نم

 کنهیبه بندگانش ظلم نم چوقتی، ه میکه من و تو از درك اون عاجز یهمه بنده هاش رو دوست داره ، دوست داشتن خدا

...و

و مورد  یبکش تیپس چرا شما رو دوست نداشت و گذاشت اونطور مظلوم نطورهیاگر ا: و گفتم  دمیحرفش دو انیم هب

!؟ یبش ابونهایو با پنج تا بچه آواره خ يریظلم قرار بگ

؟ یهست یتو ک: گفت  یبا سوء ظن به من نگاه کرد و پس ار مکث کوتاه گوهر

 شیکه حدود پنجاه سال پ یآمده ام و اطالعات من درمورد اتفاق حیام از طرف ذب افتاد که من هنوز نگفته ادمیدفعه  کی

...داده بود او را نسبت به من مشکوك کرد يگوهر رو یدر زندگ

.، گوهر باز سوالش را تکرار کرد میبگو دیچه با دانستمیهول شده بودم و نم کهیدرحال

:نبود ؛ من و من کنان گفتم يبرخ یخوش و پر حرف ياز آن رو گرینبود ، د يا چاره

!هستم حیآقا ذب هیهمسا... من ...  هی، من همسا من

:آرامتر گفت ی، کم کردیهمانطور که با سوءظن نگاهم م گوهر

!؟ حیذب

 یحرمت یو ب ادیکه حاال با فر کردمی، اضطراب و هراس مغزم را از کار انداخته بود و مدام تصور م دیطپیبه شدت م قلبم

...خواهد کرد رونیا بمر

:گفت شناكیاو اند.  زدیبر رونیدهنم ب يکم مانده بود قلبم از تو گرید ینشد ول يدر سکوت سپر يادیزمان ز مدت
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!زنده است ؟ هنوز

...نبود کاشیا ی، ول بله

:گفت متریبعد او مال یو اندک میشویم رهیبه هم خ ی، مدت میبگو دیچه با دانمیپرسشگر است ، نم نگاهش

!؟ دستمال بردار صورتت را خشک کن ، نترس ، من شاخ و دم ندارم یترسیآنقدر م چرا

:دیپرس تفاوتیمتوجه شدم از شدت اضطراب صورتم غرق در عرق شده ، گوهر ب تازه

!دخترش ؟ ای یاش هست هیرا بگو ، همسا راستش

!ام گرفت خنده

.اش هستم هی، واقعا همسا نه

کرده و حاال  رونیگفتم که ماهرخ او را ب شیو مختصر برا دینکرد ، مف يپافشار گریکه د دیدر نگاهم د صداقت را دیشا

...آن گوشه افتاده و در انتظار لحظه مرگ است جی، مفلوك و افل یدر اوج فالکت و بدبخت

رو بهت بگم ،  زیچ کیار بگذ يبودم خبر دار حیتو خونه ذب یمن تا وقت یحاال که تو از همه قصه زندگ: گفت  گوهر

،  شدنیبزرگ م حیدست ذب ریاگر بچه هام ز دی، سالها بعد با خودم گفتم شا یبه من گذشت ول یسخت يگرچه روزها

بود که  نیصالح و مصلحت خدا بر ا دینبودن ، شا شانیاافتخار من و خانواده ه هیو حاال ما ومدنیخودش بار م نیع

!که آدم باشن ارمیبار ب ییبچه ها ، دمیکه کش ییتمام رنجها رغمیعل

 شتریانداخت چه بر او گذشته ، در واقع ب رونیکه ماهرخ ، او را ب زیکه بدانم پس از آن شب غم انگ خواهدیدلم م یلیخ

را کنار  یستیرودربا يشده ، از شدت کنجکاو بشینص یمرد خوب نباریاست که دوباره ازدواج کرده و ا نیتصورم بر ا

:دمیسگذاشتم و پر

... ، پنج تا بچه و حامله  نیکه داشت یتی؟ با اون وضع نی؟ کجا رفت نیکرد کاریاون شب چ یول کنمیم ی، فضول دیببخش

...بیشهر غر کی يتو
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من امروز چند تا ! به اندازه چهل ، پنجاه سال !  یلیقصه اش درازه ، خ... اووووه : سرش را تکان داد و گفت  یحوصلگیب با

.گمی، انشاءاهللا بعدا برات مکار دارم 

...نی، تو رو خدا بگذار کنمیمن کارهاتون رو م: اصرار گفتم  به

...برم چتد جا سر بزنم دی، با ستیخونه ن يکار تو زمیعز نه

؟ يمن بگذار يامروز وقتت رو برا یتونیجدا م: و گفت  دیشیاند يمکث کرد ، قدر ناگهان

!، با جون و دل تونمیحتما م: گفتم سرم را تکان دادم و  اقیاشت با

؟ یبرون نیماش يبلد

بله

،  امیحرف من حرف نزد و گفت م يرو یطفلک درس داره ول. منو ببره چند جا  ادیخوب شد ، اخه قراره نوه ام ب یلیخ

هم هست  یصتفر.  شهیو وقتش گرفته نم رسهی، اونهم به درسش م ياون من رو چند جا ببر نیبا ماش یحاال اگر تو بتون

!تو رو فرستاده سراغ من حیچرا ذب یکه بگ

.کنمیکار رو م نیحتما ا هیعال

 ایکه گوهر آن زمان در شکم داشت و هنوز بدن يکه منتظر آمدن نوه گوهر که دختر فتح اهللا ، همان بچه ا يفاصله ا در

بوده ،  لیدل نیراحت من هم به هم رفتنیپذدارد و  هیریخ يدر کارها ی، متوجه شدم که گوهر دست میبود ، ماند ومدهین

!!!کرده یتو رو به من معرف یو کس يندار هیزی، جه یازدواج کن یخواهیاو گفت فکر کردم م

احد و يبخدا: بود و گفت  ییرایجعبه نشانم داد که کنج پذ کی

جعبه و منهم  نیا يتو زنیریم ارنیبکنن خودشون هر موقع داشته باشن ، م یکمک گمیکه من اصال به بچه هام نم واحد

شکر خدا  یبچه هام به حمداهللا خوبه ، ول یمال تیدستشون تنگه ، االن وضع دونمیکه م کنمیم يخرج افراد آبرومند

 ذارنیم ریشب سرشون رو با شکم س یهر کدومشون وقت نهااو دونمیهمشون انسان هستن و خودشون رو گم نکردن ، م
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،  دینا ام کی ایگذاشته  نیزم ریهم که گرسنه بوده ، اون شب سر س کنفریاونها  ياریب، مطمئن هستن که حداقل  نیزم

...گذارهیبالش م يبه خدا سرشو رو دیاون شب با ام

به عکس گوهر که در  یمودب و موقر بود و شباهت فراوان اریساله بس ستیحدودا ب ي، او دختر دینوه گوهر رس بهاره

 شنهادیکند ، پ يمن کنجکاو تیدرباره هو نکهیکرد و بدون ا یدب و احترام با من احوالپرسداشت ، با ا دمید حیخانه ذب

من خاطر نشان کرد که تنها ماندن بهجت  یگوهر در مقابل نگران.  میبه راه افتاد ي، و سه نفر رفتیمادر بزرگش را پذ

.آزار و آرام است یب اریندارد و او بس يخطر چیدر خانه ه

.میحرکت کرد دادیکه گوهر م یو مطابق آدرس دمیره را به خانه اشان رساناتفاق بها به

و  یو من از وضع بد جسمان دیپرس حی، گوهر درباره ذب میتهران بود برس یاز مناطق جنوب یکیبه آن آدرس که در  تا

:گفت يعاد یلیشود خ دهیدر کالمش د نهیک ایاز نفرت  يآنکه اثر یگفتم ، گوهر ب ژنیب يکمکها

 یکل دیبا مشیاونجا بگذار میبده ، اگه بخواه یلیکه خ زكیکهر تیبه حالش کرد ، وضع يفکر کی دیاوصاف با نیا با

!مشیبگذار یخانه سالمندان خصوص کی میاگر موافق باشن بتون دیبا بچه ها صحبت کنم ، شا دینوبت بمونه ، با يتو

را متوقف کردم و  لیبرانم ، اتومب تونمیه ام و حس کردم نملحظه فراموش کردم پشت فرمان نشست کی رتیشدت ح از

...، او چه بر سر گوهر آورده و حاال ایشدم ، خدا رهیگوهر خ ختهیو فرو ر دهیناباور به چهره چروک یبا نگاه

بخند بزند ل حیاحوال محنت بار ذب دنیبود که با شن نی، توقعم ا زندیدرباره اش حرف م ایر یساده ، چه راحت و چه ب چه

که  کردیم يزیاو داشت برنامه ر یروزگار انتقام او را از شوهرش گرفته بخندد و لذت ببرد ، ول نکهیو از ته دل از ا

...، لحنش دلسوزانه نبود ، مسئوالنه بود اوردیرا از آن اوضاع نابسامان درب حیچطور ذب

بزرگوار باشد ؟ تواندیاندازه هم م نیانسان تا ا کی یعنی

؟ ی، چرا معطل شهیم ریدختر ؟ د يا ستادهیپس چرا وا: گوهر مرا بخود آورد  ياصد

 ییصحنه ها نیچن دنی، آدم با د نیبزرگوار هست یلیشدند ، خ يجار میاراده اشکها یرا به حرکت درآوردم و ب نیماش
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...ردیگیقرار م ریواقعا تحت تاث یانسان

او مثل  دیرسیبنظر نم یبود که احساسات یمحکم و منطق ییاشت ، صدامحبت ند ایو  يگوهر رنگ و لعاب دلسوز يصدا

:گفت يو جد ينبود ، قو شیحرفها يتو رمیبم یو اله شیشده بود ، سخت و محکم ، آخ دهیفوالد آبد

ن افتاده ، بفکر درست کرد يبه چه روز یشوهرم بوده و حاال تو رو فرستاده که به من بگ حیذب نکهی، من بخاطر ا دخترم

.ستمیوضعش ن

از اون به دل  يا نهیک گهیمن د. نداره  یفرق چیه... که محتاج کمک همنوعانشان هستن  یهم مثل هزاران آدم حیذب

از  بیو غر بیعج يزهایپنجاه سال آنقدر چ نیا ي، چونکه تو زمیبا گذشتم ، نه عز یفکر کن نکهیندارم ، نه بخاطر ا

 فهیح کنمیدارم که فکر م مانیا ایدن نیا یارزش یو آنقدر به ب!  ودهنب يزیل اونها چدر مقاب حیام که کار ذب دهیآدمها د

...بکنه يورز نهیآدم عمرش رو تلف ک

 ریو تحق دمیکشیرو تک و تنها به دوش م یزندگ يها یاش تو دلم بود ، اون روزها که سخت نهیک يادیز ي، سالها گرچه

هام رو از اون دونستم ،  یکردم ، و تمام بدبخت نشینفر یلی، خ کردمیل مبچه هام و خودم رو با خون دل خوردن تحم

 يتوز نهیک يبرا یفرصت گریکه د یباش ریآنقدر درگ یبخصوص وقت ، برهیآدم م ادیرو از  زی، زمان ، همه چ زمیعز یول

...ینداشته باش

 میبه همراه گوهر در خانه را بصدا درآورد،  میدیخانه درب و داغان رس کیو تو در تو به  کیچند کوچه بار یاز ط پس

گوهر گل از  دنیباز کرد ، با د مانیچادر نخ نما شده در را برو کیبا  دهیالغر اندام ، کوتاه قد و تک یبعد ، زن یو لحظات

.میکرد و وارد شد یاحترام احوالپرس باکرد ، با من  یگلش شکفت و با او روبوس

 یی، دخترك کوچولو کردیم یو با محبت با او احوالپرس یخودمان یلیبود ، گوهر خ تنخیاتاقک درحال فرو ر کی؟  خانه

دوال شد و او را بغل کرد ،  ی، گوهر به سخت دیکش غیگوهر ذوق کرد و ج دنیآمد و با د رونیچهار دست و پا از اتاق ب

!اش است نوه یی، گو کردیو ناز و نوازش م دیاو را بوس يطور
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بود ، گونه  دهیهفت ساله بود ، چهره اش خسته و تک ایو شش  ستیب دیکه شا دمیرا در بستر د يمرد ، میوارد شد یوقت

و  دیدرخش يگوهر او هم چشمانش از شاد دنی، با د زدیم يزده بود و چهره اش به زرد رونیب ياز شدت الغر شیها

گذاشت و با او حال و احوال  نیبستر او به زم يجلو میبود اشتهگذ نیرا که قبال در ماش ینیریسالم کرد ، گوهر جعبه ش

!ذره شده بود کیکه دلم براتون  زیلب سوز برامون بر ییچا کیپاشو : کرد و رو به زن جوان گفت 

، گوهر از جا  میرا که خورد ینیریو ش يچا. سراسر بگو بخند و سر به سر گذاشتن با آنها بود  میکه آنجا بود یقیدقا

که نهار را  کردیاصرار م یول زدیاز جا برخ توانستیاز او برخاستم ، مرد در بستر بود و نم تیبعبرخاست و منهم به ت

.رودیبه آنجا م يگریدارد و وقت د یکرد و گفت که کار مهم یعذرخواه وبا احترام از ا یلیگوهر خ.  میآنها بمان شیپ

 یگون کیدخترم برو از صندوق عقب : من گفت  را به آن زن جوان داد و به يدیگوهر پاکت سف میدیدم در رس یوقت

.نجایا اریحلب روغن بردار ب کیبرنج و 

حرف او را قطع کند و نگذارد آنقدر  کردیم ی، گوهر هم مدام سع کردیو به جان گوهر دعا م کردیمرتب تشکر م زن

شهی نگران نباش ، انشاء اهللا خوب م، اصال نهیمعا يبرا ادیروزها م نیفتح اهللا هم: گفت  یکند ، موقع خداحافظ یقدردان

...

و شوهرش  دهیو دو سالشه ، بچه اشون هنوز به راه افتادن نرس ستی؟ دختره ب يدید نویا: گوهر گفت  میبراه افتاد یوقت

لت و  نیبا ماش زنهیم خبریاز خدا ب کیکه  گشتهیداشته خسته و کوفته از سر کار برم چارهی، بدبخت ب هیکارگر ساختمون

، کمرش شکسته ، زنش اون وقت  شدینم ينطوری، ا دیرسیم مارستانیاگر زودتر به ب دیشا.  کنهیو فرار م کنهیارش مپ

نشستم با زنش صحبت کردم گفتم ! بتونه پاشه  دهیبع گهید گهیحامله بوده ، تا حاال که نتونسته از جا بلند شه ، فتح اهللا م

مرد  نیپا سوز ا یستین بور، مج تیدنبال زندگ يو بر يریطالق بگ یتونیم ي، اگه بخوا یشوهرت فلج شده ، تو جوون

يزیات رو به پاش بر یو جوون یبش

 شویزیکنم ، دوستش دارم و تا آخر عمر کن یباهاش زندگ خوامیم! من عاشق شوهرم هستم نه عاشق پاهاش  گفت

.دوست داشتن گنیم نویا...  کنمیم
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من  شیغصه بخوره ، خود پسره پ ذارهیو نم رهی، قربون و صدقه اش م کنهیکش مبچه تر و خش نیبه اون نشون ع نشون

از  کشمی، من خجالت م شیزندگ یاش کن بره پ یکه تموم عمرش رو تلف من بکنه ، راض فهیزن ح نیکرد گفت ا هیگر

 هیما نهایاز ا شتریب یلیکه عاشق بشه ، خ یزن وقت هیبهش گفتم ؟ گفتم  یمن چ یدونیم...  یدگیهمه محبت و رس نیا

!آقا ذارهیم

شده بود و در چهره اش  هیو در افکار خودم غوطه ور بودم ، آن زن جوان که دچار سوء تغذ راندمیم يآدرس بعد مطابق

باشد ، بود ، و  دیتر از آنچه که با فیتر و نح زیر یلیکه جثه اش خ نی، و آن کودك کوچولو و نازن شدیم دهیبوضوح د

که گوهر بزبان  يکلمه آخر... بر سرش نازل شده بود ، و  یبتیمص نیعمرش چن يسالها نیکه در بهتر يآن مرد ، مرد

...که عاشق بشه یوقت کزنی: آورد 

من هم مثل آن زن حاضر بودم در تمام عمرم در کنار  ایافتاد ، آ یم ریام يبرا یاتفاق نینکرده چن ياگر خدا یراست

هستم  ریمن واقعا عاشق ام! و ترحم و غم و غم و غم نداره ؟  يز اندوه و مالل ، دلسوزج زیچ چیکنم که ه یزندگ يمرد

!؟

عکس العمل خود را  تواندینم ردیقرار نگ یخاص طیدر شرا یمشکل است ، آدم تا وقت يسوال قدر نیدادن به ا پاسخ

...شدیبود که در آن خانه حس م یحدس بزند ، اما آنچه مهم بود عشق مجسم

از تهران که از مناطق خوب و  يدر منطقه ا يو طبق دستورش مقابل خانه ا میآ یم رونیگوهر از افکارم ب يصدا با

.است توقف کردم یمیقد

از  يادیز زیحرف نشسته بودم ، چ یحرکت و ب یمجسمه ب کیما بود و من که مثل  زبانیحدودا پنجاه ساله م یبار زن نیا

 هیمرتب گر انسالیزن م ی، آبرومند و در حد متوسط بود ، ول یآنها برعکس منزل قبلاو متوجه نشدم ، خانه  يحرفها

 میبود چند بار هم اسم مر ختهیآم هیکلماتش که با گر انیو در م کردیصحبت م داتشیو تهد ینام دیو درباره مج کردیم

.دمیرا شن
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:بپرسم گفت یوالآنکه من س یگوهر ب میشد لیو سوار اتومب میکرد یاز او خداحافظ یوقت

با خود  دیاز هم پاش زیهمه چ کهویکه  کردنیرو م شونیها داشتن زندگ یغمناکه ، طفل یلیبنده خدا خ نیا يماجرا

!پاشه یاز هم م زیدفعه همه چ کی شهیهم:  دمیشیاند

و سه چهار  ستیدختر ب کیساله داره و  جدهیپسر هفده ه کیشوهرش کارمند دولت بود ، : و گفت  دیکش یآه گوهر

هم که دخترش  ی، وقت دهیخانواده چهار نفره کفاف نم کیگذروندن  يحقوق دولت برا یدونیساله ، خودت که م

که  یدونیپدره به فکر کار سوم افتاد آخه م وشد  شتریبخاطر مخارج دانشگاهش ب يدانشگاه قبول شد ، فشار اقتصاد

.دولت کار دوم دارن ياغلب کارمندا

 کی ياز هفت و هشت شب تا دو ، سه ، چهار نصف شب ، تو ایآقا تو ب دهیم شنهادیز دوستانش بهش پا یکیقضا  از

، از  زنهینم یحرف شیبه زن و بچه ها ی، ول رهیپذیاونهم م میکنینصف م يدرآورد یمن کار کن هر چ نیآژانس با ماش

اصال درباره شغل سوم حرف .  کنهیم يشوفرکه اون  خورهدختر و پسر و زن و بچه هاش برن يبه پاچه قبا نکهیترس ا

.تو آژانس رهیو م زنهینم

و کم کم پاش به خونه  شهیدوست م یپسر الت الابال کیو با  کنهیبابا استفاده م یشگیهم بتیدختره از غ گهیطرف د از

همون  ي، خونه پسره توپدره  نی، از اقبال بد ا ارویخونه  رفتهیو به بهانه درس خوندن ، چپ و راست م شهیپسره باز م

خانوم رو آخر شب با آژانس  میو آقا پسر بچه پولدار ، مر کردهیم ارآژانسش ک يخانوم تو میمر يبوده که بابا یمحل

؟ دوست  یدر خونه ک رهیم خبریافته و بنده خدا از همه جا ب یخانوم م میقرعه به نام پدر مر نکهی، تا ا کردهیم یراه

، ظاهرا نامزد پامزد  علهاومدن دم در و ب يدختر و پسر کیکه  نهیبینشسته بوده م نیماش يه توخانوم ، همونطور ک میمر

بشه ، پسره از  نیسوار ماش ادیم میمر یگرم و عاشقانه و در آغوش گرفتن و رد وبدل بوسه و بعد وقت یخداحافظ! باشن 

خواب  يتو یو حت شناختهیست باباش رو نمدو نیهم که ماش میو مر کنهیپنجره جلو ، پول آژانس رو حساب م شهیش

، و پدر هم که  کنهیاصال به راننده که باباش باشه نگاه نم! که پدره بره دنبال دخترش  کنه يکه روزگار کار دهیدیهم نم
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از پسر  هیگرفتن کرا یبوده ، و لحظه سوار شدن دختر حواسش پ دهیو روشن معاشقه اونها رو د کیتار ياز دور و تو

، هر دو  زنهیو حرف م کنهیدهن باز م ترهکجا برم و دخ پرسهیکه م نیمسافرش دخترشه ، اما همچن شهی، متوجه نمبوده 

...پدره و اون دختره نیکه بعله ا فهمنیم

و  یعصبان يمتاسفانه اون لحظه بحد: ادامه داد  دادیسرش را به عالمت تاسف تکان م کهیو در حال دیکش یآه گوهر

زندونه و پدر و مادر پسره که از اون  يحاال تو! پسره مرد  يچطور دهینفهم دارهیقفل فرمون رو برم که شهیم یرتیغ

رو  هیشده د یبیبه هر ترت نهایکه ا دنینم تیرضا یمتیق چیتحفه تنها پسرشون بوده ، به ه نیهستن و ا یحساب يپولدارا

.قصاص گنیبپردازن و فقط م

قمه به  هی، پسره هم  دیکرده ، از ترس پسرش مج میشهرستون قا ياز دوستانش تو یکیرو برده خونه  میمادر مر حاال

!گذاشته تنگ کمرش و دربدر به دنبال خواهرشه که شقه شقه اش کنه يچه بلند

خون  ختنیو ول کرده و دنبال ر یدر انتظارشه ، پسر درس و خونه و زندگ یچه سرنوشت دونهیزندون نم ي، تو پدر

...افتاده که چه کنه و چکار کنه ریوسط گ نیدر اخواهرشه و ما

 يشهر رو نیدر هم یبیو غر بیکه چه اتفاقات عج ی، براست شمیاند یاز آنکه متاثر شوم ، متعجب شدم و با خود م شیب

!میخبریکه ما از آن ب دهدیم

بود با سه دختر  یزن زبانمانیکه م میشهر رفت نینش هیاز محالت شلوغ حاش یکیدر  ياز آن به خانه کوچک و محقر پس

بار چهارم بچه دار  يبرا نکهیبا او دعوا کرد و از ا ی، گوهر کل کردیم هینوزاد دختر که مدام گر کیقد و  میبچه قد و ن

، زن مرتب در  زدیو ضعف موج م هیسوء تغذ زیزن و فرزندانش ن رهسرزنشش کرد ، در چه یستیرو دربا یشده بود ب

 ری، پس فردا که پ خوامیپسر م هیحاج خانوم من  ی، ول یگیشما درست م:  کردیر ، از خودش دفاع مگوه خاتیمقابل توب

...شنیدومادام م ریعصاکش من بشه ، دخترام هم که اس ادیشدم داماد که نم

،  شهیونده مبه داماد و پسر باشه ، فقط درم دشیکه ام یخبه خبه ، توکلت به خدا کن ، آدم:  دیحرف او دو انیبه م گوهر
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که  ياریپسر ب هی دیکه شا يببر نیو جونت رو از ب ییپشت سر هم بزا یه نکهی، نه ا یداشته باش دیبخدا ام دیتو با

 يچهار تا رو که آورد نیاش بشه ؟ مگر ا يریعصا کش پ دیآدم با چهگفته ب یعصاکش تو بشه ، اصال ک يریروزگار پ

احد و واحد  ي، بخدا يآورد يرینکن اس الیاما خ ي؟ واسه دل خودت آورد اریب ایواسه ات نامه نوشته بودن که ما رو بدن

اریاسم منو ن گهی، اگر نه د یچیکه ه میلوله هات رو ببند میبر ياگر اومد

****

...پول نقد و باز هم وداع يپاکت حاو کیحبوبات و  يبرنج و مقدار یگون کی ،حلب روغن کی

 کردیو کمرش را راست م دیمالیرا م شمدام پاهای ،خسته شده یلیکه گوهر خ مشخص بود میکه نشست نیماش يتو

:گفت

.میسر بزن دیبا گهیو چند جا د میکنیساعت استراحت م کی مناهار رو که خوردی ،سمت خونه مبری ،جون ندارم گهید-

گوهر  یول. شده بودم نیشده بودند و من به شدت افسرده و غمگ یبا هم قاط میآن بود ریکه از صبح درگ یموضوعات

:عاقبت رو به من گفت. زدیحرف م ياز هر در الیخیراحت و ب

؟یچرا ناراحت ه؟یچ-

.خانواده ها بشدت متاثر شدم نیاسفبار ا تیوضع دنیاز د-

:از احساسا گفت يخشک و عار یبا لحن گوهر

نسوزون و غصه  یکس يبرا دلیخودیقت بو چیه حتیاز من به تو نص کنه؟یبه اونها م یتاثر تو چه کمک ؟یخب که چ-

و خدا دوست نداره آدم به خودش صدمه  رسونهیم ببکه به خودت آسی ،اونها نداره يبرا يا دهییخوردن نه فقط فا

عصه خوردن نه  ،یرو حل کن یبکن تا مشکل کس يکار یتونیاگه م گممن می ،یو چه جسم ینداره چه روح فرقی ،بزنه

 ،اگر نه فراموش کن ،بکن ،اگر در توانت هست که چاره کنی ،هیه نابود کردن روح و شاداببلک ستین تنها چاره ساز

...نداره يسود چیو ه... ينکرد یکس يبرا کارثی ،يزچون اگر شبانه روز کاسه کاسه اشک بری

که  ییو پا دستیو ب ینوع صحبت کردن به آن زن دهات نیطرز فکر و ا نای ،و از نظر من ،بود یکامال منطق شیحرفها
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.حد عوض شده نیسالها چطور گذشته که گوهر تا ا نیا داندیخدا م! نداشت یدخالت چهی ،کردمیمن تصور م

و غذا بخورند  نندیدور آن بنش توانستندینفر م ستیسفره بزرگ که دست کم ب کیبهجت  دمدی ،میدیبه خانه رس یوقت

و کارد و چنگال و انواع قاشقها از غذا  یدست شیو پ يت خورو ماس يبشقاب و کاسه سوپخور يادیو تعداد ز! پهن کرده

ما چشمانش  دنبه مجض ورود و دی ،آن پخش کرده يتو یمرتببه طور نا ،ریو مالقه و کفگ يخور يگرفته تا چا يخور

 يبه صدا رفتیکه به اتاق م گوهر در حالی ،آن نشست يحرف به طرف سفره رقت و چهار زانو پا یکالم یو ب دندیخند

:بلند گفت

ارهیقابلمه رو م ادیم االن پري ،دستت درد نکنه ،ها یبهجت قابلمه رو دست نزن-

:اراده گفتم بی ،بزنند متنفر بودم میصدا يکه نامم را خالصه کنند و پر نیاز ا شهیهم

...نیصدا کن ایمنو پر شهیاگه م-

:گفت دادیماساژ م را شیزانو گریو با دست د اوردیکه جورابش را درم یدرحال گوهر

که تو  نهیمهم ا! ایو چه پر یبگ يفقط اسمه حاال چه پر نایبابا ا يا... تاجی ،زري ،فاطی ،پري ،مادر کنهیم یچه فرق-

...نه اسمت یباش یخودت چ

:به حالتم ادامه داد توجهگوهر بی ،به فکر فرو رفتم باز

احساس که  ولی ،درسته که عقب افتاده است م؟یایهار ببهجت منتظر بوده که ما واسه نا يتعجب کرد ه؟یهان؟ چ-

! احساس ،رو داره زیچ کی ،راه رفتن و نه زبون حرف زدن يکه نه دست تکون دادن داره و نه پا یجیاون افل حتی ،داره

 ،يرو بردار یو ظرف و ظروف اضاف یرو جمع و جور کن رهسف يوقت نر کی... که هم محبت رو مفهمه و هم عالقه رو

خدا پدر . سر سفره اریب یگید ریآرام پز رو بردار با ز گید نسر راه ای ،فقط دستت درد نکنه ،و بخور نیطور بش نمیه

بار  وغذا ر شمصبح که پا می ،دهیآرام پز رو واسم خر ناون ای ،گمیرو م میاز نوه ها یکی ،امرزهیمستانه رو ب نیا

...ار آمادست و هم نه سوخته و نه ته گرفتههم ناه امیراحته که ظهر م المیخ گهیو د گذارمیم
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خوراك مرغ  کیکه  میبا غذا یاز حرکات بهجت مشمز شدم که نتوانستم غذا بخورم و الک يصرف غذا به حد هنگام

 یو و حت خوردیرا م شیبهجت با اشتها غذا يعاد ریتوجه به حرکات ناموزون و غ یگوهر ب ولی ،کردمیم يساده بود باز

دهان او  يدستش را تو يدهانش چپاند با خونسرد يتو رچند برابر حجم دهانش را به زو يبهجت لقمه ا یچندبار وقت

آنها چقدر با اشتها و  و عجبا که هر دوي ،خوردیحالم داشت به هم م گردی ،دیکش رونیکرد و اضافه لقمه را از دهنش ب

.لذت ناهارشان را خوردند

:کردیخود را نشان دهد و گوهر هم به من اشاره م اقتلی ،داشت یسع انهاشیبهجت با حرکات ن ،جمع کردن سفره موقع

در عوض دلش  ،زهیریو م شکنهیدوتا رو م یکفوقش ی ،بگذار خودش همه رو جمع کنه ،نداشته باش شیکار-

.نکنه یاحساس پوچ نجاستیا دوست دارم تا وقتی ،شکنهنمی

:تعجب گفتم با

!فهمه؟یم يزیمگه چ-

:دیشده غر تابیلوم بود از درد پا بکخ مع گوهر

!!فهمهیبابا مگه خره؟ از منو تو کمتر نم! اه ه ه-

بلکه کار را  ،نکرد زیرو نم زیو پاش کرد و نه تنها م ختیو ر دیظرف و ظروف را به هم کوب یکه کل نیبعد از ا بهجت

.دیو خواب دیخودش کش يرو يگوشه و ملحفه ا کرفت ی ،برابر نچندی

شده بودم سوالش  رهیبودم و به سقف خ دهیطاق باز خواب نیزم يبود و من هم رو دهیتختش دراز کش يهر روگو یوقت

:مرا از جا پراند

.یباش گریساکن اتاق د دیو دو تا اتاق تو با يکله یز يباال يطبقه  یگیطور که م نای ،یهست حیذب هیکه همسا یگفت-

:دیمثبت دادم و او پرس جواب

؟...يبا پدر مادر ای یتنها هست-
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...تنها-

:به من کرد و گفت ینیزبینگاه ت گوهر

؟يدختر-

.نه شوهر دارم-

کجاست؟-

:گوهر به دنبال سکوتم گفت. را گرفته بود بانمیگر يقرارهول شده بودم و باز اضطراب و بی ،میبگو دیچه با دانستمینم

ترکت کرده؟-

.بایتقر-

شوهرت معتاده؟  ،بگو ،ستیعلت ن یمثل تو ب یکردن زن جوون تنها زندگی ،من بگومشکلت رو به  ،مادر ه؟یچ-

کرده؟ انتیبهت خ ایبه خاطر خواهر و مادرش تو رو ترك کرده؟  کاره؟بی

:و گفتم دیترک بغضم

...چکدومیه-

کار؟ ينکنه رفته خارجه برا د؟یستیپس چرا با هم ن-

...نه-

جور و واجور واقعا موضوع من خنده آور  يایهمه بدبخت نیا دنیبا د م،یگوهر بگو يارا بر میزندگ يماجرا شدینم میرو

.و کودکانه بود

:اصرار نکرد و گفت گوهر

 ياست که درمانده و مستاصل تو ییکه دور و برمون پر از آدمها ینیبیم. من حاضرم کمکت کنم يدار یاگر مشکل-

.فراموش کردناسم خودشون روهم  یگرداب روزگار افتادن و حت
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:گفتم

 ،را انجام بدم تمیمامور دیاول بگذار ولی ،ناون شما هستی ،به من کمک کنه یدارم که اگر قرار باشه کس نانیمن اطم-

.واجب تره حیفعال آقا ذب. گمیرو براتون م زبعد همه چی

به حالش  يفکر کیو  جیسراغ ذب میربعد می ،کارام عقب افتاده ده روز نبودم کلی ،کار دارم یلیخ يهفته ا هی نیا-

!ده روزم روش ،هفته هحاال ی ،وضع رو تحمل کرد نیا اونکه عمري ،میکنیم

:پرسمیم دیترد با

ن؟یتون رو برام بگ یزندگ یمابق نیحوصله دار-

یک ساعتی بخوابم، بعد برات می گم، و لحظاتی : سري تکان داد و در حالیکه چشمهایش سنگین شده بود گفت گوهر

.عد به خواب رفتب

من نتوانستم بخوابم، چهره غمگین اما امیدوار آن زن جوان، کودکی که توي اطاق تاریک و بی نور می لولید و مردي  اما

آن زن گریان و شوهري که به سادگی قاتتل شده بود و آن زن بی . که فشار بار سنگین عجیبی بر چهرا اش حس میشد

این زن و : زده بودند و گوهر با بی رحمی و غضب غریده بود لقهم و نحیفش دورش حسواد و عامی که کودکان الغر اندا

مرتیکه از صبح تا شب بیل می زنه و آخر شب عین جسد میاد خونه و توي خرج زندگی اش درمونده ! مرد عقل ندارن

!ولی از توله پس انداختن دست نمی کشن، عجب آدمهاي احمقی پیدا می شن

تی و فالکت در اطرافم بود و من آنها را نمی دیدم؟ چطور آنقدر فکرم محدود بود که بزرگترین این همه بدبخ چطور

...آه!! مالل و مصیت زندگی را وجود مردي بنام عارف در زندگیام می دیدم

اره پیشنهاد گوهر تصمیم گرفتم که یک هفته اي را در خدمت او باشم و او را به این طرف و آن طرف ببرم تا هم به به

.بتواند به درس و دانشگاهش برسد و هم او به کارهاي خیریه اي که خیلی مقیدش بود سر و سامان دهد

کله پزي تلفن کردم و پیغام گذاشتم که حتماً به ذبیح بگویند من به دالیلی تا یک هفته ي آینده با آن کس که قرار  به
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.بوده بیاید، به مالقاتش خواهم رفت

اهللا، حسن و حسین و فتح اهللا به اتفاق همسر و فرزندانشان بدیدن مادر آمدند تا به قول معروف اول مجتبی، ولی  شب

مجتبی را که قبالً دیده بودم، همسرش زنی جا افتاده و سنگین و با وقار بود و ظاهراً او هم پزشک . زیارت قبولی بگویند

ودند و یکی از آنها پیش عمو مصطفی یش در فرانسه بود، دو ازدواج کرده ب راطفال بود، فرزندان او که دو پسر بودند ه

ولی اهللا کارخانه پارچه بافی داشت و آن زنی که گوهر بخاطر زائیدن چهارمین فرزند او را مؤاخذه کرده بود، کارگر خانه 

رسانده بودند،  را به پایان نشگاهیدو پسرش در همان کارخانه با پدر کار می کردند ولی ابتدا تحصیالت دا. ي آنها بود

دخترش مستانه، مهندس کامپیوتر بود و صاحب یک دختر کوچولو بود، مهندس برق شده بود و در وزارت نیرو پست 

قابل توجهی داشت و همسرش هم زن محبوب و بسیار با شخصیتی بود و تنها یک دختر به نام یکتا داشتند که او هم 

حسین کارخانه مبل سازي داشت و صاحب چهار فرزند بود که هیچ . دمهاجرت کرده بو یکاازدواج کرده بود و به آمر

کدام ازدواج نکرده بودند و ظاهراً مشغول تحصیل بودند، همسر او هم زن خوب و مهربانی بود ولی در بین همه زنها 

.بیش از دیگران طال و جواهرات به خود آویخته بود و ققدري مادي به نظر میرسید

 که مردي حدود پنجاه ساله، الغر اندام و بلند قد بود و اندام بسیار سر حال و عضالنی داشت فرزند، فتح اهللا آخرین

متخصص مغز و اعصاب بود و بهاره و ستاره دختران او بودند، ظاهراً سالها در فرانسه و بعد آمریکا زندگی کرده و درس 

.بازگشته بود نخوانده بود و پس از پایان تحصیالتش به ایرا

ب در حرکات و سکنات تک تک آنها از فرزندان گرفته تا عروسها و نوه ها، نوعی احترام خاص نسبت به گوهر ش آن

آن شب گوهر هیچ اشاره اي به علت حضور من در آن جمع نکرد و . حس می شد احترامی که بیشتر شبیه به تقدیس بود

:خواب آماده می شدیم رو به گوهر گفتم برايصحبتی درباره ذبیح به میان نیاورد، وقتی مهمانها رفتند و 

ممکنه خواهش کنم فردا شما به محل کارم تلفن کنید و از رئیسم بخواین که یک هفته مرخصی برام رد کند؟-

چرا خودت این کار رو نمی کنی؟: پرسید
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معرفی کنین و یک آخه اخیراً خیلی مرخصی گرفتم و می ترسم مخالفت کنه، اما اگه شما خودتون رو مادر من : گفتم

.بهونه براي یک هفته مرخصی بیارین، ممکنه توي رودربایستی گیر کنه و بپذیره

پذیرفت و از شدت خستگی به سرعت بخواب رفت و باز من متندم و شبهاي طوالنی تیره و خورنده اي که  گوهر

!میر رسیدموقتی تمام آن روز را مرور کردم در نهایت باز به ا! همهشان مثل شب یلدا بودند

***

که با جسارت و شهامت، اخالقیاتی که بدان معتقد و پایبند بودم را زیر پا گذاشتم و سر میز تحریر امیر رفتم، شب  روزي

قبل متوجه شده بودم که او تا نزدیک صبح بیدار بود و سرش روي دسته هاي کاغذ خم شده بود، یک یادداشت توجهم 

دم درست مثل این بود که براي من نامه اي نگاشته باشه، اما چرا آنرا بمن نداده را جلب کرد و مشغول خواندن آن ش

:بود؟ او نوشته بود

خدایا پریاي من ! پریا، پریاي من، پریاي مهربون و دوست داشتنی من، کجایی؟ چرا رفتی؟ خدایا من پریا رو می خوام-

که تو یکهو حامله شدي؟ من زیاد راضی به نظر  کجا رفت؟ پریا یادته هنوز شش ماه از ازدواجمون نگذشته بود

درباره ي بچه اي که هنوز به اندازه یک نخود هم نبود  درنمیرسیدم، ولی تو از خوشحالی توي پوستت نمیگنجیدي، چق

امیر امیر، همه اش بیا جلویم تا من فقط به تو نگاه کنم و بچه مون : حرف می زدي و با اون صداي پري مانندت می گفتی

...یافه اش عین خودت بشهق

آرزوها براي بچه مون و آینده اش داشتی و چقدر برام درباره رویاهات حرف می زدي، یادته اون روز بعد از ظهر به  چه

من تلفن کردي و گفتی داري میري دانشکده و یک قرمه سبزي مشتی بار گذاشتی، بهم سفارش کردي دیر به خونه 

نه که غذام ته نگیره، هوس قرمه سبزي کردم، قبل از اینکه راه بیفتم اون رو با شعله ککم نیام، گفتی امیر زودتر برو خو

اما وقتی اومدي عطر قورمه سبزي که . گذاشتم سر گاز که وقتی از دانشگاه اومدم پخته باشه و حسابی جا افتاده باشه

بودم و  تادهعین برق گرفته ها فقط ایستوي خونه پیچیده بود حالت رو به هم زد و دویدي توي دستشویی، یادته من 

!نگاهت می کردم؟
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از بین رفت، چقدر گریه کردي، من اندوه تو رو درك نمی کردم، ! سه روز بعد از پله ها سقوط کردي و اون نخودي... اما

شک می چون مثل تو هنوز احساسی نسبت به اون نطفه پیدا نکرده بودم، ولی اشکهایت ذوبم کرد و منهم پا به پات ا

که داشتی طاقت دیدن اشکهاي من رو نداشتی و با اون دستهاي  دوهیپریاي گمشده ي من، تو با وجود ان... آه... ریختم

حاال اون دستها کجاست؟ اون پریا کجاست؟ توي این ... پر محبت و یخ کرده از شدت ضعف، اشکهام رو پاك میکردي

شبهاي تاریک تنهایی کی اشکهام رو پاك می کنه؟

تو که خیلی دوستم داشتی، تو هیچوقت طاقت دیدن دلتنگی منو نداشتی، چرا یکهو دود شدي و به هوا رفتی؟ ! پریا آخ

بیا کمکم کم، بیا و منو از دست زنی که به هیأت توست نجات بده، اون اسمش مثل ! چرا تنهام گذاشتی، پریا کجایی؟

رو با او عوض کردي؟ چرا امیرت رو تنها گذاشتی، پریا  توست، شکلش عین توست، ولی پریاي من نیست، چرا جایت

برگرد، بیا که بهت احتیاج دارم، بیا که به اندازه ي یک دنیا غم و یک دنیا اشک واسه ات دارم، پریا خیلی تنهام، تنهاي 

((...پریا... تنها

مه دهد و بی شک جاي اشکهایش روي ي نامه جاي خیسی بود که خک شده و جا انداخته بود، امیر نتوانسته بود ادا ادامه

واقعا من انقدر عوض شده  یعنی.با خواندن آن یادداشتها بحدي متأثر شدم که بی اراده شروع به گریستن کردم. نامه بود

وجود نداشت؟ گریکه د کردیدرد دل م ییایدر نامه اش با پر ریام هبودم؟آنقدر بد و خودخواه شده بودم تا آنجا ک

شده بودم  نکهیمثل ا یباشم ول یزن نیچن خواستمیبودم من نم زاریاز من ساخته بود ب شیدر نامه ها ریمکه ا يریتصو از

و  کردیم هیکرده بودم مو میهایخودخواه یو من او را قربان میداشته باش میتوانستیکه م یکودک يبرا شیاداشتهایدر  ریام

!زده ام يکار نیدست به چن ودممن اصال فراموش کرده بودم که با خواست خ

را  زیاحساس شده بود همه چ یکه داشتم رفته رفته خشن و ب یو مهربان فیروح لط!برده بودم  ادیگذشته را پاك از  اصال

آن  یکیو از بار زندیکه با غرور دست به کمرش م دمیدیم يا نهیرا در آ ایپر!دمیدیپا گذاشته بودم و تنها خودم را م ریز

!کندیو قامت بلندش حظ م
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محض در  یسادگ کی دمیرو د ایپر کهیروز:قرار بود نیبمن داد که از ا يدیاو تکان شد يادداشتهایاز  گریقسمت د کی

که او نتونست  نهیا تیواقع یاشتباه نکرده بودم اون چه که احساس کردم کامال درست بود ول زدیبند بند وجودش موج م

به او  تیخصوص نیدر حفظ ا دیمن با دیشا امدیاز عهده اش بر ن ایرو پ هیرو حفظ کنه ساده موندن کار سخت یسادگ نیا

احساس صادقانه و عاشقانه  کی گریکه حاال نسبت به زنم دارم د یاحساس دیکردم شا یمنهم کوتاه دیشا کردمیکمک م

چشمه و  کیمثل اونکه زالل بود مثل آب  ایمثل پر دهیاش رو بمن نشون م یقیتازه داره چهره حق یزندگ دیشا ستین

...از ساعتها نگاه کردن به اون بفهمم تونمینم زویچ چیحاال انقدر کدر شده که ه

چرا احساس  دانمینم دمیآن خانه د يخود را در فضا یکابوس مانند پراند وقت یمهربان و آرام گوهر مرا از خواب يصدا

.بود گانهیب میبمن دست داد که تا آن روز برا یبیو آرامش عج تیامن

 يکودك نوپا به آغوش گوهر بروم و او مانند مادر کیدوست داشتم درست مثل  یمسخره بنظر برسد ول يقدر دیشا

!را نوازش کند میمهربان و صبور مرا در بغلش بفشارد و موها

...نان تازه و سفره صبحانه ياز مدتها بو پس

.شون صحبت کنمتا من باها ریشماره محل کارت رو بگ:هنگام صرف صبحانه بمن گفت گوهر

قوت کالم گوهر کوتاه آمده و  ریحس کردم او تحت تاث قایمن دق کهیزاده صحبت کرد طور نیحس يبا آقا يجد یلیخ او

ذکر  ریدر ماه اخ يحسابدار يکارها ینیروز نباشد و علت را سنگ 3از  شیب یمرخص نیا کردیاز او خواهش م

 انیخود شما در جر گهیاگه شد د ینباشد ول شتریسه چهار روز ب کنمیم یسع:گوهر باالخره کوتاه آمد و گفت.کردیم

!باشد

آه  یآبرومند بود که قصد شوهر دادن دخترش را داشت ول یاز آنها زن یکی میرفت يگریعده د داریبه اتفاق به د آنروز

به ستوه آمده بود و  گریداماد د کهیطور.در ازدواجش شده بود ریباعث تاخ هیزیجه هودهیرسم ب نیدر بساط نداشت و ا

را در کمال  یچک ای یمالقات کرد و هر کدام از آنها مبلغ گرید کوکاریآنها را تحت فشار قرار داده بود گوهر با چند زن ن
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.داد لیزن مستاصل تحو وهیو ادب به او دادند و او هم همه را به آن ب نانیاطم

و  حیحرف را به ذب کردمیم یکه چشم انتظار گوهر بودند من سع میبرس يازمندیتا باز بدر خانه ن میدر راه بود کهیمواقع

بدل ندارم  يا نهیک حیاز ذب گریدخترم من د یدونیم:گفتیداده بکشم گوهر م يگوهر رو يکه پس از آن برا یاتفاقات

 یراه کیمن مطمئنم  مونهینم یباق يورز نهیواسه ک ییجا گهیارزش و خواره که د یبه چشم من انقدر ب ایکه دن گمیم

.صبر کن يچند روز کیحاال از اون واجبترها هستن  یول کنمیم دایهم پ حیواسه مشکل ذب

دش؟یباش دهیکه سر شما آورده بخش ایهمه بال نیممکنه با ا چطور

 یکم کهیبعد در حال گهیبوده د ينطوریروزگار واسه من هم ا يمادر باالخره باز دونمیچه م:و گفت دیکش یآه گوهر

 ادمیکننده اش از  رهیخ ییبایز چوقتیبود ه یماهرخ زن قشنگ:آرامتر ادامه داد دیرسیبنظر م نیاندوهگ یاندکمتفکر و 

بود  ییزن استثنا کیکه او  تهیواقع کی نیا یام بود ول یکننده زندگ رانیسرسخت و و بیاو تنها رق نکهیبا ا رهینم

چه  گرفتیکه زن بودم و ازش متنفر رو م ینگاهش من جذاب و تو دل برو يزیانگ رتیخوشگل لوند دلربا و بطرز ح

 که يرا نداشتم و اظهار عشق و عالقه ا چکدومشونیکه من ه اتیخصوص نیخب اونهم با استفاده از ا!برسه به مردها

 یدائم نکاریگرچه ا اندازنیزنها اول منطق مرد رو از کار م نطوریرو فلج کرد ا حیبود در درجه اول منطق ذب يظاهر

 يبرا نیخاص خودش رو داشت و ا يماهرخ روشها.اما انقدر زمان داره که بتونن کار خودشون رو بکنن ستیابد ن يراوب

هفته هفته خونه او بود و  کهیگرفت طور يرو به باز حیاما به هر حال ذب!دهمان یراز سر به مهر تا به امروز باق کیمن مثل 

...باستیزن ز کیهمراه  شهین باوفا همز کیکه شوهرم مثل  دمیشنیمن از گوشه کنار م

!بود ینادان نیع نیا حیمثل ذب يبا مرد یدرباره زندگ یهمتا نداشتم ول يبچه ها و خانه دار تیترب يتو من

اون و بچه ها م گذاشته بودم و خودم را  يام برا یو ظاهرم در رنج بود من تمام زندگ هیبمن روح یتوجه یاز ب حیذب

 کیبا  حیذب یروح.دادیهم بمن بها نم حیخودم ارزش قائل نبودم خب مسلمه که ذب يخودم برا یوقتفراموش کرده بودم 

از  شتریمن ب یهر چ!خور يو توسر عیو شکننده بودم مط فیضع اریمن برعکس بس کهیداشت در حال يسازگار يزن قو
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 حیشد و ذب داشیکه ماهرخ پ دید رسبه اوج خو یدرست زمان نیدر عذاب بود و ا شتریب حیذب دادمیخودم ضعف نشون م

که گرفته بودش مات  يو کشنده ا یطوالن يپناه برد که عاقبت اونو در باز یاما متاسفانه او بدامان زن.هم جذب او شد

...کرد

!براش متاسفم...همونطور که من نحوه برخورد با شوهرم رو ندونستم  دونستینحوه برخورد با ماهرخ رو نم حیذب

عرضه  یکه حت یدست و پا و داهات یوب یبودم که زن رتیو من در ح دیرسیو پخته بنظر م یر کامال منطقگوه يحرفها

و  اوردیو برهان م لیدل زندیو مسلط حرف م يقو یاندازه منطق نیاعتراض به شوهرش را نداشته چطور امروز و حاال تا ا

.!کندیم لیو تحل هیتجز

:شعره نیا دیع کردمیم یزندگ حیبا ذب اونوقتها که يماجرا:و گفت دیخند گوهر

ببارم يچون اشترم قانع بخارم خوراکم خار و خروار موکه

مالک شرمسارم يهنوز از رو نیو بار سنگ لیخرج قل نیاز

 يبود تو یچکمه چرم يبوگندوش رو که از صبح تو يکلفت پاها نیع گذاشتمیم هیاون و بچه هام ما يجون ودل برا از

و  ستهیرو شا فمیو وظا کنمیم ینکنه کوتاه دمیترسیهمه اش م!تازه...تشکر رو هم نداشتم کیتوقع  یو حت شستمیلگن م

!دهیو تذکر نم کنهیم ییو اون آقا!دمیانجام نم ستهیبا

...دیباز به قهقهه خند و

و نه به آن روش روش تمام و کمال گوهر  نیو قابل قبول است نه به ا دهیدر حد متعادل پسند زیهر چ دمیشیخود اند با

!اواخر خود من نیا یحت ایسوسن و  یتیمسئول یب

گوهر خانم؟ نیشما سواد دار:عنوان کردم تعارفیدر ذهنم آمد و آنرا ب یاراده سوال یب

بده چطور مگه؟ رشونیالبته خدا خ!و منو فرستادن اکابر امدمیپسرها بر ن نیدخترم عاقبت از پس ا آره

.دیکه خوند يشعر:گفتم
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 يدردها شهیبود که هم ییبنده خدا کیقبل تر از سواد دار شدنم از بر شدم  یلیشعرها رو خ نیا!نه:دیحرفم دو انیم به

خودم تکرار  شیانقدر پ خوندیرو که اون م یتیو هر دو ب بردمیلذت م یلیمنهم خ کردیم انیدلش رو با اشعار باباطاهر ب

.شدمیتا زا بر م کردمیم

سر فرصت برات  دیدرازه با یلیقصه من خ:کرده بود سوال کردم باز هم گفت رونشیماهرخ ب که دوباره آنشب که یوقت

روزگار با تو چه کرده؟ يکردیخواب ناله م يتا خود صبح تو شبیمادر؟د هیتو بگو دردت چ یول شهیبگم حاال نم

:کار روزگار نبود کار خودم بود:فشرده شد و زمزمه کردم قلبم

...شدمیآن گرم م يادآوریکه هنوزم با  یشروع کردم تا ازدواج و عشق ریام با ام ییآشنا از

...سوزم را نهیس يو آهها دیرا د میاشکها دیرا شن میو گوهر با حوصله تمام حرفها دیرس انیبه پا آنروز

بعد بگذارم  يرا برا میادامه زندگ خواستمیزنگ در خانه نشدم بهاره بود نم يدرهم و اشفته بودم که متوجه صدا آنقدر

.میبگو توانمینم چوقتیه گرید میاگر حاال نگو دمیترسیپس از ماهها قفل از زبانم باز شده و م کردمیحس م

چشمان اشکبار من آهسته به اشپزخانه رفت  دنینبود که مجبور باشم سکوت کنم بهاره با د نیبهاره آنقدر سنگ وجود

امان از  یو اشک ب دیلرزیم میصدا گفتمیو م گفتمید من هنوز مآم ینیریظرف ش کیداغ و  يچا ینیس کیاو با  یوقت

را که بهاره  يچا وانیل!خودم يو از ناباور گفتمینوشته بود م اشگمشده  يایبه پر ریکه ام ياز نامه ا.بود  يچشمانم جار

گرفتم درباره اش  میصمقرار داد که ت رینامه منو تحت تاث نیا يبحد:لرزان گرفتم و ادامه دادم یبمن تعارف کرد با دست

 خواستمیم کندیم ییحد احساس تنها نیکردم که اون تا ا یراتیصحبت کنم صادقانه ازش بپرسم که من چه تغ ریبا ام

...یخودم را اصالح کنم ول

اون  یبود خوندم ول زیاندازه مالل انگ نیکه بهم يگرید يادداشتهایتا صبح منتظرش موندم و  امدیبخانه ن ریام اونشب

کنم بگم که واقعا  یاز او عذرخواه خواستمیشب باز هم صبورانه به انتظارش نشستم م نیسوم.ومدیشب بعد هم ن ومدین

از  دیخوابم را بتن کردم و ناام راهنیپ دیرس مهیشب به ن.باشم خواهمیحداقل م ایهستم  ایدوستش دارم و هنوز همون پر
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اول  يروزها ادیبودم که منو ب ریمشتاق ام يکرده بودم و بحد یدلچسب اریبس شیبه رختخواب رفتم آرا ریآمدن ام

شدم و چراغ رو  لوارد ها اقیو با اشت دمیاراده از جا پر یب دمیباز شدن در رو شن يکه صدا یانداخت وقت یازدوجمان م

بعد از دو شب  دیو عبوس وارد شد و در را بهم کوب نیخشمگ يبا چهره ا ریام دیلبانم خشک يروشن کردم اما لبخند رو

!بمن نگاه نکرد یو حت بتیغ

مرد مشروب  کی نکهیاز ا شهیکرد هم یعصبان یلیمنو خ نیشدم متوجه شدم او مشروب خورده و ا کترینزد یکم یوقت

برخورد نحوه صحبت کردنم  يدو روز برا نیکه ا ییبر خالف تمام نقشه ها.دونستیخوب م نویبودم و اون ا زاریبخوره ب

؟يکجا بود: دمیا خشم غربودم ب دهیکش

 کردیبود فقط نگاهم م ستادهیاو همانطور که ا دیرسیبه مشامم م یالکل از چند قدم يدو کاسه خون بود و بو شیچشمها

...مجسمه کینگاهش عمق نداشت مثل نگاه 

 یکنیم فتشریخوبه هر روز پ یلیخوبه خ:تر شدم و گفتم یبود عصب زینفرت انگ يالکل که برا يسکوت و بو نیا از

پرفسور عارف خانه؟ زاتیاز تجو نهمیا يخوریمشروب م

...کردیترم م یکه عصبان ییمعنا یو ب رهیسکوت و نگاه خ باز

توجه  یجواب نداد من ب یکس یتلفن رو برداشت ول ریداد ام انیشدن خصمانه را پا رهیخ نیزنگ تلفن ا يصدا ناگهان

؟يریحال منو بگ نکارهایمثال با ا يخوایمن از مشروب متنفرم م یوندیتو که م:زدم ادیبه آن تلفن مشکوك باز فر

...کردیرحمانه تکه تکه م یو ب دراندیم یکر و الل شده بود فقط زل زده بود بمن زل زدن انگار

 دیتا شا يریعارف جونت گفته روزه حرف زدن بگ ای؟یگرفت یه؟اللمونیهان چ:زدم ادیباز هم فر یادب یجسارت و ب با

!یپرواز کن یبشه و بتون بتیا بال فرشته نصدو ت

.و انتقام جو بمن زل زده بود نیبود و با دو چشم خون ستادهیاو فقط ا اما

...بمن ؟نکبت يآشغال زل زد نیچرا ع:داشتم گفتم یو عصب یحالت تهاجم کهیشدم و در حال کیبه او نزد ییپروا یب با
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شد و دهان به ناسزا و  دهیاون پرده حرمت در گهیکرده بود د یو سکوتش منو دچار حالت عصب کردینگاهم م فقط

خرخره  ؟تایکه چ يات منو از خواب پروند یغربت افهیق نیبا ا يچه مرگته؟بعد از دو شب سه روز اومد:گشودم نیتوه

...يهم زهرمار خورد

او هم .زدیکاش داد م ياعدم عکس العمل  نیشدن من از ا يو باز جر...و مات نیسکوت سکوت و آن نگاه خون سکوت

...میدیرسیم يجا کیحداقل به  میشدیم بانیدست به گر یو حت گفتیم راهیبد و ب

هان؟دردت :درنده اش را بمن دوخت يانداخت و باز چشمها رونیبه ب یآهسته به طرف پنجره رفت و نگاه او

خونه ات کپه مرگت رو بزار ؟الل  يبهم حاال برو تو يدیکنه چسب نیخان گفته امشب گورت رو گم کن ع ه؟عارفیچ

؟یبگ يدار یچ يحق دار يبند اومده؟حق دار ؟زبونتيشد

مهلت نداد سربرگرداند و از در  یول دمیلحظه جوشش اشک را در چشمانش د کی ينگاهم کرد برا یبا لحظات ریام

.خارج شد

کردن رو هم نداشتم  هیتوان گر یکه حت يشده بودم بحد یعصب.دمیو دور شدن اون رو شن نیروشن کردن ماش يصدا

 ایکه پر سهینوینامه م نهیشیاز اون طرف م:زدمیو با خود بلند بلند حرف م دمیچیپیزخم خورده بخود م يو مثل مار

از بس مغروره شهامت گفتن نوشته هاش رو ...زنه یکالم حرف نم کیو  کنهیطرف زل زل بمن نگاه م نیا ؟ازییکجا

...است افهیهم خوش ق یلیخ نکهیو بکشم نه انداره منتظره من برم نازش ر

منو تنها  گهیم...ازش متنفرم...زیهمه چ یزمان عاشقش بود نشد ب کیکه  يمتوجه لباس خواب دکلته ا اصال

.فتهیپس ن رهیگیم شیدست پ...یگذاشت

****

اعصابم  يبه حد,ردک یفکرم کار نم!؟یوقت نصف شب نیتونست باشه ؟ ا یم یچه کس, تلفن منو از جا پراند يصدا

 يبغض آلود يبهروز بود با صدا, را برداشتم  یگوش, زدن دارم  ادیبه فر ازیکردمن یمتشنج شده بود که فقط حس م

........ایسالم پر: گفت
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....,سالم: ساعت شب به من تلفن کرده گفتم نیا نکهیاز ا متعجب

زن داغونم کرده  نیا, خوام باهات صحبت کنم  یم ایپر ,تونم تحملم تموم شده  ینم گهید:دیمهلت نداد بغضش ترک اون

.......دارم اجیبه حرفهات احت

ام گل کرد  يحس همدرد, من از شوهرم  دهید يمهر یاو از زنش ب, لحظه حس کردم درد هر دو ما مشترك است کی

شده ؟ یچ:  دمیو پرس

ذره آروم  کیدل درمونده  نیباهات درد دل کنم تا ا یبگذار کم ایپر... رمیخواد بم یبه خدا دلم م, خورد , خورد شدم -

.بشه

...هم درد داشتم کیبه  ازیمنهم ن, داشتم  یاحساس نیچن منهم

خونه است؟ ریام: دیپرس

......ستشینه ن: دل پر گفتم  با

.رمیو با حرفهات آروم بگ زمیو چهار تا قطره اشک بر شتیپ امیپس بگذار ب-

تنها قرار است سنگ صبور او ,  رفتنشیمطمئن بودم درصورت پذ نکهیا نیدر ع, نبود  يدعا شنهادشیپ, شدم  شوکه

.نبود یاما ته دلم راض, باشم 

 دیام, بهم آرامش بده شهیشم مثل هم یم یمتالش, ترکم  یدارم م: کرد و گفت  هیاز سکوتم استفاده کرد و باز گر بهروز

.من فقط تو رو دارم, کن مییراهنما, بده 

کنم و تا  یمن از پشت تلفن هم گوش م یول ستین يباشه مسئله ا: افتادم و بدون فکر گفتم  ریگ یستیتو رودربا زبا

...که بتونم ییجا

....کنم یدارم دق م امیاجازه بده ب...نه...نه: دیحرفم دو انیم

....یول....باشه : گفتم  دیترد با
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.اومدم: گفت  يبا شاد او

زنگ در خانه بر جا  يبکنم اما صدا دیکار با یدونستم حاال چ یمن هول شده بودم و نم. ع کرد قط یبدون خداحافظ و

!باز کن منم:  دمیبهروز را شن يرا برداشتم صدا فونیآ یکرد وقت خکوبمیم

....تو ایب: شوکه شدم و آهسته گفتم  دهیسرعت رس نیاو به ا نکهیا از

خودم رو  یلباس خوابم بپوشم و کمر آن را هم محکم بستم و حساب يرو روبدو شامبر کیفرصت کم تونستم  نیا در

.روبدو شامبر سرخ رنگ بلند پوشاندم يتو

بستم با  یشد و در و م یکه او وارد م ینیدر ح! مسته دایو شد يعاد ریو که بستم متوجه شدم که بهروز به طرز غ در

!ومدیکارت اصال خوشم ن نیاز ا,  يبه مشروب پناه نبر گهید يتو به من قول داده بود: گفتم  يزیآم هیلحن گال

 یو مناسب دهیکه بروم لباس پوش تین نیمبل دعوت کردم و به ا يهال آمد و من او را به نشستن رو يبه دنبالم تو او

از  يذشد لباسم رو قبل از اومدن اون عوض کنم و آن مردك مو یآخه تو اون فرصت کم واقعا نم, بپوشم به اطاقم رفتم

.با تلفن همراهش به من تلفن کرده بود, در خونه ما بود  يکه درست جلو لشیداخل اتومب

شرت  یت کیکمد چشم به دنبال  يکردم تو یاطاقم شدم و همان طور که با عجله کمربند روبدوشامبرم رو باز م وارد

مخمور به  یتختم نشسته و با چشمان يو روم ا دیبا وحشت برگشتم و د, بهروز منو به خود آورد يداشتم که ناگهان صدا

؟یکن یم کاریچ: شده رهیمن خ

؟یجا که چ نیا يدنبالم اومد,  ینیهال بش يبهروز به تو گفتم اونجا تو: گفتم  تیجد با

هان؟کجا؟:مستانه گفت  بهروز

...هال يتو, اونجا:  دمیغر

 یلیخ, تونم ینم, کمکم کن پاشم : ز کرد و گفت نتونست و دستش رو به طرف من درا یکرد بلند بشه ول یسع بهروز

....حالم خرابه
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 عیحرکت سر کیبا  کهویاو  یول, زدیرا به طرف او دراز کردم که به کمکم از جا برخ کدستیبطرفش رفتم و  دیترد با

,دیرو هم گرفت و منو به طرف خودش کش گرمیدست د

 بایروبدوشامبرم باز بود و تقر کهیدر حال, آغوشش افتادم  يتو بارهکیرو نداشتم به  یحرکت نیکه انتظار چن ییاونجا از

...احمق یکن یم کاریچ: کردم بلند بشم گفتم یم یسع کهیو در حال دمیکش یکوتاه غیافتاد ج یداشت از تنم م

کردم  یم یکه من وحشتزده و هراسون سع نیح نیکمرم رو سفت به خودش فشرد و در هم گرشیاون با دست د یول

درو که به  يصدا, کرد  یم یمردونه اش مقاومت منو خنث يقو ياون خودم رو به عقب بکشم و اونهم با دست ها ياز رو

....دمیسرمون د ير و باالیام یو در آن,  دمیشد شن دهیکوب واریشدت باز شده بود و به د

بهروز افتاد از شدت ترس و  يپلنگ رو کیانداخت و مثل  يدست بلند کرد و به گوشه ا کیپر کاه با  کی نیمنو ع ریام

 کهیو در حال نیو مال نیبهروز خون,  ختمیر یو اشک م دمیلرز یم دیب نیکه به من وارد شده بود همون گوشه ع یشوک

دفعه  کیانگار  یول دیچند قدم به دنبال اون دو ریام, تنش تکه تکه شده بود از در خارج شد  يتو راهنشیو پ دیدو یم

 یم... به من که اون گوشه کز کرده بودم و زبونم بند اومده بود نگاه کرد  هیچند ثان, شده باشه برگشت  عوض مشیتصم

خواستم  یم... کنهجنبه ممکن بود بمن تجاوز  یوجدان ب یب کهیمرت نیاگر نه ا,  ریخواستم بگم خدا تو رو فرستاد ام

....یکنم ول یازش قدردان منو از دست اون نجات داده بود نکهیدستش رو ببوسم و از ا

گلوم رو  انهیبا دو دست وحش ریام, عمرم نمونده  انیبه پا شیب يلحظه به خودم اومدم که احساس کردم لحظه ا کی فقط

:زد یم ادیها فر هیشب بودن و مالحظه همسا مهیداد و بدون در نظر گرفتن ن یفشار م

!ینداختا یو لنگ و لگد م يشده بود یبگو چرا وحش, پس بگو -

....انتکاریکشمت خ یم....و حضور نابهنگام من برنامه ات رو بهم زده بود  يمعشوقت بود منتظر

 کهیدر انتظار مرت نکهیغافل از ا, یو منتظر من يدیکردم لباس خواب پوش الیمن خاك بر سر ساده رو بگو که خ, بگو  منو

....متکش یم...يرم کرد نیبخاطر هم,  دمیو من رس يلندهور بود
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شده بود  رهیگوهر آرام و خونسرد به من خ...حس شده بود یو عضله رانم ب دیلرز یتمام بدنم م,  دندیامانم را بر اشکها

آنرا به خوردم داد حالم بهتر , آب قند برگشت  وانیل کیبود که او برخاست و با  دهیپر يظاهرا رنگ رخم بدجور, 

: کردم ادامه دادم  یو احساس برودت م دیلرز یم میصدا کهیدر حال,  همادامه دکردم  یبا تمام توان سع یول, نشده بود 

بود و دور گردنم رو نوار کبود  يبدنم اثر ضربه و کبود يجا يجا يرو, صورتم ورم کرده  دمیبه خود آمدم د یوقت

.بود پوشونده بود ریام يدستها يکه جا یرنگ

 ریام دمیاومدم و د رونیلنگان لنگان ب جهایمثل افل....موهام درهم و آشفتهکرد لباسم پاره شده بود و  یدرد م میجا همه

:دیمن غر دنیبا د, کشه  یم گاریمبل نشسته و س يرو

.؟ بگو مثل سگ هفت تا جون دارم يهنوز نمرد-

ونستم حرف ت یکالم حرف بزنم ، انگارکر و الل مادر زاد باشم ، نم کیکلمه ، فقط  کیآوردم  یبه خودم فشار م یچ هر

کرد و فکر  یبگم و اون با نفرت و انزجار نگاهم م ریام يرو برا تیکندم که بتونم حرف بزنم و واقع یبزنم ، من جون م

!.رم یبا خودم کلنجار م نطوریکه بمن زده ا یکرد از شدت درد کتک مفصل یم

بو  نی، برو که دارم از ا نمتیبب چوقتیوام هخ ینم گهیبرو، د: الشه بلند کرد ، لباس به تنم پوشوند و گفت  کیمثل  منو

...لجنزار يبو...  يدیگند م يشم ، بو یخفه م

از تأسف و  يا ختهیچون آم! ناآشنا بود  میخودم بود ، اما برا هیگر ي، صدا دیرس یکه به گوش م يا هیهق هق گر يصدا

با بهروز نداشته ام ، اما  یکه من رابطه نامشروع میونفر بگ کیپس از ماهها ، حداقل توانسته بودم به  نکهیاز ا! شعف بود 

گرفته ام و  قیکه من رف دیایب ریطور به نظر ام نیکرده بود که ا یطراح يطورتمام صحنه ها را از قبل  کدستیانگار 

!خواهم یاو را نم گرید

دار را  شهیو ر قیعم ي، درد ام فرق دارد ختهیمدت ر نیکه در ا ییبا اشکها هیگر نیکردم که ا یزدم و حس م یم زار

.گرفت یدر وجودم کشف کرده بودم که از ندامت نشأت م
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خواهرانه با  یو محبت يداد آرامم کرد ، بهاره بود که با دلسوز یرا با مالطفت ماساژ م میکه شانه ها ينوازشگر يدستها

.کرد یمعصوم و متأسف به من نگاه م يچهره ا

 فیرو که واسه من تعر ییزهایچ نی؟ چرا تمام ا یخب چرا همون وقت بهش نگفت: گفت حق به جانب  يا افهیبا ق گوهر

؟ یبه شوهرت نگفت یکن یم

 نیکه با ا زدیمغزم موج م يتو زیچ کیکرد فقط  ی، زبونم بند اومده بود و فکرم کار نم دونمی، نم دونمینم:  دمینال

....کنه یباور نم ریبگم ام یهر چ لیتفاص

از  یبه تو تلفن کرده و اتفاق یکرد که بهروز اتفاق یصحنه ، باور نم نیا دنیهم بود با د يگری، هر کس دخب مسلمه -

...خونه ات يالفور اومده تو یدم در خونه ات تماس گرفته و ف

ن؟یکن ی؟ شما باور م یشما چ: گرفت ، با بغض گفتم  دلم

:خشک گفت یهش مهربان بود با لحنداشت و نه نگا يبر عکس بهاره نه لحن مشفقانه ا گوهر

....کنه یرو عوض نم يزیکرد شوهرت بود ، باور کردن من چ یباور م دیکه با یاون-

 کیبدون که  یول ادیهستم ، ممکنه حرفهام به مذاقت خوش ن یو رک یستیرودربا یدختر جون ، من آدم ب یدون یم-

، از اروپا و  ایدن يکجا چیاز ه يدکتر و متخصص و پروفسور چیهوجود داره که هنوزم که هنوزه  ایدن نیا يتو یمرض

بعد هم وجود داره و  يبوده و تا قرنها شیاز قرنها پ! کنن  دای، نتونستن واسش درمون پ نیو چ! تا ژاپون  ریبگ کایآمر

....د ترهکنه ، از صد جور سرطان هم ب یسوزونه و نابود م یم فتهیمرض به جونش ب نیکه ا یبه حال آدم يوا

خرابم را بکند ، اما گوهر  یتر باشد و مالحظه حال روح میکند که مال یکردم بهاره از پشت سرم به او اشاره م حس

شوهر  یکم داشت یبده ، چ رتیمن ، خدا خ زیآخه عز! يدرد ی؟ درد ب هیاسمش چ یدونیم: کرد و ادامه داد  یمکث

...، سالم در،مادر ، برامرفه ،پدر  یو سالم ،خونه وزندگ يخوب و کار

برنج  يبو کباری یکه ماه یداشت نویاگه حسرت ا!  نهیهم يدرد یدرد ب گمی؟ م يبوده که در آورد یچ هایلوس باز نیا
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گرسنه  یبا چه کلک یبود که سر شب نیو تمام غم و غصه ات ا یداشت ری، اگه چند تا بچه صغ چدیخونه ات بپ يتو

ات تلنبار شده بود و  نهیس يتو ایگوشه خونه ات افتاده بود و غم دن وبیو مع ضیمرشوهر  هی، اگه  یخوابشون کن

افتاده بود  رتیمرد معتاد تنبل گ کیاگه ....  یکن یم ظیکنه به اون غ الیکه مبادا شوهرت خ يبخند یالک يمجبور بود

....اگه.... اگه .... اگه .... کرد  یفصل کتک مهمونت م کیکه شب به شب 

و  فیو دل به آن دو دست ظر ستمیگر یو من فقط آرام م امدیفرود م میگوهر مثل ضربات شالق بر سر و رو يحرفها

...دیمال یرا م میشانه ها متیخوش داشتم که با مال یمهربان

از شوهرت  يبرا ینیبش نکهیا ي، به جا يدر آورد يهمه بچه باز نیحاال ا: ادامه داد  ظیشده بود با غ یعصب گرید گوهر

واسه خودت  ياومد يدی، راهتو کش ي، الم تا کام حرف نزد يریو اشتباهاتت رو به گردن بگ یکن فیرو تعر ازیتا پ ریس

به سر روح و روان  يچه بال یدون ی؟ م یثابت کن یخواست یرو م یچ؟  یچ یکه بگ یو سر کار رفت يکرد هیاطاق کرا

...ذره ؟گ یخدا ازت م يکرد الی؟ خ يشوهر بدبختت آورده ا

:ردیرا بگ انهیکرد م یسع بهاره

 کیکه هنوز وحشت  یزن دیبزنه ، شما فکرش رو بکن یتونسته حرف یاز ترس نم گهیم یخب مامان بزرگ ، طفلک-

ترسه و زبونش  یهراس سوء تفاهم هم بهش اضافه بشه ، خب مسلمه م کهویناجوانمردانه رو کامل درك نکرده ،  يتعد

!کتک بخوره مرگفرصت حرف زدن بهش داده نشه و تا سر حد  یتبخصوص وق ادیبند م

....باال رهیفشارم داره م اریب مویآب و آبل وانیل کیپاشو برو ! نگو  یچیتو ه: غر زد  یبا اوقات تلخ گوهر

:ادامه داد دیمال یرا م شیزانوها کهیبه آشپزخانه رفت ، گوهر در حال عانهیمط بهاره

که بدو ببر کالس زبان ، شنا ، ورزش ، کوفت  نی؟ هم دنیم ادیبه بچه هاشون  یچ یپدر و مادر ها چ نی، ا فهممیمن نم-

؟  یچ یپس راه و رسم زندگ.... ، پسرم مهندسه  سانسهیپز بده ، دخترم ل یدانشگاه و ه ي، زهر مار، بعدم بچپون تو

داد ؟ ادیبه تو  یچ یو قدر شناس يمادرت از شوهر دار
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 یشد دلم م یناب در آن حس م یقتیگوهر تلخ و سوزاننده بود ، اما حق يحرفها نکهیا رغمیکردم ، عل یم هیگر فقط

دلسوزانه از طرف او بودم ، خودم را مستحق هر مالمت و  یلیس کیتشنه  یحرفها را بمن بزند ، حت نیا کنفریخواست 

.دانستمیم یسرزنش

خونه شوهر  رهیو پنج شش سالشه ، م ستیدختره ب ینیبیم!!!...  ارنیب بار یمامان شیت یفقط بلدن بچه ها رو لوس و ت-

اوقاتش  یلیشب شوهره به هر دل کینگرفته که اگه  ادی یذره گذشت و خانم کیدرست کنه ،  ستیکته بلد ن کی یول

...ارهیخودش ن يتلخ بود ، صبر کنه و به رو

آمد آنرا با احترام به گوهر تعارف کرد  مویشربت آبل وانیره با لبها. و سخنانش را با جان و دل قبول داشتم  ستمیگر یم

:دینوش يرا برداشت و جرعه ا وانیآنکه تشکر کند ل ی، او ب

 یتوقع داشت ؟يبقول خودت براش ارزش دار ایکرد دوستت داره ؟  یبهت ثابت م دیبا یچه مدل چارهیآخه اون مرد ب-

رفاه  يکه تو رو تو یبگه ؟ وقت تییطال سیه قربون صدقه ات بره ؟ از قد رعنا و گخونه و راه بر ادیهر روز با دسته گل ب

...  يوا....  يوا... که دوستت داره  يدیفهم یم دیبتو بود ، خودت با سشغرق کرده بود ، آنقدر باهات همراه بود و حوا

...کم عقل کیذره صبر دارن و نه  کیکه نه  يامروز يدخترا نیامان از ا

:و گفت دیتختش دراز کش يبرافروخته و سرخ شده بود ، به زحمت از جا بلند شد و به اطاقش رفت و رو گوهر

...ریفشارمو بگ ایبهاره ب-

مهربونه، و  یلیو گرنه بخدا خ ه،یطور نیشه ا یم یعصبان یلیخ یمادربزرك فقط وقت ن،یناراحت نش: اهسته گفت بهاره

.به طرف اتاق گوهر رفت

ماه بره  کیزد  یروز به سرش م هیکرد،  یبه وقت هوس مصر و اهرام ثالثه م یمگه خودت نگفت: گفت یم هنوز گوهر

سرش گرم اونها  یچند وقت کی. بود یموقت یها، ول ارهیرفت تو بحر ستاره ها و س یم قهیدق هیکنه،  یشمال زندگ يتو

که اخالق  يبود یناش نقدریا گهید نها،یا نیهم ع رفعا نیا يشد، خب ماجرا یفراموشش م زیبود و بعدم همه چ
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تا عارف رو هم کهنه کنه، کنار  يبذار گریدندون سر ج ،یکم صبر کن کی یتونست یبود؟ نم ومدهیشوهرت دستت ن

 يکرد الیکاره نبوده، تو خ نیبنده خدا ا یبود، باز حق با تو بود، ول یاکیبود، قمار باز بود، تر يبگذاره؟ اگر مرد زن باز

....نه دوست داشتن سرکار خانم یخودخواه یعنی نیتمام کمال مال خودت باشه، ا دیون باکه ا

گل بخانه امد، ان  کدستهیبا  ریبرد که ام يگوهر اهسته، اهسته کم و کم تر شد، جمله آخرش مرا با خود به روز يصدا

 یرنگ دیجعبه ان کارت سف يد، روبو دهیو ساده خر بایگردنبند ز کی میبرا ریروز سسالگرد ازدواجمان بود و ام

:بود تهجمله نوش کیان تنها  يرو شیبایچسبانده بود و با خط ز

....خودت يخواهند و من تو را برا یخود م يمن همه تو را برا خاتون

....کاش فرصت جبران داشته باشم يا... کاش زمان به عقب باز گردد يکردم، ا یکردم، چه اشتباهات یچه اشتباه ایخدا

!ها ینش ریجون، ناراحت نباش، مامان بزرگ خوابش برد، تو رو خدا دلگ ایپر: بهاره مرا به خود آورد يصدا

گفت؟ یم تیجز واقع يزیبشم؟ مگه چ رینه، چرا دلگ: دادم و گفتم لشیتحو یتلخ لبخند

 یتر م میمال یکرد و کم یشما رو م یمالحظه حال روح دیبه هر حال با ینه خب، ول: معذب جابه جا شد و گفت یکم او

.گفت

 یچشمهام م يکه هست جلو یرو با همون تلخ تیواقع دیبا کنفری... بهتر هم بود دیشا یکرد، حت ینم یمن فرق يبرا-

.گذاشت

؟یشوهرت بگ يماجرا رو برا يخوا یهنوز نم: دینگاه کرد و پرس رتیبه من با ح یمدت بهاره

...توانم چرااگر ب: گرفتم میدستها انیرا در م سرم

گناهه  یکه ب یکنه، اون یفرار م شهیجان ادم گناهکار هم ایپر. یبتوان دینگو اگر، تو با: گفت ینشست و به ارام کنارم

 یکه شوهرت درباره تو م يفکر يفرار رو يجور فراره، و ا کینام و نشون تو خودش  یرفتن ب زه،یگر ینم چوقتیه

گذارهو یکنه صحه م
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....ده یاون مجال نم یبا او صحبت کنم ول یردم تلفنک یمن بارها سع-

 يصداقت رو تو يبهتره، چون اونطور یطال که پاکه چه منتش به خاکه؟ تو اگه رو در رو با اون صحبت کن ؟یچرا تلفن-

.میدیهمون طور که من و مادربزرگم د نه،یب ینگاهت م

د؟یشما باور کرد: تعجب به او نگاه کردم با

.یبگ يزیکه چ ینداشت ياصال اجبار ،یبه ما دروغ بگ ینداشت يازیباور نکنم؟ تو نچرا ! آره-

کنه؟ یهم باور م ریام یعنی-

!و چه نه رهیچه بپذ يدور يتو يزیرو بر زیهمه چ دیفکر کن که با نینه فکر نکن، به ا ایکنه  یکه باور م نیفعال به ا-

:تصور کند به مغزم هجوم آورد و ترس تمام وجودم را در برگرفت ریرا دروغ و تزوو نهایهمه ا ریام نکهیا فکر

؟یکردم چ یرو به دروغ سر هم م ییزهایچ نیچند ماهه داشتم چن نیو گفت ا دیبهاره اگه بهم نخند-

لحظه خودت رو  کیو  اینه خودت، ب ،یدار شده شوهرت باش حهیغرور جر میبفکر ترم دیجون، فعال تو با ایپر نیبب-

 ينکرد یسع یو حت يبه اون زد يتو ضربه ا ؟يکرد یم يکرد یم يچه فکر يبود ریام يبگذار، اگر تو بجا ریام يبجا

 نیهم ا نیبه خاطر هم دونه،یم ،یدون یکه تو م ییزهایتمام اون چ ریام يو فکر کرد يتو فقط فرار کرد. یکه جبران کن

 یهمه مسائل رو م دیاون با يکرد یخودخواهه، چون فکر مو دروغگو و  نیاون دروغ یو گفت ياواخر به اون تلفن کرد

تو از  ؟با خبر باشه زیمگر استغفراهللا خداست که از همه چ. کرد ینم رونیزد و از خونه ب یدونست، و تو رو کتک نم

....طور نیهم هم ریو ام يکرد ینگاه م ینگاه خودت به زندگ چهیدر

 ریبه درد ام يدختر نیچن... کنه یفکر م قیچقدر خوب و عم یچکتر از منه ولکو یلیبهاره خ نکهیبا ا: دمیشیخود اند با

....نیدهن ب يدست و پا یعرضه ب یخورد نه من ب یم

 يگذشته رو ول کن، گرچه خودت هم معتقد ر،یرم سراغ ام یفردا م نیتو باشم هم يمن اگر جا: با حرارت گفت بهاره

و  ؟يتلفن کرد هودهیرو چقدر ب ریشش هفت ماه اخ نیهم نیبب یلوده، ولو بچگانه  زیر زیکه سرشار از اشتباهات ر



ندا بشر دوست -  تیسادگ يبرا ایپر کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٦١

و باهاش حرف  یرفت یحاال بگو همان ماه اول م! اول، نه هاگر همون هفت ؟يرو تلخ و تلخ تر کرد ریخودت و ام یزندگ

و به استقبال هر اتفاق با اغوش باز بر یول ،یترس یاز عقوبتش م ،یگذاشت یاز بحرانها رو پشت سر م یلیحاال خ ،يزد یم

!بقول بابام ترس برادر مرگه! نترس... ادیب شیکه ممکنه پ يندیناخوشا

.شده بود یرا گفت و با عجله رفت، مادرش دوبار تماس گرفته بود و بار دوم بنظرم از ماندن بهاره عصبان نهایا او

 يصدا یخانه را پر کرده بود، تنها گهگاه يو افکار درهم و مغشوشم، سکوت فضا یاو رفت من ماندم و شب طوالن یوقت

.لرزاند و بعد باز هم سکوت ینازك سکوت شب را م شهیبهجت ش یخرناس ناگهان

او را  یطانیخوفناك و ش يصدا یزدم، گاه یحرف م ریو رودرو با ا ریرفتم سراغ ام یفردا م دیگفت با یراست م بهاره

 ریمن رو هالو گ ؟یاحمق طرف هیبا  يکرد الیرو باور کنم؟ خ اتیچرند نیا يا؟ نه بابا؟ توقع دار: گفت یکه م دمیشن یم

؟يآورد

زدم  یم بیاز سست شدن بخود نه شیگرفت، اما پ یرا م بانمیگر یشگیجا بود که باز هم هراس و اضطراب هم نیا

.هفت ماه اتالف وقت بس است نیبقول بهاره هم

با اضطراب  میکرد و صبحانه خورد دارمیبا مالطفت ب. شده بود يم و عادگوهر ارا. جان کندم بایخواب تقر يصبح بجا تا

.از شما بکنم یخواهش هیخوام  یگوهر خانم، من م: گفتم

.مادر؟ بگو هیچ: دیابروها را باال داد و پرس! گوهر

خوام  ی، مکنم ینیترسم باز هم عقب نش یترسم و م یاز عکس العمل اون م یصحبت کنم، ول ریخوام برم با ام یم-

...نیقصه رو تموم کن نیو الل شدم، شما ا دمیو اگر باز هم ترس دییایازتون خواهش کنم که همراه من ب

؟يرو یچرا با مادرت نم-

...شش ماهه دارن يزایمادر و پدرم کاناداهستن، رفتن به برادرم سر بزنن و و-

انها هم از  یعنیاز شش ماه است که رفته اند،  شیاند، حاال بانها برگشته  ناًیقی... آه خت،یدلم فرو ر يتو يزیچ ناگهان
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توانسته باشد آنها را  ریشش ماهه ام نیدر ا دیکه دست بردار باشد، شا ستین یماجرا خبردار شده اند؟ مادر من کس

ر ته دلم از موضوع را از آنها پنهان کرده باشد، انگا ریممکن است ام نمک یچرا من فکر م! یراست...  یمجاب کند، رل

باز وا رفتم و ... خاله ها، آه ! پدرم و مادرم ارغوان ياگر گفته باشد چه؟ وا یول!! کرده مطمئنم يآبرودار میبرا ریام نکهیا

...ترس بر تمام قدرتم فائق آمد

:گوهر مرا به خود آورد يصدا

.میباشه صبح چند جا کار دارم، طرف عصر با هم بر-

به دنبالش آمد و رفتند و  شیاز نوه ها یکی. ترسم یکه باز هم م میگوهر بازگو کنم و بگو يرانکردم افکارم را ب جرات

فکر رفتن  کهویدانم چرا  یقرار و مضطرب بودم، نم یب یول م،یطرف و آن طرف رفت نیا یکساعتی م،یمن و بهجت ماند

.و بطرف خانه ام براه افتادم دمیلباس پوش درنگیبه خانه ام بسرم زد، ب

***

 نیرا صرف کردم که صدا ندهد و ا یدر قفل چقدر دقت کردم و چه وقت دیکل دنیهر دور چرخ يداند که برا یم خدا

!فضول مثل عجل معلق سر نرسد هیهمسا

که سرد و ساکت بود نگاه  يو بخانه ا دمیکش یصدا پشت سرم بستم، نفس راحت یدقت آهسته و ب تیدر را در نها یوقت

.کردم

را در خانه بدفعات آن روزها که  ریام بتیگذاشت، گرچه ع میبر شانه ها میعظ يکوهها ینیبه سنگ يبار ریام یخال يجا

هنوز  ریبود، آنوقتها انگار روح ام گریجور د کی بتیغ نیرفت تجربه کرده بودم، اما ا یم يچند روزه کار يبه سفرها

!یمطلق بود، سکوت و خانه خال زیهمه چ شد، اما حاال یدر خانه بود و عدم حضورش بطور مطلق حس نم

 يگفت بزود یبه من م یبیبود و حس غر دیخانه بکشم، قلبم مملو از ام يبه سر و رو یخود فکر کردم بهتر است دست با

!!(خاتون( ریبقول ام ایشد و  یخانه خواه نیا يباز تو بانو

در  يو قدر دمیکش یمفصل و حساب يکردم، جارو زیبار تم رچندیناپذ یخستگ يگرد و غبار گرفته را با انرژ يزهایم
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.کردم يخانه دست کار ونیدکوراس

گذاشت که  یهرگز نم ریتلنبار شده بود، ام زیم يدرهم و برهم رو يرفتم، انبوه کاغذها ریاخر به اتاق مطالعه ام دست

 قیال ریمد کی: گفت یم شده بود و دهیآن چ يرو زیمرتب و تم زیهمه چ شهیو پاش باشد، هم ختیر رشیتحر زیم

!!کارش مرتب و خلوته زیم شهیهم

گوشه و آن گوشه افتاده  نیتک و توك ا يشد، و لباسها یم دهید گاریملو از ته س يها يگاریگوشه و کنار اتاق جاس در

تم، نوبت شس زیکردم و تم یها را خال يگاریو جا س ختمیر ییلباسشو نیماش يهمه جا را مرتب کردم، لباسها را تو. بود

نام  گاهیافتاد که گاه و ب یهم دسته کردم اما ناخودآگاه چشمم به نوشته ها م يکاغذها را مرتب رو د،یرس رشیتحر زیم

خودم بعدا : داشتم با خودم گفتم یاز آنها را بر م یکیکه  یو درحال اوردمیشد، باالخره طاقت ن یم دهیآنها د نیدر ب ایپر

!من چند تا از نوشته ها رو خوندم یمنو ببخش ول رجونیام گم که یدر کمال صداقت بهت م

:نوشته بود او

چه  نمیباهات حرف بزنم و بب نمیهستم که بنش نیا ازمندیدارم و واقعا ن اجیکه بهت احت یدرست زمان ا،یبه تو پر لعنت

. ینیب یمنو نم گهیانگار د ،ینز یکه ازش متنفرم حرف م یزمیزنه و تو ساعتها با اون عز یزنگ م یتلفن لعنت نیمرگته ا

کن و با رفتارت به اون نشون بده  يتو صبور: که یکن یاش م ییراهنما و یزن یحرف م "زمیعز"تو که آنقدر قشنگ با 

تو  ،يبر یخودت را باال م تیکار شخص نیده تو سالم کن، با ا ینداره، اگه جواب سالمت رو نم بیع ،یکه بزرگوار هست

هم نرو، بهش ثابت  وت یمهمون امینم گهیکن بگذار فاصله هاتون کم بشه، اگه م يت بده و پافشارمسافر شنهادیبهش پ

!!فاضالنه حینصا نیو ا يبر یبا اون به مهمون يکن که دوست دار

اش  یکه زندگ هیک "زمیعز" نیا ایپر ؟یستیبردن فاصله ها ن نیو بفکر از ب یکن ینم يخودت فکر یزندگ يبرا چرا

...من و توست یخوشبخت مهم تر از

! بوده هیانگار عکس قض یول ست،یاصال حواسش به من ن ریام دیرس یزدم، به نظر م یمن با بهروز حرف م یوقت! ایخدا آه
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...چطور خودم متوجه نبودم!! کردم؟؟ یهم خطاب م زمیمن بهروز را عز یراست

...کند یکرده و م یم يم که او چه فکرتوانم بفهم یبهتر م ر،یام يادداشتهایکردم با خواندن  یم حس

 دیگو یاز او م شیدر نوشته ها ریکه ام ییایکردم پر یکرد، حس م یترم م نیفشرد و غمگ یقلبم را م شیادداشتهای

کند آن  یغرق م شیهایاحساس است که دارد شوهر مهربان و عاشقش را در گرداب خودخواه یخودخواه و ب کزنی

 یبود و ب شانیخودش پر یقیحق يایاز گم شدن پر رینداشت که ام یبود پس تعجب بهیغر خود من هم يبرا یحت ایپر

.کرد یقرارش م

کج و معوج و نامنظم  یکه خواندم تنم را لرزاند، آتش به جانم زد و مرا از خود متنفر کرد، او با خط یادداشتی نیآخر

:نوشته بود

درست مثل  ایدرست چهل و نه ساعته که پر... کنم  یباور نم. د شدو نابو ختیدر مقابل چشمان من فرو ر ایپر روز،یپر

 گهیبرام وجود نداره، د گهیرفت و د نی، از ب "ختیفرور"و ناباورم  رتزدهیمن، و در مقابل چشمان ج يمجسمه جلو کی

 نینفر. خوره یماش حالم بهم  یفیاش از کث یفیو پع یکرد از پست مکه در حق یانتیاط خ. ادیدوستش ندارم، ازش بدم م

 تیالبته اگر بشه اسم آدم رو دم،یکه در تمام عمرم د یهست یآدم نیهوس باز، قدرنشناس، تو پست تر يایبتو پر

 هرگزکه  يزیچ يو نابود کرد يات رو سوزوند یخودت سعادت و خوشبخت يتو با دستها. يتو منو نابود کرد. گذاشت

 گهیخونه د نیا. داره یخودش مرام يصد رحمت به روباه، باز اونهم براصفتت،  یآورد، لعنت به ذات ب یبه دست نخواه

...انتیخ...  ایر زیتنفرانگ يدروغ بو يبو دهیگند م ينفسش بو ده،ینفس اونوم يکنم بو یحس م ستیمن ن يجا

! خودم بودوهم که ساخته ذهن  کیکردم،  یدروغ زندگ کیکه چهار سال با  شهیباورم نم ،یمفت فروخت یلیمنو خ ایپر

...زده باشد خی کبارهیقلب مملو از عشقم به  یسادگ نیکنم که به ا یباور نم

 یمن م ایآ یدونم چطور کاهشش بدم، راست یکه نم یو وجودم مملو از رنجه، رنج مارهیروحم ب... قلبم داغونه ...  آخ

...ایمتنفرم و متنفرتر از همه از پر زیچدارم، از همه  يام رو سر و سامان بدم؟ احساس بد دهیتونم وجود از هم پاش
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خدا ... کردم  یکرده بودم خودم رو مالمت م دایبه اون پ شیکه از چند وقت پ یچقدر آبله بودم که بخاطر شک من

 يداروخانه دوست رضا رو يبار داروها ياز رو دیاگر اون شب کارتن الکل سف... شرم برام باز شه  یخواست دست اون ب

رفتم، اون چند روز که به کمک دوست رضا، نادر رفته بودم  ینم نهبود و کمرم درد نگرفته بود، من باز به خو فتادهیمن ن

سر من،  يرو فتدیخواست خدا بود که اون کارتن ب یبه خونه رفتن نداشتم ول یتا دارخانه اش رو راه بندازه، شبها رغبت

فکر  یول درمانگاه،تمام رو پر کرده بود، اومدم که مثال برم  خورد شده شهیو ش دیشد، الکل سف یچشمهام داشت کور م

 يسورمه ا لاتومبی ،میدیکه من و معشوقش با هم رس نیبود همراه اون برم، غافل از ا ایکردم اول برم خونه و اگر پر

 ،اون نشسته يمرد تنها تو کی دمیخونه پارك کرد و د درست روبه روي ،که از اول کوچه جلو من بود ییرنگ مدل باال

...رهیگیشماره م لیو داره با موبا کنهیخونه ما نگاه م يکه به پنجره  دمیانداختم د یم دیکل وقتی

 يکه هنوز تو دمیو فهم دمیرو نشن نیدر ماش ياما صدا ستادمیراهرو ا يتو مدتی ،رو گرفت بونمیشک و سوءظن گر باز

باز  ،دهلباس دکلته خوابش رو پوشی ،کرده شیو سرحال و آرا ردایهنوز ب ایپر دمیوارد شدم و د یوقت. نشسته نیماش

چشمهام که از  یدرباره سرخ یو با نگران ادیبه طرفم ب داشتم دامی ،منتظر نگاهش کردم ،سوءظن چنگ به دلم انداخت

 ظاهرش ،رو گرفت اما مثل سگ پاچه ام ،ام سوال کنه يخورده ا شهیو ش سیو لباس خ شدیشدت سوزش داشت کور م

و  یهم ناراض یلبلکه خی ،ستینه فقط از آمدنم خوشحال ن گفتاما رفتارش می ،که منتظر من بوده دادینشان م نطورای

...هیعصبان

بعد تلفن  هچند ثانی ،رهیگیتلفنش خم شده و داره شماره م يسر اون مردك رو دمیرو نگاه کردم و د رونیاز پنجره ب باز

واضح تر؟هم  نیاز ا ؟چقدر هالوگري ،زنگ زد

شده بود و  یعصب دایشد ایالخصوص که پر علی ،نمونده بود یبرام باق یشک گهدی ،تلفن زنگ زد و جواب نداد یوقت

فکرم کار  ،شده بودن یعصبان یلیاومده بودم و سرکار خانم خ یبدوقت نکهمثل ای ،دادیو فحش م کردیم یبد دهن گهید

رو خاموش کردم و دوان دوان  نیماش عسری ،کوچه که گذشتم چیو از پ شدم نمسوار ماشی ،اراده خارج شدم بی ،کردینم
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به اون  فونیآ يکه از تو دمیرو شن ایپر صداي ،سکوت شب ياما تو زدمنفس نفس می ،خودم رو رسوندم به سر کوچه

:مردك گفت

...تو ایب-

و دلم  دیلرزنه به اره افتادم زانوهام میبه طرف خو ،اون مرد رفت تو یوفت. شدیبهم ثابت م دبای ،بس بود گهید ایخدا آه

 ،کردم یچطور پله هارو ط دونمنمی ،قفل انداختم يرو تو دیکه جون کندم تا کل دیلرزیدستهام م نقدرای ،آشوب بود

اونو  ومدیبه سراغم م دیکه هربار شک و ترد يزیچ دمیترسیم شاز تصور کردن یکه حت دمیرو د يزدرست همون چی

:گفتمیدم مو به خو زدمیپس م

!!!يا وانهیتو د ریخجالت بکش ام-

آن  کیکه  ينقدرای ،تا خورد زدمش! زدمش...دمیدیصحنه رو نم نیو ا مردمیکاش م يا...یچه رنج...يچه درد...خدا يا

!مرده دیگفتم شا

 یچ... ازهوسب فیکث کهزنی ،که اون به جون و روحم زد هیعالم درد کیاز  يذره ا نای ،کردم يخوب کار! بود حقش

 زشیعز قیرف شحتما پی ،از خدا خواسته رفت ،بهش گفتم بره گم شه یوقت... گرفتمیداره بگه؟ منهم بودم خفه خون م

...که اونم تا خورده بود زده بودمش

...ایپر يریبم یاله. که تا عمر دارم بخونمش و هر لحظه از اون متنفر و متنفرتر بشم سمینویم نهارویا

 ریام يبرا یکرده بودم و حساب يریس هگری ،شده کمتوجه شدم هوا تاری ،بلند کردم ریتحر زیم يروسرم رو از  یوقت

.گفتمیم ریرا به ام زیهمه چ دبای ،اما به قول بهاره گذشته ها گذشته ،دل سوزانده بودم

...گذاشتم و به اتاق خواب رفتم میکشو يکاغذ را تو يها دسته

 يریو درگ يکه آنجا کارزار صحنه کتک کار شدیمتوجه م دیتردبی ،شدس وارد آنجا میهر ک ،نکرده بود رییتغ زیچ چیه

اش خورد  شهیافتاده و ش نیبه زم وارید يتخت درهم و برهم و آشفته بود و قاب عکس بزرگ رو يرو! بوده يجانانه ا
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 دهید یکه اون شب خون دیم آن ادمی! است بیعج! کنج اتاق افتاده بود نیخون يه ام پاره و قدرلباس دکلت ،شده بود

از  دیشا! دانمینم... را یما بق... رفت جیو سرم گ دیدماغم کوب يتو یمشت محکم ریبه خاطر دارم که ام قایدق ولی ،باشم

...دهانم خون آمده بود ای ینیب

 یاو چه حال فهممیتازه م نگرمیم ایبه قضا رینگاه ام چهحاال که از دری ،شب باز دلم گرفت نیآن اتاق و آخر دنید از

از افکار  یخانه بماند؟ تنها با کوه نیچند شب طاقت آورده در ا ریام: دمیشیبا خود اند. حق است يداشته و چقدر ذ

کرده؟ نیو چقدر مرا نفر! کننده و تنها رانیو

...که او متحمل شده را درك کنم قادر نخواهم بود عظمت رنج و ماللی ،هر قدر هم که فکر کنم... آه

و تکه پاره شده  نیقاب عکس را جمع کردم و لباس خون يخورد شده  يها شهشی ،در افکارم اتاق را مرتب کردم غرق

لباس در  نیخاطرات آزار دهنده و مالل آور را مثل ا نیتمام ا تواندیم ریام ایآ... ام را با نفرت در سطل زباله انداختم

زد؟یها بر یزباله دان فراموش

همان که  ،ستادمیا نهیآ يسویرو . و مرتب شده بود زآنجا باز هم تمی ،اتاق خواب فارغ شدم يریاز گردگ یوقت

و ! ییاروپا پیبه قول سوسن ت يبودم و برا دهیسر د ریخود را به ام یو حت دهبه خودم بالی ،ستادهیا شبارهاوبارها جلوی

!حظ کرده بودم مییطال سوانیقامت بلند و گ

به شدت پف کرده و قرمز شده  مچشمهای ،دیرسیبه نظر م رهیو ت دهیصورتم تک... انداختم نهیدرون آ ریبه تصو ینگاه

را که  میو کفشها دمیاز کمدم در آوردم و پوش زیساده و تم يزده بود، در مانتو رونیب ياز شدت الغر میبودن و گونه ها

شش بعد  دمیبه ساعتم که نگاه کردم د. عوض کردم يقهوه ا اسپرتجفت کفش  کیگر پاره و داغان شده بودند با ,يد

نه؟ ایوقت در شرکت مانده  نیتا ا ریام ایآ دانستمنمی ،از ظهر است

با او  یستیآوردم که چه رفتار زشت و ناشا ادبی ،باز قلبم گرفت یمنش يصدا دنبا شنی ،شماره شرکت را گرفتم دیترد با

.کرده بودم
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است و دو بچه  وهیبودم که او ب دهیشن رمن از امی ،بود میو مال فیظر ارسیب ،نایرایشرکت ام منشی ،یخانم زارع يصدا

آن روز که سرزده ! در سر داشته باشد مبادا فکرایی ،بدهم ياو مانور يگرفتم که جلو میسوسن تصم کبه تحری ،دارد

:انه گفتمادب یکه او کرد ب یاعتنا به سالم یو ب مشد ریمتکبر وارد شرکت ام يو ظاهر ظیغل یشیبا آرا

...نیو آمدن من رو به اطالعشون برسون نیبر شانیشما به اتاق ا ستیالزم ن-

.رفته بودم ریبه اتاق ام مایاو رد شده بودم و مستق يبا افاده و ادا از جلو و

 یساده دارد و جت اریبس يو پنج سال است و ظاهر یس يو باال زهیم زهیر یکردم که او زن فیسوسن تعر يبرا یوقت

:کهنه بوده گفت شیکفشها و مانتو

!...کننیطرف دلش براشون بسوزه و بعد دام پهن م کننیم اول کاري ،کلک ها نیخب با هم-

بحث  یبا ارسالن تلفن ریام دمیشن کروزی نکهتا ای ،زدمیادبانه با او حرف م یچقدر ب زدمیتلفن م ریکه به شرکت ام هربار

کامال مخالف بود و با  راما امی ،ازدواج بدهد شنهادیپ ین قصد دارد به خانم زارعکه ارسال افتمیو در مجموع در کندیم

:گفتیتحکم م

 ،ضمنا دوتا بچه داره!) و پنج سال داشت یاز س شیپس ب(دو سال بزرگتره  یکیکه او از تو  یمتوجه باش دیاوال تو با-

ما سفارش کرد  يصد ازدواج نداره و به هردوعنوان ق چیکرد که اون به ه دیاش کرد تاک یکه معرف بعالوه خانمی

که اون  یرا بفهم نیا دتو بای ،ارسالن. دهیم شچونکه فراری ،ندن نبه او يشنهادیپ نیچن انایکارمند ها اح میکواظب باش

لقمه نون حالل دهن بچه هاش  هیو  دهیداره کارش رو درست و کامل انجام م ؟يدار کارشچی ،شرکت ما در امانه يتو

مشغول بشه، چه  هک يا گهید يجا دونهو خدا می ،رهیم نجایا ازیبکن يدارم اگر تو به اون اشاره ا نانمن اطمی ،رهذایم

کنه، نگذار در به در بشه، تازه مادرت که سرش رو بزنن  یم تیجا احساس امن نیباشن، اون ا نشیدر کم ییگرگها

 ،يشو، اگر واقعاً بهش عالقمند الیخ یبندن، ب یل نمکنه رو دستما یکه درد نم يشه، سر یوصلت نم نیبه ا یراض

.کنه و در امان باشه یجامعه سالم زندگ نیا يکمکش کن که تو
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...کنم یخواهش م دییبفرما: کرد یکه تکرار م دمیرا شن یخانم زارع میو مال فیظر يصدا

جلسه دارد و ممکن است تا ساعت  ریاز تلفن من جا خورده، او گفت ام يکردم و حس کردم که قدر یاو احوالپرس با

.ساعت از شروع جلسه گذشته میکند، چون تازه ن دایهفت و هشت ادامه پ

و من بعد از  رفتیپذ ییاو با احترام و خوشرو د،ینگو يزیچ ریو خواهش کردم تا آمدنم به ام میآ یاو گفتم که م به

.انه گوهر به راه افتادمکردم، به طرف خ یخانه را از لحاظ نظافت بررس يهمه جا نکهیا

****

 شیآورد، نگاه ها يچا مانیبا همان ظاهر ساده و مرتبش به ما خوشامد گفت و برا یخانم زارع م،یوارد شرکت شد یوقت

.زدم و گوشه مبل کز کردم نهیرا به س میسرد بود، دست ها یلیکنجکاو و نگران بود، هوا خ

ندس؟سرتونه خانم مه د،یبا محبت پرس یزارع خانم

.ادیز یلیخ: بود از هم باز کردم دهیرا که به هم چسب میرا تکان دادم و به زور لبها سرم

ساخته  یاز دست من کمک: انداخت و آهسته زمزمه کرد میشانه ها يرا رو يزیتم ياز جا برخاست و کاپشن نخ نما او

است؟

.نیبرام دعا کن: اراده گفتم یب

خبر  اناتیجر نیاو از ا ایدانم آ ینم. خودش بازگشت يو به جا نیبه خدا توکل کن :زد و گفت یبخش نانیلبخند اطم او

داشت؟

من خوشحال خواهد  دنیاز د ایچطور روبرو شوم؟ آ ریبا ام ایخدا د،یجو یبند بند وجودم را م یو اضطراب و نگران ترس

برعکس از من رو بر خواهد گرداند؟... نه  ایشد؟ 

 یو من داشتم از نگران دیطول کش یلیجلسه اش خ. نبود ندیکردم اصالً خوشا یاستنباط م شیها ادداشتیبراساس  آنچه

.از جا پراند يگوهر مرا به طرز مسخره ا يکرده بودم، صدا دایپ يدیمردم، حال تهوع شد یم

ست؟یدختر؟ حالت خوش ن هیچ-
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نه خوبم-

.رماویآب قند برات ب يخوا یم ده،یپر يرنگ از رخت بدجور یول-

زدم و  يبه زور لبخند ستاده،یسرم ا يآب قند باال وانیل کیکه با  دمیرا د یبزنم، خانم زارع یاز آنکه بتوانم حرف شیپ

.گرفتن آب قند دراز کردم يدست لرزانم را برا

که اشتباهات بکنه که بعدها افسوس بخوره  یلیجوونه ممکنه خ یآدم وقت زم،یعز یدون یم: شروع به صحبت کرد گوهر

از غرورم  تیکردم و به تبع یجوون یزمان کیمادر، من هم  گهیاست د زادهیباالخره آدم... کرد  نیچرا چنان نکرد و چن

.دمیجهت از هم پاش یام رو ب یدست بچه هام رو گرفتم و زندگ

ن؟یهست مونیجهت؟ شما واقعاً پش یب: دمیتعجب پرس با

مسئله فکر کردم، اگر چه  نیوقتها به ا یلیراستش، من خ مونم،یبگم که پش قاًیتونم دق ینم: تکان داد و گفت يسر گوهر

ام، تالشم رو  یحفظ زندگ يبرا دیمن معتقدم که با یزن نامرد فروخت، ول کیمن و بچه هاش رو مفت و مسلم به  حیذب

...کردم یم

به خاطر بچه  یمن نه حت اد،یم بدم مبابت از خود نیمبارزه نکردم، از ا يمن ذره ا: سکوت کرد قهیو چند دق دیکش یآه

گذاشته بودم  هیکرده بودم و براش از جون و دلم ما یزندگ حیکه با ذب ییهام، به خاطر خودم و حق خودم از سال ها

باز هم ارزشش رو داشت، چون اون وقت با خودم  د،یانجام یم شکستبه  یستادگیمبارزه و ا نیاگر ا یدفاع نکردم، حت

...نشد یول يتالشت رو کرد يگوهر تو همه : کردم که یفکر م

 یبودم، سردر نم دنشیکند که روزها منتظر شن یبازگو م میرا برا یتیگوهر روا طیشرا نیجا و در ا نیحاال و ا نکهیا از

 حاال مهربان و آرام! کرده بود رییگوهر نسبت به شب گذشته چقدر تغ یبودم، راست دنیآوردم اما به هر حال مشتاق شن

!خشمناك و غرّان شبیو د

براش نداره، من هزار جور ذلت و  يا دهیفا گهیکه د یرسه، وقت یبهش م ریهست که آدم د ییزهایچ کیدخترم، -
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شدم از  ریبچه هام تحق يخوردم، جلو ينکردم، تو سر ییابا يو کهنه شور یو حقارت رو تحمل کردم، از کلفت يخوار

 یکه م یدر حال دم،یرو به دوش کش یو پررنج تهمت ناپاک نیبار سنگ یحت.. .و نامحرم کتک خوردم  گانهیدست ب

شد، که طبق  یآشکار م حیذب يماهرخ برا یقیحق يکه رو یصبر کنم و با هوو سر کنم، وقت گهیتونستم چند سال د

.تبرگشت داش يبرا یدونست و راه یطور هم شده بود، اون وقت قدر منو م نی، هم)تو يبرا(خودش  فیتعر

و کنار گذاشتم، تو بگو اگه ده  دمیو تبار رو بوس لیخانواده و ا ش،یاون گذاشتم، نه راه پ يمن با رفتنم نه راه پس برا اما

!وجدان؟ ینامحرم ب هیدونه از  کی ایخوردم بهتر بود  یم حیاز ذب يتا توسر

...خورد یاش رو م يچوب نامرد دیاشد، ب یتنها م دیبا حیذب ستم،یمن با نظر شما موافق ن یول: گفتم تیجد با

من، هوو آوردن به اندازه حاال بد و ناپسند  یجوون يمدل خاص خودش رو داره، دوره  يخب، هر دوره ا: دیخند گوهر

 نیو ع دیرس یکه دستشون به دهنشون م ییالخصوص مردها یبود، عل يعاد باًیتقر زیچ کی یعنیشد،  یمحسوب نم

حاال ! تو خونه ارنینه چک بزن و نه چونه، عروس رو ب وفبود اراده کنن و به قول معر یط کافهم داشتن، فق یقدرت حیذب

 یجونش م يشدن خوره  ختهیشکست و اندوه کهنه شدن و دور ر یم یاگر چه قلب زن اول! عروس دوم، سوم، چهارم 

...اطاعت کنن... کنن و  يخب عادت کرده بودن که تحمل کنن، صبور یشد، ول

...اون رسوم ورافتاده گهیاصالً منصفانه نبوده، حاال د نیا یول-

...زنم یخودم حرف م یمن دارم راجع به زمان جوون یول! دونم یدونم مادر جون، م یم: حوصله گفت یب گوهر

:و گفت دیکش يشده بود آه بلند کیما شر يکه ناخواسته در گفت و گو یزارع خانم

 گهید م،ییآ یکه به ستوه م یگن خانم مهندس، ما زنها وقت یمطلب شما رو گرفتم، راست ملُب  يادیالبته، من تا حد ز-

 یکنن، م یتابمون م یدن و ب یکه مشکالت ما رو تحت فشار قرار م یوقت م،یده یجور نرمش از خودمون نشون نم چیه

 یخودمون درست م يان مشکل براکه با جدا شدن، هزار نیاز ا لغاف م،یریگ یو طالق م میمشکل رو حل کن کی میخواه

.میکن
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:گفتم

و گذاشته کنار؟ ادامه  دهیرو بوس رتیده؟ معتاده و غ یو تن به کار نم کارهیمرد ب کی یوقت ؟یخانم زارع یچه مشکالت-

داره؟ يباهاش چه سود یزندگ

از اونها مربوط به عدم  يادیشه، درصد ز یجور مسائل مربوط نم نیتمام طالق ها به ا یول: تکان داد و گفت يسر یزارع

و کنار هرکدوم حرف و عقیده خودشون رو میزنن و دست آخر به بن بست میرسن یک زن وقتی طالق میگیره  يسازگار

تصور بوده گوهر پرسید شما مطلقه هستین؟ او  غیرقابلیکدفعه کوهی از مشکالت رو جلوي خودش میبیند که براش 

و پشیمونی خانم زارعی باز هم سرش را تکان داد و گفت : کردگوهر بالفاصله گفتسرش را با تاسف تکان داد و تائید 

خب چرا رجوع نمیکنی؟:گوهر با حرارت گفت! خیلی:

.همسرم یعنی همسر سابقم به خارج از کشور مهاجرت کرده:کشید و گفت  آهی

شدم وفهمیدم موضوعی که گوهر  باز شدن در اطاق امیر هر سه نفر ما را تکان داد تازه متوجه وضعیت خودم صداي

پیش کشیده باعث شده من از فکر هاي پراکنده هراسناك خالص شوم و یادم برود که درانتظار مالقات با امیر هستم 

صداي امیر باز قلبم طپیدن گرفت و مضطرب شدم دو  ندیگر دستهایم نمیلرزید و احساس سرما نمیکردم اما با شنید

پایی از اطاق امیر خارج شدند و به دنبال آنها ارسالن و امیر هر دو با دیدن من یک لحظه بر جا نفر مرد بلوند بلند قد ارو

زارعی  خانممیخکوب شدند اما این عدم تعادل مدت کوتاهی بیش نبود آنها مهمانها را تا دم در ورودي بدرقه کردند و 

.مانها خوش آمد و خداحافظی میگفتدر حالیکه به زبان انگلیسی تسلط کاملی داشت به دنبال آنها به مه

که وقتی آنها را رد کرد به سرعت از جلوي من و گوهرعبور کرد و به اطاقش رفت ارسالن همان جا در کنار در  امیر

.ایستاد و چانه اش را میخاراند و خانم زارعی نگران و رنگ پریده گاهی به من و گوهر و زمانی به ارسالن نگاه میکرد

سینه بیرون میپرید باز کشاله رانم تیر می کشید و حس میکردم نفس کشیدن برایم دشوار است گوهر با داشت از  قلبم

.خانم بی زحمت به جناب مهندس بفرمائید که میخوایم مالقاتشان کنیم: اعتماد به نفس و بصداي بلندي گفت 
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ته بطرف من آمد صداي هر قدم او مثل زارعی با عجله از پشت میزش به طرف اطاق امیر رفت ارسالن آهسته آهس خانم

ضربه پتک به سرم دردناك بود راستی ارسالن چه میدانست؟

درست جلوي پاي من ایستاد جرات نداشتم سرم را بلند کنم و به او نگاه کنم همان طور که سرم پائین بود دیدم  او

!ان هستین؟گوهر با سادگی گفت شما امیر خ. زانوهایم به طرز مسخره و عجیبی میلرزند

من ... پسرخاله مم ...ایشون... ایش...نه:لکنت به جاي ارسالن که مطمئن بودم با تردید به گوهر نگاه میکند گفتم با

هستن

آهان همونی که با شوهرت کار میکنن و شریک هستن؟:به کمکم آمد گوهر

چه کسی رو دارم؟ با صداي آرام و مودبی گفت بله سرکار خانوم وبنده افتخار مالقات با ارسالن

به تته پته افتاده بودم خیلی مضحک به نظر میرسید میلرزیدم و نمیتوانستم یک جمله را درست ادا کنم اما باز  بدجوري

به زحمت گفتم دوستم

بنظرم بهتره دست ! دوستتون هستن؟ شما در انتخاب دوست بینظیر هستین! با تمسخر به میان حرفم پرید آهان ارسالن

...ري و کتابی در مقوله آئین دوست یابی یا بهترین روشهاي دوست یابی بنویسیبه قلم بب

که تمام حواسش به اطاق امیر بود حرفی نزد و من لرزانتر و ترسانتر سرم را بیشتر به زیر بردم ارسالن جلوي من  گوهر

:نشست و در حالیکه سعی میکرد به صورتم مسلط تر باشد آرام تر گفت

چراقیافه ات این طوري شده؟ کسی ... پریا ... نچ...خودت امیر من و بقیه آوردي؟ سرتو باال بگیر ببینم نچچی به سر پریا

ندونه میگه البد معتادي چیزي هستی

خبه خبه شلوغش نکن پسرخاله جون برو به همکارت بگو خوب نیست من پیرزن رو انقدر منتظر نگه داره :غرید  گوهر

یمبرو یه یاهللا بگو ما اومد

از روبرویم بلند شد و به اطاق امیر رفت گوهر هم زمزمه کرد پاشو پاشو خودت رو جمع کن عین یک دختر بچه  ارسالن
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خجالت بکش سرتو صاف بگیر قرص و محکم بیا هرچی واسه ... دوساله که از سگ میترسه کز کردي یه گوشه میلرزي 

رو اعتراف کن وقضیه سوتعبیر رو هم بهش بگو تباهاتتاش من گفتی مرد ومردونه واسه شوهرت نقل کن با شهامت همه

اي که بهاره گفته بود بی اختیار در ذهنم جان گرفت آدمی که بی گناهه هیچ وقت نمیگریزه رفتن بی نام و نشون  جمله

...تو خودش یک جور فراره و این فرار روي فکري که شوهرت درباره تو میکنه صحه میگذاره

معصومانه اش درذهنم طنین افکند تو اگر رودرور با اون صحبت کنی صداقت رو توي نگاهت میبینه صداي مالیم و  باز

فعال به این که اون باور میکنه یا نه فکر نکن تو باید به فکر ترمیم غرور جریحه دار شده شوهرت باشی نه خودت تو 

ش باز برو به استقبال هر اتفاق ناخوشایندي که میدونه با آغو ونیخیال کردي که امیر تمام اون چیزهایی رو که تو مید

ممکنه پیش بیاد

سالم

لحظه مرز بین واقعیت و خیال رو گم کردم این صداي بهاره بود که سالم میکرد آیا در ذهنم بود یا آنجا؟ جوابی که  یک

با احترام عذر  گوهر داد ثابت میکرد که حضور بهاره حقیقی است علیک سالم خانوم عجب سر وقت آمدي ها بهاره

خواهی کرد شرمنده ام مامان بزرگ توي بزرگ راه تصادف شده بود و ترافیک سنگینی درست کرده بود ولی انگار خدا 

رو شکر به موقع رسیدم گوهر چشم غره اي به او رفت و راهش را به اطاق کار امیر کج کرد بهاره با آرنجش به پهلویم 

قه چرا رنگت پریده؟زو و به آرامی گفت پیشونیت خیسه عر

را به طرفم دراز کرد و با اشاره به من فهماند که عرق سرد روي پیشانی ام را خشک کنم و زیر لب گفت آروم  ودستمال

با شهامت و صادق وقتی وارد شدیم امیر پشت به ما رو به پنجره و توي دفتر کارش ایستاده بود گوهر بصداي بلند سالم 

کرد

به من نگاه نکرد مودبانه اما بسیار جدي جواب سالم گوهر را داد و او را تنها او را دعوت به نشستن برگشت اما ابدا  امیر

کرد گوهر رو یکی از دو مبل چرمی روبروي میز کار امیر نشست بهاره تقریبا مرا با هل دادن به سوي مبل دوم هدایت 
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هاره باالجبار روي مبل دیگر کنار مادربزرگش و کرداما من امتناع کردم و روي مبلی که در حاشیه بود نشستم و ب

روبروي امیر نشست

که من نشسته بودم درست روبروي پنجره قدي بود که میز امیر درکنار آن قرار داشت برخالف تصورم امیر مثل  جایی

تمیز و  همیشه شیک و خوش لباس بود پیراهن سفید اتو خوردهاش میدرخشید و شلوارطوسی رنگ به پا داشت که کامال

خوشایندي به من دست داه بود و خدا رو شکر میکردم  اسصاف بود از استشمام بوي ادکلنی که استفاده کرده بود احس

که امیر پشت به ما از پنجره بیرون را تماشا میکند و من میتوانم سر تاپاي اورا برانداز کنم راستی که چقدر دلم برایش 

.تنگ شده بود

میز را دور زد و پشت میز کارش نشست و مستقیما به گوهر نگاه کردآرام و موقر ومتین  او

.بنده چه کاري ساخته است از

با همان لحن خودمانی و بی رودربایستی گفت آقاي ملکوتی تو رو بخدا نقش بازي نکنین خودت میدونی که ما  گوهر

صل مطلباومدیم درباره چی حرف بزنیم پس بیخودي بازي در نیارو وبگذرا بریم سر ا

قدري به صورتش حالت تعجبداد و منتظر به گوهر نگاه کرد این عدم نگریستنبه من و موقعیتی که در آن نشسته  امیر

بودم این امکان را به من میداد که امیر را از نیمرخ زیرچشمی حسابی نگاه کنم مه اثري از گودي پاي چشمها بود نه 

با سلیقه شانه زده بود و صورتش مثل همیشه اصالح شده براق بود لب ژولیدگی و الغري و رنگ پریدگی موهایش را 

.زیرین برجسته اش مثل گذشته صورتی و با نشاط به نظر میرسید و هیچ اثري از اندوه و افسردگی در آن دیده نمیشد

وقتی سکوت امیر را دید باز متکلم وحده شد گوهر

پسرم زنت اومده باهات صحبت کنه ببین

...یمت و لحنی کمی تمسخر آمیز گفت زنم؟ ببخشید خانم بنده زن ندارمبا مال امیر

پسرجون از گیس سفید من شرم کن و لوس بازي رو کنار بگذار منکه بچه نیستم که :باز ار کوره در رفت و غرید گوهر
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...میخواي بازیم بدي هم قد و سنت هم نیستم که باهام شوخی کنی

ت آقاي ملکوتی موضوع بسیار مهمیه باید خیلی از مسائل رو براي شما باز کنهباز میانه را گرفت و گف بهاره

به میان حرف بهاره دوید صدایش آرام و شمرده بود اما امواج خشم به سهولت در آن حس میشد امیر

هر  مسائل براي من بازه خانوم محترم بازتر از این ممکن نیست نیازي به باز کردن توسط کسی ندارم لحظاتی همه

چهارنفر ساکت بودیم و من باز احساس کردم اصال چیزي ندارم که ب امیر بگویم ورود ارسالن با یک سینی چاي و 

کرد و قبل از امیر به من چاي و بیسکوئیت تعارف کرد  وعجعبه اي بیسکوئیت خیلی به موقع بود او از گوهر و بهاره شر

همین که میخواست خارج شود امیر گفت

ق بنده باشه که در مقابل دو مهمان یا به عبارت ساده تر دو وکیل مدافع یکی هم من داشته باشم پس ممکنه این ح بنظرم

؟!خواهش کنم تو بمونی ارسالن

چند لحظه تامل کرد و بعد بطرفمبل چرمی قهوه اي رنگی که درست روبروي من در آن سوي اطاق بود نشست و  ارسالن

موافق باشند با احترام گفت البته اگر خانمها

صحبت او با بهاره و گوهر بود گوهر محل نگذاشت ولی بهاره مودبانه گفت خواهش میکنم بفرمائید روي

نمیخواستم یا خجالت میکشیدم که در مقابل ارسالن به نیم رخ امیر خیره شوم و لذت ببرم در هر حال از پنجره  نمیدانم

تک تک و نامنظم با فاصله زیاد آهسته و رقصان فرو می آمدند قدي دفتر امیر به بیرون خیره شدم دانه هاي برف

سکوت طوالنی و سنگین شد ارسالن به من گفت پریا یه خبري از خودت به خاله جان اینها بده متاسفانه من و امیر  وقتی

...نتوانستیم خاله رو توجیح کنیم وباز هم متاسفانه هفته گذشته باالخره مادرت کار خودش رو کرد و

به گوهر و بهاره انداخت و بعد با نگاهش از من پرسید که تا چه حد میتواند راحت صحبت کند؟ من سري تکان  نگاهی

دادم و به او فهماندم که آنها همه چیز را میدانند ارسالن ادامه داد

متاسفانه خاله جون به امیر مشکوك شده بودن بله
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ده باشد گفت راحت بگم پریا مامانت به امیر اتهام قتل زده از اونجایی اي از سر تاسف کرد و گویی دل به دریا ز خنده

که تو گم شدي و کسی از تو خبر نداره مادرت فک کرده که شاید امیر تو رو به قتل رسونده و هفته گذشته با مامور 

بعد از این همه دردسر بهتره بدونی امیر االن با ضمانت آزاده بنظر من  یدبا.... تو ... اومد اینجا و امیر رو جلب کردن 

بري و به مامانت بگی که خودت رفته بودي و امیر رو از این اتهام خنده آور برهونی

به صورتش کوبید اوا خدا مرگم بده مگه مادرش خارجه نبود؟ گوهر

فت و به با خنده اي زهر آلود گفت بله ولی دروغهاي بنده که سرکار علیه مسافرت هستن توي کت مادرشون نر امیر

اتفاق شوهرشون هراسون اومدن و دور ایرون رو به دنبال دخترشون گشتن و دست اخر هم به این نتیجه رسیدن که در 

کشتمپی یک مشاجره بنده دستم در رفته و عزیز دردونه اشون رو 

زده پرسیدم تو که به اونها نگفتی چی شده؟ وحشت

حظه تفاوتی با در یا دیوار نداشتم جا خورد و قبل از اینکه بتواند فکري از این عکس العمل ناگهانی من که تا آن ل امیر

بکند به طرف من برگشت و یک لحظه نگاهمان در هم گره خورد آه که چقدر دلم براي این چشمها تنگ شده بود او 

خیره شد هارهبسرعت به خود مسلط شد و باز به روبرو و گوهر و ب

فهاي من گوش کنی تو باید واقعیت رو بدونی بخدا من با اون مرد رابطه عاطفی و جسمی بغض گفتم امیر تو باید به حر با

من... نداشتم و تمام اینها اتفاق بود اون لعنتی میخواست بمن تجاوز کنه تو واقعا به دادم رسیدي ولی من 

از جا بلند شد وشانه ام را گرفت  امانم نداد و صورتم را در میان دستها یم پنهان کردمو بصداي بلند گریستم بهاره گریه

...و آهسته گفت عزیزم خودت رو کنترل کن تو باید حرفهات رو بزنی گریه کردن هیچ چیزي رو ثابت نمیکنه

قهقه تمسخر امیزي کرد و در حالیکه با حالتی عصبی روي دکمه هاي کامپیوتر ضربات کوچک میزد گفت امیر

تم و دست روي دست گذاشتم؟ من اون مردك بییشرف رو پیدا کردم و عینه خیال کرد عینه بچه هالو ها نشس هان؟

سگ همه چیز رو برام اعتراف کردگفت مدتهاست با پریا ارتباط دوستانه داره و خانوم نقش ناجی افسانه اي روبراشون 
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دي سر خود دوا کل اگر طبیب بو! هه... هم نپاشه  ازبازي می کردن وسعی داشتن کاري کنن زندگی آقا و همسرشون 

!نمودي

از یادم رفته بود با حیرت به امیر زل زده بودم گونه هایش سرخ شده بود و لب زیرینش میلرزید باز خنده عصبی  گریه

تري کرد و ادامه داد بعله بعله اقاي بهروز خان دوست صمیمی خانم بنده

در آن لباس مخصوص عنان اختیار از کفشون که اون شب به شدت مست بودن و با دیدن اون عروسک زیبا و لوند  گفتن

خارج شده و بی برنامه قصد معاشقه با خانوم بنده رو داشتن

عذر بدتر از گناه تا آن لحظه امیر به طور جدي از نگاه کردن و حتی !از جا بلند شد و بصداي لرزانی گفت هه امیر

.مخاطب قرار دادن من به شدت احتراز میکرد

.کنهیرو ثابت نم يزیچ چیکردن ه هی، گر یحرفهات رو بزن دیکن ، تو با خودت رو کنترل زمیعز

:گفت زدیضربات کوچک م وتریکامپ يدکمه ها يرو یعصب یبا حالت کهیکرد و در حال يزیقهقه تمسخرآم ریام

 نیکردم و ع دایشرف رو پ یدست گذاشتم؟من اون مردك ب يبچه هالوها نشستم و دست رو نیع نیکرد الیهان؟خ-

رو براشون  يافسانه ا یدوستانه داره و خانوم نقش ناج یارتباط ایگفت مدتهاست با پر.برام اعتراف کرد زویسگ همه چ

سر خود دوا  يبود بیکل اگر طب!هه...هم بپاشه زو همسرشون ا یآق یکنن زندگ يداشتن کار یو سع کردنیم يباز

!ينمود

 يباز خنده  دیلرز یم نشیریسرخ شده بود و لب ز شیده بودم گونه هازل ز ریبه ام رتیرفته بود و با ح ادمیاز  هیگر

فتن که اون شب به شدت مست !!خانوم بنده یمیبهروز خان ، دوست صم يآقا...بعله...بعبه:کرد و ادامه داد يتر یعصب

 یقبل ينامه بر یاز کفشون خارج شده و ب اریو لوند در ان لباس مخصوص عنان اخت بایآن عروسک ز دنیبودن و با د

...قصد معاشقه با خانوم بنده رو داشتن

...عذر برتر از گناه!هه:گفت یبلند و لرزان ياز جا بلند شد و به صدا ریام
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اما همان وقت از پشت  کردیمخاطب قرار دادن من به شدت احتراز م یاز نگاه کردن و حت يبطور جد ریآن لحظه ام تا

:خم شد و گفت یکم یو عصب نیمن امد و خشمگ بلند و تند به طرف يبا گامها زشیم

 يبرا دیو اونوقت شا يامدیافتاد؟نه گمونم از پسِ لون لندهور بر م یم یچه اتفاق دمیرسی، اگه اون شب من نم یراست-

!!ن؟یکردیم دایپ يتر مانهیصم یو دوست امدیهر دوتون جالب و خوب م

!نه؟:زد ادیفر و

...نه...نه...نه:زدم ادیکرده بودم فر یدستها مخف انیم ریام يز هراس نعره و سرم را ا دمیلرز یم کهیحال در

مانده بودم ، نه اون شب بلکه  داریبهروز داشتم ، اون شب هم فقط بخاطر تو ب یزندگ يتو ریباور کن من قصد خ ریام-

 ایبگم که ب خواستمیهستم ، ممحبت و توجه تو  ازمندیباهات حرف بزنم ، بگم دوستت دارم و ن خواستمیقبلش ، م يشبها

سرخ  يالکل و چشمها يطرف و بو کیاز  یاما انتظار طوالن...میکن قهرو مثل گذشته پر از عشق و عال مونیدوباره زندگ

 یات منو عصبان یمعن یو سکوت ب نیو خشمگ رهیخ يو نگاهها هینطوریا يکردم بخاطر مشروب خور الیتو که من خ

اون  یوقت هبودم ک ختهیبهم ر يبا بهروز نداشتم ، از امدن و سکوت و خشم تو هم به حد يرباور کن من قرار و مدا.کرد

...خوش نشون بدم يباعث شد که به اون رو یچ دمیزنگ زد اصال نفهم

 یتوهم بود عصبان کیمن که فقط  يالکل و مشروب خوار يچطور نسبت به بو!هاهاها:دیبا انزجار و تمسخر غر ریام

!!!خانوم ، فحش ي، فحش داد ياز اون متنفرم کرد تینها یب یدونستیرو که م يرو کا يشده بود

کوفت کرده  کهیکه اون مرت یمشروب ياز بو یول يکردیم کهیت کهیخودت رو ت یو داشت يدیغر یم یماده ببر وحش نیع

؟يخوش هم نشون داد يو به قول خودت رو ينشد یبود عصبان

:گفت يحتگریبا لحن نص دیرس یبه نظر نم یراض ادیز ریام بلند يلحن و صدا نیکه از ا گوهر

.نیبا آرامش مسألتون رو حل کن نی، بش رهینم شیاز پ يپسرم با داد و هوار که کار-

.میبا هم ندار يپوزخند زد مسائل؟کدوم مسائل خانوم؟ما مسئله ا قراریو ب یعصب ریام
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:گفت متیاس را درك کرد و با مالحس تیگوهر افروخته شد ، ارسالن بالفاصله موقع صورت

...خودت رو کنترل کن کنمیخواهش م...ریام-

که شما تا چه اندازه در  دونمیکه نم قتشیخانم ، من حق خوامیمن از شما معذرت م:سپس با لبخند به گوهر رو کرد و

.شده ریپذ کیتحرو  فیاعصابش ضع بایرو گذرونده و تقر یسخت اریدوران بس ریمتأسفانه ام یول دیهست انیجر

 ياتفاقات رو يسر کیکه  نهی، موضوع ا میباش انیما در جر يهمه  کنمیفکر م:گفت تیبا اعتماد به نفس و جد بهاره

آقا رفع کنه و مطمئن  ریام يکه سوءتفاهمات رو برا نهیا ایاول قصد پر ياونها رو روشن کنه در وهله  دیبا ایداده که پر

.رفتنیذحرفهاشون رو پ شونیبشه که ا

را صاف کرد و  شیشد ، گلو رهیو موقر صورتش را باال گرفت و به بهاره خ يکارش نشست ، جد زیباز پشت م ریام

من همه  یول هیماجرا چ نیو نقش شما در ا نیهست یشما ک دونمیاول بنده عرض کنم ف اگر چه نم نیاجازه بد:گفت

برقرار  يا مانهیص یکه البته اون هم متأهل بود دوست دكا اون مرزن شوهردار بود ب کی ایاز اونجا که پر دونمیم زرویچ

چرا به من  نکهیصورت ا نیکنه در ا ییمحبت کنه و فقط اون مرد رو راهنما خواستهیکه اون م دونمیکرده بود ف من م

.موضوع جالب توجهه کینگفته بود 

مادربزرگ من  یحیهم خانم فص شونیهستم و ا یحیمن بهاره فص:گفت ییرسا يرا قطع کرد و به صدا ریحرف ام بهاره

که حداقل اول  نیو مهلت نداد نیرو از رو بسته بود ریچون شما همون اول شمش مینشد یهستن ، متأسفم ما به هم معرف

.مالقاتمون طبق رسم و عرف مؤدبانه باشد

خدمت شما کردم؟ یبنده جسارت:آهسته گفت ریام

.میرو نداشت يبرخورد نیوجه توقع چن چیجون کرده بودن به ه ایکه پر یفاتیبا توص یآقا ول ریخ-

من برخوردم بد بود؟:خجالتزده گفت يقدر او

به نظر خودتون خوب بود؟:زل زد و گفت ریام يچشمها يو قدرتمند تو يقو بهاره
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.خوامیعذر م یحیداشتم از شما و خانم فص یاگر برخورد نامناسب-

باز مرا به عقب هول داد ،  ی، لعنت دانستیم زادهیو نه وجودم را داخل آدم کردیهم منه نگا!اوردیمرا به حساب ن اصال

و حافظه ام پاك  ادیاز  میبگو ریخودم تکرار کرده بودم تا به ام شیکه باز هر چه را که مدتها پ ياجبار ینیعقب نش

.کردیم

!دیدون یه اسم منو هم م، حاال ک نیفرمود یدر هر حال م:زد و گفت يا روزمندانهیلبخند پ بهاره

که ارسالن ناراحت و  دمیو د کردی، باز فقط به انها نگاه م ردیرا بدست بگ شیحرفها يمکث کرد تا رشته  يقدر ریام

.کندیمتأسف به من نگاه م

از ،  ریدست گذاشتم؟نه خ يدست رو رتهایغ یب نیکه من ع نیکنیخانوم فکر م نی، شما و البته خود ا یحیبله خانوم فص-

برده بودن کانادا و نبودن  فیاش اون زمان تشر یخانوم در منزل پدرشون که از خوش اقبال نیا ییاقامت دو سه هفته ا

کرج قدم  يکارخونه جاده  يقسمت حسابدار يو کارکردن تو يپز کلهطبقه دوم مغازه  يتا مهاجرت به اون ذخمه لکند

تونه احساسات و غرورم رو به لجن بکشه و راحت بگذارم بره ، تا ب کنفریکه  ستمین يبه قدم دنبالش بودم ، من مرد

هم از دهن اون  وکه بود و نبود ر ی، هر چ هیاون هنوز از راه به در نشده و انصافا زن پاک یکه مطمئن شدم براست یوقت

...با هم نداشتن يکه رابطه ا دمیو فهم دمیکش رونیبهروز ب کهیمرت

زده بود و با  رونیاز حدقه ب می، چشمها پردیم رونیام ب نهیحاال قلبم از س نیهم کردمی، احساس م دیکش یسوت م مغزم

سرك  میو ندامتها هاییبه اتاق تنها ری؟ام!دانستهیرا م زیهمه چ ریبود ، ام یباور نکردن نی، ا کردمیرا نگاه م ریدهان باز ام

بود؟ دهی؟چرا بدادم نرسرا حس نکرده زندیموج م انجاکه در  یچطور زجر و مالل ده؟پسیکش

 دمیبوس یرا م زیان اتاق نفرت انگ يجا يبه خدا قسم که جا دانستمیو من ندانستم؟اگر م يتو به اتاقم امده بود!ریام آه

...دمییبو یو م

:شدیو بلند و بلندتر م رفتیپله پله باال م ریام يصدا
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که من پِهن هم  يچون زن من با اون مرد یعنیباشه؟ یمجس تونهیم انتیمحترم ، به نظر شما خ یحیخانم ، خانم فص یول-

نکرده؟ انتیصورت خ نینداشته ، پس در ا یارتباط جسم کنمیبارش نم

فشرد ،  یرا م شیها قهیخم بود و با دو دست شق نیی، ارسالن سرش رو به پا زدیم ادیفر گریو د دیلرز یم شیصدا

.دییپا یمرا م یچشم ریز یبا نگران شده بود و بهاره رهیو متفکر به او خ نیگوهر غمگ

!نفله شده نفله تر بشه و به گند بکشمش یغرور لعنت نیا نیبگم ، بگذار نیبگذار یرو بگم ول نهایبرام سخته که ا-

...دمیچیپیبه خودم م ییکه من از درد تنها ییلحظه ها اون

و سر مهربانش را در  زمیاز جا برخ خواستیدلم مو من اتش به جانم افتاده بود ،  خوردیمکث کرد ، بغض را فرو م ریام

اشک تو را  یکس خواهمینم!را به خودم بگو ف تنها به من تیدرد دلها زمیعز:گوشش زمزمه کنم ریبفشارم در ز نهیس

...ندیبب

:و آرام گفت میو باز مال دیرا گز نیریفرو برد و لب ز شیرا در موها دستش

احساس  یول کنهیم یسقف زندگ کی ریبا همسرش ز نکهیا رغمیکه ادم عل یبده وفت یلیکردن خ ییاحساس تنها-

،  میدر درونمون با هم داشته باش یتجارب مشترک میتونست یبود که نم یمدت ای، من و پر شهیدچار انزوا م کنهیم ییتنها

تونست منو  ینم لیدل نیرو درك نکرده ، به هم خودش تیخودش ناشناخته است ، اون هو يخودش هم برا تیهو ایپر

،  گرفتیاونو م تیهو دادیبود که در مقابل هر کس قرارش م نهییآ کیکه اون داشت مثل  یتیدرك کنه ، متأسفانه هو

عوض شد و بطرف سوسن  نهیکه جهت آ نیهم یول مینداشت یدر مقابل من بود تا ان زمان ما مشکل نهییآ نیا یمدت

.کرد رییتغ زیهمه چ دگرفته ش

،  زدیاون با من حرف نم یربط ، ول یچرند و ب يحرفها یداشتم که با من حرف بزنه ، حت کنفریبه  ازیم ، نتنها بود من

که  دمید یعبوس و طلبکار اونو م ي افهینگاه مهربون با چند جمله از طرف اون بودم فقط ق کی يکه تشنه  ییلحظه ها

منو  ایپر يمهر ی، ب بردمیرنج م ییو از تنها دمیچیپ یم مبه خود یزخممار  کیمنو طرد کرده بود ، مثل  یلیدل چیه یب
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...داغون کرده بود

و  ستادیرفت و پشت به ما ا يو از جا بلند شد و بطرف پنجره قد دیکش رونیب شیموها انیمکث کرد ، دستش را از م باز

 دیرسیو سرد به نظر م نیود و غمگغبار آل رونیب يشده بود و هوا شتریو ب زتریبرف ر ي، دانه ها کردیرا تماشا م رونیب

:بغض آلود و گرفته و خفه بود شیف صدا

داغونم  یمحبت یدوست داشتم ، هزارها بار بهش گفته بودم که ب یلیاونو خ...داشتم ، من  اجیاحت ایمن به محبت پر-

...نکن غیمحبتت رو ازم در ی، بهش گفته بودم شام و نهارم رو قطع کن ول کنهیم

دونسته  ینم نویدوست منه تا به حال ا نیتر کیارسالن هم که نزد یمن شهامتش را دارم ، حت یول هیمشکلاعتراف  نیا

...تیغرور و شخص يگور بابا نیبدونه ف همه تون بدون یول

:شلوارش فرو برد و گفت بیو همانطور رو به پنجره و پشت به ما دستها را در ج دیکش يبلند آه

 يکه برا ییآرزوها و نقشه ها ی، من پدر و مادر داشتم ، شکر خدا هنوزم دارم ول گهیداره د یضعف هی یباالخره هر کس-

که خودشون رو شناختن حکم کرده بودم  یبودن رو نقش بر اب کردم ، اونها به بچه هاشون از همون وقت ختهیام ر ندهیا

 زاری، خون ، زخم و درد ب یضی، مر يماری، از بمتنفر بودم  یخواستم ، من از حرفه پزشک یمن نم یول!دکتر بشن دیکه با

تونستم  ی، من نم خواستنیکه اونها م ینه اون یبودم ، من عاشق تجارت و سفر بودم ، درس خودنم و دانشگاه رفتم ول

کنم و پاهامو  عملدلم  يبه وسوسه  یدوران کودک يتو خواستمیآزاد باشم ، م خواستمیجز خودم باشم ، من م يزیچ

 یراست راست ایشه؟یفلج م زه؟پاهامیریبهم م ای، دن شهیم یچ نمیکه از آب باران پر شده بکوبم تا بب يچاله ا يومحکم ت

 انگریمن سرکش و عص.بر عکس آرزو خواهرم یدرست برعکس رضا و عل کردمیکارها رو م نیا کشه؟ویادرم منو م

دوران  يدعوا يتو راهنمیپ نکهیاگه بخاطر ا یبودم ، حت یبابت راض نیو از ا گذاشتمیخودم احترام م ي دهیبودم ، به عق

مادر و پدرم قرار  يمحاکمه  زیم يو شب پا شدمیاتاقم محکوم م يتمام به موندن تو کروزیپاره شده بود ،  ینوجوان

مادرم  يروزمره و عاد ییحرفها ياگر البال ی، حت کردمیاز دعوا کردن اجتناب نم کردیخفه ام م حیو باران نصا گرفتمیم



ندا بشر دوست -  تیسادگ يبرا ایپر کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٢٨٤

ام هم  یلیدنبال تجارت رفته بودم و رشته تحص نکهیاز ا زدیو رضا و آرزو همواره موج م یپزشک شدن عل هیو کنا شین

...نبودم مونیبر همون اساس انتخاب کرده بودم پش

ان  يروکه من  یعبور کرد و کنار مبل زشیبود قدم زنان از پشت م بیدر ج شیبه راه افتاد ، همانطور که دستها ریام

 یو احساس مطلوب کردمیام حس م نهیس هیدر ناح فیخف یسرم بود ، لرزش ي، او حاال درست باال ستادینشسته بودم ا

:محزون و گرفته بود شیصدا!داشتم

که بخاطر  یشائبه بودم ، محبت یمحبت ناب و ب کی يتشنه  شهیهم یکامل بزرگ شدم ول يخانواده  کی يتو نکهیبا ا-

که با  يخانوم و فشار نیبه ا دمیدر هر حال رس...کم سواد باشم يکارگر ساده  کیاگر  یم باشد حتتنها وجود خود

...کردم مسرو ل کردیمادرش تحمل م ي هیو رنج فراوان از ناح يصبور

:عوض شد ، متهاجم و خصمانه کبارهیاو به  لحن

 دایکردم در پ یارزش قائل باشه ، سع خودش يبدم که برا ادشیکردم  یسع تیباهاش ازدواج کردم و با حسن ن-

دادم که خودش باشه  ادیکورکورانه نجات بدم ، بهش  يو دنباله رو یکردن نقشهاش بهش کمک کنم و اونو از سردرگم

 گهیاو د رفتمیبه سفر م ی، وقت زهیرو دور بر وردم یب يموهوم و اضطرابها ي، دست به دستش دادم تا بتونه ترسها

بود ،  یو دوست داشتن یمیساده و صم یلیخ ایوجودش نبوده ، پر يتو یترس گهیش چون دخونه مادر رفتینم

...موندند یکه سخته ساده باق یآسونه ، اون یلیساده بودن خ.یلیخ

تند شده بود را در سکوت  یلیکه خ زیدور زد و باز هم از پنجره بارش برف ر رزایساکت شد و دوباره براه افتاد ، م ریام

.نگاه کرد

را  ریام يبهاره کنجکاو و پر انرژ دیرسیبه نظر م نیخودش بود و غمگ يشده بود گوهر تو یو طوالن نیسنگ سکوت

داده بود و متفکر چانه اش  هیمبل تک يدسته  يرا رو کدستیهم انداخته بود ، ارنج  يو ارسالن پاها را رو کردینظاره م

:برف ادامه داد زشیبه منظره ر رهیخر همانطو ریام.کردینگاه م نیخاراند و به زم یرا م
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رو رها کردم و  یکار و زندگ ی، وقت ایاون شب و رفتن پر يبه ماجرا میو برس میرو کنار بگذار نهای، حاال همه ا میبگذر-

فهمونم  یبهش م کنمیشد با خودم گفتم باز به اون کمک م رمیدستگ زیماجرا رو گرفتم و همه چ يدنباله  انهیانتقامجو

و قلوه  دادیدل م گمینم زدینشست و ساعتها با بهروز حرف م یمن ، م يازمندین نیدر ع نکهیبود ، ا انتیکارش خ نیاکه 

که؟یعاشقانه و رمانت يمرد از صحبت با زنش فقط حرفها کی ازیمگه ن یول گرفتیم

!زن و شوهره؟ یتنها پل ارتباط یهم خوابگ مگه

نه فقط  کردیم فیبهروز تعر یبهروز و نقشش رو در زندگ يمن ماجرا يبرا داشت یزمان کیکه  یبا صداقت ایپر اگر

!انتیخ کی نیکارو نکرد ا نیاون ا یول!مثل بهروز رو ارشاد کنه ییاوبیکه  کردمیم قیبلکه اونو تشو کردمیمخالفت نم

:میبگو يآهسته ا اریخفه و بس يبزنم و توانستم با صدا یکردم حرف یتمام قوا سع با

...یگرفتیاز من فاصله م یلیتو خ یکنم ول فیبرات تعر خواستمیرها ممن با-

که نکشتم و تو حاال سرومرو  يدید یتو رو بکشم ول خواستمیف،من هم م شهیمن تنبون نم يبرا خواستمیم:دیغر ریام

!نجایا یگنده نشست

 گهیو به حساب حماقتت گذاشتم چون در انتیخ نیبه هر حال اون زمان من ا:بلندتر شد وادامه داد شیباز هم صدا بعد

!حماقته نیاز حد بگذره و تکرار بشه ع یوقت یگذاشت ف سادگ یاسمش رو سادگ شدینم

نگاه  دنی، بهاره آرام نشسته بود و با د ستینگر یمرا م یتفاوت یبه ارسالن افتاد ، به همان حالت نشسته بود و با ب نگاهم

 يحرکت او به معنا نیکوتاه باز کرد و من حس کردم ا یرا بست و با مکث شیزد و چشمها یهراسان لبخند نامحسوس

!روبراه است زینگران نباش ف همه چ:ست که نیا

هنوز هم از نگاه  یول دیکشینامحسوس م يو اهها دیکشیبه صورتش دست م یعصب ینشست با حالت زشیپشت م ریام

:کردیم زیکردن به من پره

 دواریبهم ظلم کرده بود اما ام یلیتنهام گذاشته بود و خ یلینه ، چون خ ایرو ببخشم  ایرپ تونمیمن مطمئن نبودم که م-
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کنه ، قسم بخوره که دوستم داره من بهش  یکنه ، عذرخواه حیبده ، توج حی، برام توض ارهیو از دلم در ب ادیبودم اون ب

.ومدیاون ن یول...عاشق متوقعم کیگفته بودم که 

قدم زدم ، نه خواب داشتم و نه خوراك مدام در  زیغم انگ ياون خونه  يتو یو دردناک یطوالن يساعتها و روزها چه

با دوستانش رفته  ایبا دوستانش رفته شمال ، پر ای، دروغ پشت دروغ ، پر گفتمیمادرش دروغ م یدر پ یپ يمقابل تلفنها

گفت  ایسفر زنونه بوده پر ؟آخهی، شما چرا نرفت اونور برن استارا ازگرفتن که  میتصم هوی، نه هنوز برنگشته ،  نیسرع

اااا باهاتون تماس نگرفته؟من بهش سفارش کردم حتما با شما تماس !من برم ستیدرست ن

چقدر از  دوننیهمه دروغ گفتم که خود سرکار خانوم م نیاز ا شدمیگه داشتم خفه م يد...دروغ...دروغ...دروغ...رهیبگ

تم هزار تا دروغ به مادر و پدرش ، مادر و پدر خودم ، دختر خاله اش ، برادرم ، خواهرم و گف یول...زارمیب ییودروغگ

 رونیهست تو خودمون بمونه و به ب یهر چ نکهیا يپشت سرش خراب نشه ، برا يپلها نکهیا يهمه همه گفتم ، چرا؟برا

...دهن ها يتو فتهیبشه و اسمش ب روآب یب خواستمینم... میاگهر طالق گرفت یدرز نکنه ، حت

و با  اوردیسکوت همه را به ستوه آورده بود بهاره دوام ن ینیسنگ یوقت.و باز سکوت کرد دیکش يآه بلند و جانسوز ریام

:گفت نیآرام و مت ییصدا

از شما بخشش  تیرو بگه و در نها زیکه اون اومده ، حاال که اومده همه چ ؟حاالیباالخره چ یول دیگیم یفهمم شما چ یم-

...خوادب

شد که بفهمه  داینفر پ هیباالخره !ا؟چه عجب:سرش را بلند کرد ، ابروها را به حالت تعجب باال برد و با تمسخر گفت ریام

...گمیم یمن چ

 فیحاال مادر خانوم تشر...گمیم یو چ دمیکش یتونه بفهمه که من چ ینم گهید چکسینه خانوم ، نه شما و نه ه یول

به  ایبنده خدا آر امدنی، اگه به خودشون بود که همون اول م زاشونی بلکه دو ماه زودتر از موعد و، نه حاال رانیاوردن ا

 خواستمیمن نم.کردن خانوم دایپ يبعدم دوره افتاد برا.دینرس ورشاز چهار ماه ز شیب گهید یزور نگهشون داشت ول
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مادرش  يقرارش دادم برا انیدر جر لیمون اواچقدر صبر؟ناچارا ماجرا رو به کمک ارسالن که البته ه یبگم ول يزیچ

اومد و به  کهویکرد بعد  نیو دختر ناخلفش رو نفر دیکوب نهیس يکرد و تو هیناله و مو يهفته ا کیگفتم و مادرش هم 

مأمور  کیقبل با  يگناهم ، دست آخر هم هفته  یو ثابت کن که بنده ب ایب ؟حااليکرد شیما گفت راستش رو بگو زندون

و  دیکه سه چهار روز دو امرزهیبرد ، خدا پدر ارسالن رو ب نجایاز ا يزیقتل با آبرور یو بنده رو به جرم احتمال اومد

!رونیب میداوم شونیباالخره ما با ضمانت ا

 یرو م ییخانوم ، شما مرجع قضا:دیرا تنگ کرد و سرش را به جلو و به طرف بهاره خم کرد و پرس شیچشمها بعد

کنم به جرم قتل روحم ، به جرم  تیخانوم شکا نیبرم از دست ا خوامیکند؟من م یدگیرس یروح يجرمهاکه به  دیشناس

کجاست؟ هدادگا نیلگدمال کردن احساساتم ، به جرم ذبح عشقم ، کجاست؟ا

و  ادیرو برام بگه؟آره من پر توقعم و منتظر بودم ب زیو خودش با زبون خودش همه چ ادیچقدر منتظر بودم؟که ب یدونیم

من بود ، عشق من به  يدستها ي، بخشش تو دمشیبخش یو ازم بخشش بخواد اون وقت م فتهیصد دفعه به پام ب يرو

 زیر زیدلم رو که ر يشکسته  يها کهیکمکم کنه ت ادیکه ب خواستمینفر رو م کیبشه ، فقط  ینبود که متالش یپوک نیا

...میاون خونه جمعش کن يفضا يشده و پخش شده تو

و بهاره سر را به  دندیفرو چک نشیغمگ ياشک از چشمها ي، آرام و ملتمس شده بود ، قطره ها دیلرز یم ریام يصدا

بود ، ارسالن  يگرید يو حواسش جا کردیرا پاك م شیاشکها يروسر ي، گوهر با گوشه  ندیاو را نب هیافکند تا گر ریز

 ریبطرف ام خواستمی، دلم گرفته بود و م ستادیپنجره ا بهاز جا بلند شد و دستها را از پشت سر قالب کرد و رو 

 نیهم...کردیم ینیشده بودم که وجودم بر خودم سنگ زاریاز خودم ب ي، به حد فتمیب شیرا ببوسم و به پا شیاشکها.بروم

دست در  نو ارسال ستادی، کنار ارسالن ا ختیگریکه برخاستم تا به طرفش بروم او هم از جا بلند شد ، انگار از من م

...گردن او انداخت

 یم نیو به زم دندیدود یهم م یاز پ قراریبرف که شتابان و ب يگذشتند ، درست بر عکس دانه ها یم ریها چه د لحظه
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...نشستند

 نیآه امان از ا...زدیباز بطرفش بروم و او بگر دمیترس یچه کنم ، م دانستمیبودم ، نم ستادهیو مستأصل ا درمانده

...ریام:گفتمبا بغض ..ترس

اما انگار  ستیبهاره هم گر یبه نظرم حت دی، شا کندیم هیگر دانستمیو م دیلرز یم شیاو جوابم را نداد ، شانه ها اما

 یبر شانه ها فشار م ریبه خاطر اندوه ام میعظ یبرده بودم و رنج ادیاشک من خشک شده بود ، خودم را از  يچشمه 

...آورد

که با دست خودش بچه  ی، کس ستیاون ن گهید ایپر نیا دونستمیچرا؟اما م دونمینم...ومدین...ومدین:زمزمه وار گفت ریام

...که نکرد...کنهیپس به من هم رحم نم...رحم یب یلیرحمه ، خ یرو که در بطن داره نابود کنه ب يا

رو  ایاون کارخونه پر يمه توداره اما اون گفت که ه یینقشه ها دیاز دوستانم رو فرستادم محل کارش گفتم شا یکی مادر

تا من هر  ادیبود؟چرا شهامت نداشت ب کتریاز من بهش نزد یومد؟کیپس چرا نم...سفر یو گفته تو رفت دوننیزن تو م

دارم؟ دوستشبعد بازم بگم  رونیب زمیدارم بر هیداد و گال یچ

 نیاز ا دیبود ، به خصوص که من با کشنده یلی، سکوت خ دیگریاو اهسته م میدانستیباز ساکت شد و همه ما م ریام

...رفته بود و خفه شده بودم ادمیباز همه حرفها  یول زدمیم یو حرف کردمیسکوت استفاده م

:دیبغض آلود گوهر به گوش رس يصدا

خواهرها و  يخونه باباش ، پدرش شب همه  رهیو م کنهیاز خونه شوهرش قهر م یزن يروز گهیهست که م یتیروا هی-

و مادره پا  کنهیم يگوش مادره زمزمه ا ریکه همه جمع بودن ز ی، وقت ایب گهیو به شوهره هم م کنهیرو دعوت مبرادرها 

درنگ از شرم  یجمع خواهرها و برادرها دختره ب ونیم ارهیکنه و به زور م یدخترش رو لخت و عور م رهیم شهیم

شوهرت  يپاشو دختر، برگرد خونه  هیگ یاهه مشه، اونجاست که باب یم میپره پشت سر شوهرش قا یبودن م ونیعر

از وجود آدم  یمیکه بعد از ازدواج شوهر ن تیتر به تو، شوهرته، برو سر زندگ کیاز همه نزد يکار ثابت کرد نیکه با ا
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روشن شده،  زیحاال که همه چ... کس  چیگم ه یتره، من م کینزد ایاز تو به پر یک یگ یحاال پسرم، تو م... شه  یم

نیکن رونیها رو از دلتون ب نهیو ک نیتون برخود

...نع-

و مات به گوهر و  جیشد که سرم را به دوران انداخت و گ دهیمغزم کوب يبود که محکم و قاطع چنان تو ریام يصدا نیا

.بهاره نگاه کردم

:شده بود رهیبه گوهر خ يبود و محکم و قو ستادهیاطاق ا يمن در آن سو يدرست روبرو حاال

ده،  یشه و ارزش خودش رو از دست م یمزه م یاز حد به در شد، ب یاما وقت ه،ینیریش زیخانوم، انتظار چ نیدون یم-

دوازده  شیباردار هویعالم،  ياومدن بچه اش بمونه مثالً بر خالفت تمام زن ها ایاز نه ماه منتظر به دن شیمادر اگر ب کی

اگر به دو سال برسه،  دیشه، شا یم يقرار یره مبدل به ب یم نیانتظار از ب ینیریش گهیپانزده ماه طول بکشه، د ایماه 

!به ناقص بودن بچه باشه، چون حد نرمال نه ماهه يادیاگر احتمال ز یبکشن، حت رونیبشه که بچه رو به زور ب یراض

...ستمین زیچ چیمنتظر ه گریوقته و د یلیهم حد نرمالم پر شد، خ من

بود که دست کم  نیاش ا یحس تنفر بود اما خوب اد،یمسخره به نظر ب دیاحساس داشتم، شا ایربه چ شیچند وقت پ تا

کنه  دایپ رییحس تغ نیاحتمال وجود داره که ا نیمتنفره ا یآدم از کس یبود وقت دیام کیخودش  نیاحساس بود، ا کی

...ادیدرب یو به شکل مطلوب

 یاست من تا مدت یموجود خنث کیمن  يبرا گهید ایپر اد،یازش بدم نم گریتفاوت شدم، د یحاال من نسبت به اون ب یول

 چیه گهیبحران بگذرم، من حاال د نیتونستم خودم رو جمع و جور کنم و از ا یبودم، ول یبحران وحشتناک ریقبل درگ

زنها  نیاز هم یکیه شم ک یبه همون اندازه متأثر م ره،یبم فتهیاالن ب نیکه اگه هم يطور. ندارم اینسبت به پر یاحساس

کتاب بستمش  کی نیع. رو فراموش کردم ایمن پر! رنیدوند، بم یم ابونیخ يچترشون دارن تو ریبا عجله ز یکه گاه

مادرش هم  بهضمناً ...  میکنه که هر چه زودتر جدا بش ینکنه و همراه تمیدر مورد مراحل طالق اذ نیفقط بهش بگ... 
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...دنبال جنازه اش نگردن ییبخش جنا يخداها مأمورهازنده بودنش رو خبر بده که بنده 

اراده از جا برخاستم و  یآنجا خفته کننده است، ب يو حس کردم هوا ختیفرو ر يزیچ کیدلم  يشده بودم، تو شوکه

را باز  آنها رد شدم و به زور پنجره نیو ارسالن تنه زدم و از ب ریشدم، به ام یواقعاً داشتم خفه م دم،یبه طرف پنجره دو

... خورد اما انگار آتش بود  یاطاق هول داد، باد سرد به صورتم م يتوپرشتاب برف را  يدانه ها رکشانیکردم، باد نف

 یداغ حرارت م يکردم در مقابل کوره  یاراده صورتم را که حس م یپنجره گذاشتم و ب يقدم به بالکن کوچک جلو

جلوه اش  رامکرد آ یم یو سع دیلرز یکه از خشم م ییگرفت و با صدا را میارسالن بازو: داخل برفها فرو کردم ندیب

مراقب باش، حالت بده؟: دهد گفت

را  میارسالن بازو. آب راه گرفته يبالکن جو یمانیس يلبه  يکند و از رو یصورتم برفها را ذوب م یکردم داغ یم حس

!!...تو کوچه یفتینبا سر  ا،یمواظب باش پر: گفت قراریو ب یبه شدت تکان داد و عصب

 ایبچه گانه نکن، ب يکارها: و گفت دیمرا به عقب کش متیشانه ام حس کردم او با مال ينوازشگر بهاره را رو يها دست

...زمیعز يخور یعقب تر، سرما م

 يمانندزنگ دار و ضجه  يرا بسته بود شکسته شده باشد با صدا میکه راه گلو يزبانم باز شده و سد کبارهیبه  انگار

در ... گرفت، داغ داغ شده بودم  یکنم؟ صورتم داشت گُر م یخوام خودکش یم نیکرد الیشما؟ خ نیگ یم یچ: گفتم

نشسته بود و مثل بهاره و  زشیپشت م ریکه با خشونت خودم را از دست آنها رهاندم قدم به داخل گذاشتم، ام یحال

خبر داشت  میهنوز مثل آن وقت ها از عکس العمل ها دیه بود، شاوارم نشد وانهیو د یحرکت ناگهان نیارسالن نگران ا

!نخواهم کرد یو مطمئن بود که کار خطرناک

 يبا صدا. کرد یباز هم از نگاه کردن به من اجتناب م ریگذاشتم، ام زیم يرا رو میو دستها ستادمیا زشیم يروبرو

 ریهم که کردم ز یمن دوستت دارم و هر غلط... گم  یمهم  گهیمن اشتباه کردم، صد هزار بار د: گفتم يلرزان و بلند

ام کرده بود، من  وانهیشدم، حسادت د یبه عارف داشتم کور م ومن از توجه ت... از حد بود  شیدوست داشتن ب نیسر ا
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من ... هام به خاطر جلب همون توجه خاص بود  تیخر يهمه  ،يجز من توجه خاص دار یتو به کس نمیتونستم بب ینم

.اج دارمیمن بهت احت...  رمیم یتو م يمن دارم از دور ریکنم، ام یجبران م یرو تحمل کردم، ول يادیمثل تو رنج ز هم

سرم را بلند کردم گوهر را  یوقت. ستمینشستم و زار گر نیزم يرو ریام زیم يهمانجا جلو يامانم نداد و با حال زار هیگر

بودند و به  ستادهیکرد، بهاره و ارسالن همانجا کنار پنجره ا یم هیمن گر يپا که پا به دمینشسته بر همان مبل د میروبرو

:گفت دیپوش یکه کُتش را م یطرفش برگشتم، او در حال هب ریام يکردند، به صدا ینگاه م ریام

 تیاذ يآخر کار نیدادگاه انصافاً ا میکه بر! در خونه ات امیم ازیمدارك مورد ن هیفردا، ساعت ده صبح با عقدنامه و بق-

هام  يفکرها و جمع بند يمن همه  م،یجدا بش یسر و صدا توافق یب میکه داشت یخوب یبه حرمت چند سال زندگ اینکن، ب

.رو کردم

:شده بودم بهاره به حرف آمد رهیخ ریطور که هاج و واج و درمانده به رفتن ام همان

بود؟ نیعشق فراوان ا نیدوست داشتن و ا نیخب، پس ا-

!هیبا سرکار عال ای! د؟یبا من هست: و گفت دیابروها را در هم کش ستاد،یدر بود ا يکه در آستانه  ریما

 یفاتح، ته دل م يمثل سردار) به من اشاره کرد( نیلحظه قبل در مقابل التماس و ندامت ا کیکه  یبا عاشق متوقع-

...رهیودش بگتفاوت به خ یو ب يجد يکرد ظاهر یم یبرد و سع یو لذت م دیخند

:که قصد رفتن کرده بود قدم به داخل گذاشت و با تمسخر گفت ریام

د؟ینیب یشما ته دل آدمها رو هم م! یقسم خورده و جان برکف یاوه، چه حام-

:و قدرتمند گفت يقو ییبا صدا بهاره

؟یآدم أتیاز فرشتگان مجرب خدا در ه ای دیانسان هست کی ایبله، و شما؟ آ-

منظور؟-

ن؟یدار دنیتحمل شن ایآ م،یدیو ما شن دیتا حاال شما گفت-
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:جر و بحث بود يرا از رو بسته بود و آماده  ریآمد، شمش زشیبه طرف م ریام

.مونده باشد یگفتن باق يبرا يزیچ» اگر«بله، سراپا گوشم خانم، البته، -

:نشست و گفت یصندل يبا اقتدار به راه افتاد و رو بهاره

.رو ندارن دنیشن تیگفتن هست، اما گوشها ظرف يبرا زهایچ یلیخ شهیمبله، ه-

ه؟یبا سرکار عال اید؟یبا من هست:و گفت دیرا درهم کش يبود،ابرو ها ستادهیدر ا يکه در استانه  ریام

و  دیخند یفاتح،ته دل م يمثل سردار)به من اشاره کرد(لحظه قبل در مقابل التماس و ندامت کیکه  یبا عاشق متوقع-

...رهیتفاوت به خودش بگ یو ب يجد يظاهر کردیم یبرد و سع یلذت م

:که قصد رفتن کرده بود قدم به داخل گذاشت و با تمسخر گفت ریام

د؟ینیب یشما ته دل ادمها رو هم م!یقسم خورده و جان بر کف یاوه،چه حام-

:و قدرتمند گفت يقو ییبا صدا بهاره

؟یادم ئتیاز فرشتگان مجرب خدا در ه ای دیانسان هست کی ایبله،و شما؟ا-

منظور؟-

د؟یدار دنیتحمل شن ایم،ایدیو ما نشد دیتاحاا شما گفت-

:رو از رو بسته بود و اماده جرو بحث بود ریامد،شمش زشیبه طرف م ریام

.مونده باشد یگفتن باق يبرا يزیبله،سراپا گوشم خانم،البته،اگر چ-

:نشست و گفت یصندل يرو با اقتدار برا افتاده و بهاره

...رو ندارن دنیشن تیفیگفتن هست،اما گوش ها ظر يها برا زیچ یلیخ شهیبله،هم-

:سکوت کرد و ارسالن به سمت م امد و اهسته گفت ریام

از جا بلند شدم  ریام زیتفاوت و تمسخرام یب يسرده،به کمک ارسالن در مقابل نگاه ها نین،زمیبش یپاشو برو رو صندل-
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:زل زد و گفت ریام يدر چشم ها میبهاره مستق.اولم نشستم يجا و سر

!نیستیشک شما فرشته ن دونم،بدونیمن خودم جوابمو م ین،ولیشما جاب منو نداد-

و حرف حساب جواب ...نیحق بود يشما ذ م،چونیاون ها نداشت يهم برا یو جواب میدیشما رو شن يما تمام حرف ها اما

!نداره

:ا محسوس گفتن يبا لبخند ریام

!خب-

تونه اشتباه بکنه؟ یادم،هر قدرم که پاك و ساده باشه،نم کی اینه،ایمن از شما ا سوال

که بشر  کنمیبهش اضافه م نویو من ا...الخطاست زیبشر جا گهیکه م نیباش دهینشن نویرسه که شما مثل ا یبه نظر م دیبع

!شیو ساده هم در معرض خطاست،بخاطر سادگ ایر یب

من  يدست ها يتو کنم،بخششیمن تکرارش م!خوابتون برده بوده دیدن،شایمنو نشن ياز حرف ها یظرم قسمتبه ن-

!باز ترش کنم؟ ای دیشیبوده حانوم،متوجه م

و محو  دیرس یبه نظر م یبرد،ارسالن کمتر عصب یبحث لذت م يو معلوم بود از ا کردیداشت با بهاره کل کل م ریام

:کرد و گفت ینیریبهاره خنده ش.ره که نشان از اقتدار و تسلط او داشت شده بودخاص بها يحرکات و ژست ها

جمالت  یاالن از حفظ بگم،حت نیتا هم دمتونیکلمه به کلمه حرفهاتون رو از لحظه اول که د توانمید،میاگر بخواه-

پاگرد  يا رفتن مهموناتون توو مجبور شدم ت دمیشنیپله ها م نییاز پا زیو من ناگر نیگفت یکه به مهمونا م یسیلیانگ

!!گوش کنم یالک ين تعارف هایو با تعارفات شما و تعجب مهموناتون از ا ستمیبا

!کنمینم یوقت تعارف الک چیگفت،من ه يبا لجباز ریام

منحرف  اتیتوانسته اصل موضوع را به فرع یکه به راحت نیبرد و از ا یلذت م ریدادن ام يبهاره از باز دیرس یم بنظر

!است یند ،راضک
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خودمون يسره اعوا میبر رمیپذ یخب،م اریبس-

!دعوا ندارم یمن با کس-

باشه؟ يهست که از اشتباه بر یادم چیگفتم،ه یاما م!نطوریمن هم هم-

.میکن ینه،همه ما اشتباه م-

:انگشت اشاره را با حرارت در هوا تکان داد و گفت بهاره

 يپنهون کردن و تحت عنوان سفر کار ایکه از پر گمیسفر عارفانه رو م م،همونیکه شما کرد یمثل اشتباه قا،درستیدق-

.نیاون عنوان کرد يبرا

به من انداخت و اب دهان خود را قورت  یرا گم کرده،با تعجب نگاه شیخورد و مشخص بود که دست و پا کهی ریام

.داد

:مندانه زد و گفت روزیپ يلبخند بهار

زنتون روبرو  يو خوش باردار ریخ ن،بایگشتیو به خونه بر م دنیچسب ینم تونویروز سفر کاراگر اون چند  نیدونیم چیه-

انتظار بقول خودتون از حد به در  نیچقد منتظر بود؟و ا ایپر نیدونیگرفت ،م یصورت نم یوقت سقط چیو ه نیشد یم

؟بشه و بره بچه رو سقط کنه ونهیشد و باعث شد اون د

.در نظم دادن به افکارش داشت یسکوت کرده بود و سع ریام

....ن،ینداشت یکیزیحصور ف ن،فقطیشما هم مقصر بود نهیزم نیدر ا-

:مکث کرد و ادامه داد يچند لحظه ا بهار

اشتباه کرده که حاال اونم  يکسریرو بهش ما بگم که همسرتون  نیا خوامیمن م!ها گذشته م،گذشتهیبه هر حال بگذر-

 یاشتباه و ب کیفقط  نیو ا ستین یبیکه اون زن نانج میدونیان کنه،هم من و هم شما مجبر خوادیاعتراف کرده و م

!البته اشتباهات دوتاتون!محض بوده و بس يفکر
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.جون اون هنوز در حال بهت بوده دمیجواب م ایپر يکرد و من بجا یجرا انتظار من رو طوالن دییفرما یشما م حاال

:دیبلند پرس يبا صدا ریام

بنده؟ ای شدیبهت زده م دیبا شونیا دی؟ببخشیچ يابهت؟بر-

همسر !جاست نیموضوع هم: و گفت ستادیزد و ارام به طرف من امد،کنار مبل ا نهیاز جا بلند شد و دست هارا به س بهاره

کنه،بدون در نظر گرفتن تفاوت  يرئوف رو باز يدوست خوب و راهنما کیمرد نقش  کی يبرا کنهیم یشما سع

 نیکنه،ا ياون نقش مثبت باز یدر زندگ کنهیم یو سع کنهیم يو محبت باهاش همدرد یاونها،با سادگ نیب تیجنس

اون  تیشخص ياز مشخصه ها یکیاز  یکیو  نانیو از اطم کندیسو استفاده م یسادگ نیاست که اون مرد از ا یدرحال

 هبا بهان تونهیم نکهیا ایو !چهیبار هم به از ه میببره،بعدم باالخره  یاز اون تمتع خوادیو م کنهیبودنه،استفاده م یخجالت

بدتر از همه ممکنه نفس  ایکنه به مرور باز هم راهش رو باز کنه و  یکنه و سع هیخودش رو توج ینبودن و مست اریهش

...کنه و تیتقو ایرو در پر یطانیش

ان  يکه من رو یو مبل ریام زیم نیچند قدم ب یزد،گاهیحرف م تیو بهاره با حرارت و جد نیسراپا گوش بود همه

:ستادیا یسر من م يو بعد باز باال زدینشسته بودم قدم م

 رهیگ یقرار م يانسان دوستانه بهش داشت مورد تعد یتیو ن کردیم يدلسوز يکه قلبا برا یاز طرف کس ایاون شب پر-

!رهیگیبعد هم مورد اتهام قرار م قهیکه چند دق ستیدر حال نیو ا

شکنجه هاست؟ نیو زجر اور تر نیزن وحشتناك تر کی يتجاوز برا نیدونیم جیشما ه یتملکو ياقا

اون انقدر ..رو پشت سر گذاشته یکه اون چه بحران وحشتناک نیستیاصال متوجه ن ن،شمایخند یم ایپر یبه بهت زدگ شما

که شما به اون زن  یبه تهمت ایفکرکنه، شیشرم یو ب يدیبهروزو چشم سف يتونسته به ماجرا یشوکه شده بود که نم

!ن،ناروا،نامردونهیزد

...ستمینامرد ن ت،منیتند نر خانوم
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نداشت و تنها پنهان کردنش از  يرادیبا بهروز ا یاگر هم صحبت...دینیب یشما فقط خودتون رو م ن،گفتمینگفتم نامرد-

!ه اون درب نیا..انتهیجور خ هیپنهان کردن سفر با عارف هم  شد،پسیمحسوب م انتیشما خ

هم باشه،پنهان  يو همدرد حتیاگه در خد نص یمرد حت کیبا  یساده تر بگم،بگم دوست ای یهم صحبت:با خشم غرد ریام

!باشه چه نباشه یچه همراه ارتباط جسم انته،حاالیاز چشم شوهر،خ

ردم و به خورد وجودم که من توش رشد ک یفرهنگ نیا يتو نجایا ینه اون ور مرز ها نباشه،ول ای ایاون ور دن دیشا

برگه طالقه  يپا يبا امضا ده،تنهایقلب من رفته و شب و روز ازارم م يمسئله مثل خار تو نیا...رفت،هست،خانوم هست

.شهیو اثرش پاك نم مونهیم یجاش باق لبمق يتا ابد جاش رو شم،گرچهیخار خالص م نیکه از شر ا

من بود يدست ها يو بخشش تو نیپس شعار ند-

.ستین گهیقول شما گذشته ها گذشته،بود حاال دبه -

شد گفت  یکه خارج م یو برافروخته شده بود، به طرف در رفت و در حال دیلرز یم شیمهلت نداد، باز هم لبها ریام

!منتظرم يفردا ساعت ده صبح دم کله پز ا،ینره پر ادتی

که از همسرتان  ییشما فقط خطاها! نینداشت »دنیشن«وجه طاقت  چیشما به ه! متأسفم: گفت یبا تمسخر و به آرام بهاره

رو  يادیکه خودتون هم اشتباهات کم و ز نیریبپذ نیخوا یشما نم! نیکرد یگانیو اونها رو با دینیب یسرزده رو م

...شما! نیجا برس نیتا به ا نیو هر دو دست به دست هم داد نیمرتکب شد

!ره ماندکا مهیشدن در به هم، ن دهیبهاره با کوب حرف

وحشتناك تمام  يکلمه  کیکرد فقط  ینم ياریآن لحظه ها مغزم به من . میساکت و آرام نشسته بود یچهار نفر مدت هر

!طالق: افکارم را پوشانده بود يصحنه 

زن لوس و  کیتو ! واقعاً متأسفم! برات متأسفم! خانوم ایپر: آورد رونیارسالن هر سه نفر را از افکارمان ب يصدا

 یانگار حال یبکشه، ول رونیکردم که اول تو رو از گهواره ب دیتأک ریمن به ام! يکه هنوز هم بزرگ نشد یخواه هستخود
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که  یخوب تر از اون یلیتو بود، خ يبرا یشوهر خوب ریام! چارهیب ،یکن یو م يکرد یاحساس خالء م شهیاش نشد، تو هم

!ادیباور کن ازت بدم م ،يبا اون چه کرد نمیب یم نکهیدوستت داشت و من از ا تینها یاون ب ،یفکر کن

که  مونهیبگه که اشتباه کرده و پش یبا چه زبون ن،ینزن چارهیب نیسر ا يتو نقدریا! آقا پسر: من گفت يبه طرفدار گوهر

خوبه؟ يو انقدر سرکوفتش رو بخور یبار اشتباه کن کیبشه؟ تو خودت اگه  تونیشماها حال

 یمعضل نیتونه با چن یوقت نم چیمرد ه کی! هیکنه، ناموس یفرق م هیقض نیتا اشتباه، ا میه دارآخه حاج خانم، اشتبا-

!ادیکنار ب

شه یخر هم م دهایزن اگه عاشق باشه، ببخش کیچرا؟ چون  یدون یتونه، م یزن م کی یول: زد و گفت يپوزخند بهاره

...

بچه ها، من چند برابر عمر شماها تجربه دارم،  نیرینگهم  يزن و مرد جلو يجبهه : سرش را تکان داد و گفت گوهر

و  نهیتونه باشه، صرف ک یآدم م کی یزندگ يسال ها نیقسمت اعظم عمرم رو که بار ارزش تر رخانیام نیدرست ع

 کی دمید کبارهیشد، بعد  اهیکه رشد کرد و گ روندمو عداوت رو پرو نهیدلم تخم ک يکردم، انقدر تو ینفرت و دشمن

...مرگ کردم يقبله آرزو يرو نیوجودم رو پر کرده، اون وقت بود که به هم يشده که همه  يتنومنددرخت 

 يو متفکر و جد دیکش یاو آه. میشده بود رهیکم حرف زده و اظهار نظر کرده بود خ یلیبه گوهر که تا آن زمان خ همه

:گفت

اون وقته که قد سر سوزن ! ینیب یها رو م یها و زشت يکنه، فقط بد یوقت هست که نفرت تموم وجود آدم رو پر م هی-

لحظه به  کی ،يبود یو دشمن نهیک ریعمرت رو اس يلحظه ها نیبهتر یشه، وقت ینم دایهم گذشت تو وجود آدم پ

...يندار يا زهیانگ گهید ،يپوك شد ،يشد یخال يانگار اد،یاز خودت هم بدت م یحت! داد يا ینیب یکه م يایخودت م

 یشه، وقت یم هیکه تغذ هیو مهربون يو همدرد یچرا؟ چون روح آدم با محبت، عشق، دوست داشتن، هم دل یندو یم

خروار گوشت و  کیمونه، اون وقت چهار تا پاره استخوان و  یم یباق کیکنه و کوچ ینباشه، روح رشد نم نهایا چکدامیه

...مونه یم یاز آدم بودن باق یو چرب یپ
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که ساعتها سر  ییچون زده بود و لباس ها! که نعمت بود یاز بارون! یاز همه چ یول! نیبخند دیدم، شاسالها متنفر بو من

 یلب به ب ریو ز ومدیبه چشمم م زیموقع و نفرت انگ یب دمش،ید یکرده بود، بد م سیتشت نشسته و شسته بودم رو خ

بدم  دیخند یم شهیکه خوشرو بود و هم هیاز زن همسا! کردم یو ذلک متهمش م رهیبودن و غ یوقت اومدن و لعنت

کلون در متنفر  ياز صدا! دیرس یچون از خنده قهر کرده بودم و هر کس خنده رو بود به نظرم زشت و مسخره م امد،یم

دم و یرفت که چند بار آبش کش یم ادمیکرد و من  یشستم، صدا م ینجس فتح اهللا رو م يداشتم کهنه  یبودم، چون وقت

کهنه ! که در زده بود،حاال هر کدوم از بچه ها بودن ییبه بنده خدا راهیبعد از باز کردن در و چند تا بد و ب شدم یمجبور م

.آب بکشم گهیرو هفت بار د

چون محبت رو  دم،ید یم ینیو نفر اهیرو س زیهمه چ یگم، ول یم یچ یچ نیو نفهم نیجوون هست دیبگم، شا يجور چه

...و عداوت باز گذاشته بودم نهیک يه رو واسه دلم خشکونده بودم، چون را يتو

!وجودم مرده يعشق تو دمید کهویهم تلنبار شد و  يرو یرگیو ت یاهیبه سال ها شد، سال ها س لیها تبد ماه

 یکردم فقط نقاط ضعف و اشکاالتش رو م یرو دوست داشته باشم، با هر کس ارتباط برقرار م یتونستم کس ینم گهید

بچه هام هم از من فاصله  یتنها شده بودم، حت. کردم ینگاه م ینیبدب دیاصالً به همه با د... کردم  یتقاد مو ازش ان دمید

.خانواده ام را فراموش کرده بودم. کردن یصدام م نگذاشتن و ماما یگرفتن و تنها به من احترام م

 يدستهاش رو يتو وهیپاکت م یکه با کل رزنیپ کیمجبور شدم به  یستیرودربا ياز رو دیشا ،یروز به طور اتفاق کی

 يدم آخر که پاکت ها ینیچقدر دعام کرد، چقدر ازم تشکر کرد و با چه محبت دلنش. خورد و افتاد، کمک کنم زیل نیزم

بودم،  یانگار از خودم راض. داشتم یخوب بود، احساس خوب یلیاون روز حالم خ. دیدادم منو بوس لشیاش رو تحو وهیم

...توز بود نهیرحم و انتقادگر و ک یکه بد و ب ياز گوهر. بودم ریتا اون روز من از خودم دلگ دمیتازه فهم

که انقدر  نیبود، بعد انگار خدا دلش برام سوخت از ا شیسال پ ستیپونزده، ب دیدونم شا ینم: تازه کرد و گفت ینفس

در مقابل  یتون یم نیم، کم کم به خودم گفتم گوهر بببا خودم نامهربون بود یبا همه و حت نکهیکردم، از ا یبه خودم بد م
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 دمید! هیبه دل گرفتن و خودخور نهیتونم و چقدر آسون تر از ک یم دمید ؟يریو به دل نگ يبخند ،ینارو زدن، محبت کن

...گرده یکنه، هزارها برابرش به خودش برم یمحبت م یانگار آدم هر چ

عمرش رو  يسال ها نیکه عزمش رو جزم کرده که بهتر نمیب یزه، چون دارم مسو یاون جوون م يفقط دلم برا...  حاال

...با خودش بد کنه

که در  ییو مرور سالها دنیشیبه جواب نداشت، بلکه به ساعتها اند يازیکه گوهر زد ن ییحرف ها. میسه ساکت بود هر

 یسخنان ب نیا دنیاز شن ریکه ام نیاز ا ،امدیدانم چرا زودتر به حرف ن یفقط نم. بود ازمندیشده بود ن يغفلت سپر

!ر؟یاعتراض کنم که چرا انقدر د رخواست به گوه یمانده بود متأسف بودم و دلم م بینص

بلند  شیبهاره به او کمک کرد تا از جا. دیمال یزانوانش را م یتاب یسرخ شده بود و با ب شیچشمها. خسته بود گوهر

.میرفت یم دیبا گرید. شود

ات چقدر مفت سعادتت رو  یبچه گانه و سادگ يکارها نیبا ا نیبب: شد و آرام گفت کیتفکر و متأثر به من نزدم ارسالن

 ،یشناخته باش رویبکنم، اما اگر تو هم مثل من ام تیبرا يخواهد کار یدلم م یلیمن واقعاً متأسفم، چون خ! يبه باد داد

...ستیاز من ساخته ن يکه کار یدون یم

 یم. پر از اشک شد و با اندوه سرم را تکان دادم میچشمها. را بسته بود و توان حرف زدن نداشتم میراه گلو بغض

 مشیبه همان اندازه که رئوف و همراه و مهربان است، لجبار و انتقامجوست و عوض کردن تصم ریدانستم، ام یم! دانستم

.از محاالت است

ما هول شد و از جا  دنینشسته،با د زیو نگران پشت م مضطرب یخانم زارع دمیم،دیاز اتاق خارج شد یوقت

:برخاست،ارسالن با تعجب گفت

...به ده شبه کیوقته نزد رین؟دینبرد فیشما چرا تشر یخانم زارع-

...ارمیحاال م نید،همینیزحمت بنش یدم کردم،ب يچا:گفت یبا دستپاچگ او
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عالوه بران حالم خوب !خواستم از ان جا دل بکنم یو من نم دادیم ریام يجون انجا بو دیبودم،شا یدانم چرا قلبا راض ینم

.به او نگاه کردم تیمبل انداختم و با رضا ياراده رو یتوان حمل کردن ندارد،خودمرا ب میپاها کردمینبود،حس م

و متوجه  دیحرکات مشکوك او را د یرکیتنها ارسالن بود که با ز نیو ا میبمان گرید یاصرار داشت که کم یزارع خانم

.ستین يچا کیماندنمان،تنها صرف  ياو برا شتریشد که علت اصرار ب

:شد و زمزمه کرد کیاورد و ارسالن شروع به گفتگو با گوهر و بهاره کرد،او اهسته به من نزد يچا یزارع

.نینعلل کن دیتوان یتا م!حتیخانم مهندس،از من به شما نص نیعجوالنه عمل نکن-

؟يه مورددر چ:دمیتعجب پرس با

:افکند و گفت ریشرم نگاهش را به ز با

 وهیزنه ب کیبه عنوان ..طالقه.....منظورم...من!هم بلند بود یمهندس ملکوت يشرکت خلوت و ساکت بود و صدا متاسفانه

....نیطالق رو انتخاب نکن نیکنم با عجله ا یم شنهادیرو داره پ ییکه تجربه جدا

و او را با عنوان زن نازو عشوه صحبت کردن متهم  کردمینسبت به او خصومت م من یزمان کی!خجالت اور بود چقدر

گوهر  ریاخ ياراده حرف ها یکرد،ب یم ییو حاال او چه دلسوزانه مرا راهنما!بردم یسوال م ریرا ز اتشیو اخالق کردمیم

مرتب  یشد،خانم زارع ریاشک سراز میگرفت و از چشم ها لمخودم د یو نامهربان يبد نیدر ذهنم جان گرفت و از ا

:قرار بود یو به طور مشخص ب دادیحرکت م بشیج يرا تو کدستشی

 یم هیراه حل فقط گر کی يفکر کردن و جست و جور يطور وقت ها ما زن ها به جا نیکنم،ا یم ن،خواهشینکن هیگر-

.نیریاز منظقتون کمک بگ نیکن یو سع نیبه خدا بخودتون مسلط باش م،تورویکن

:گفتیو اهسته و زمزمه وار م کردیبه من م یبا افسوس نکاه ارسالن

.........یداغون کنم،ول نیاز ا شتریتورو ب خوامیدر واقع من نم-

ارام تر و تنها روبه من ادامه  نیبگذارد،بنابرا انیحرف ها را تنها با من در م نیا خواستیم یمکث کرد،به طور مشخص او
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:داد

من مطمئنم که تو .فرار کرد بایکه اون تقر يشدیمتوجه م يکردیاگه دقت م!عمل کنه یمنطق کنهیم یداره سع ریام ایپر-

فقط حسش امکان ....دردناکه یلیخ نیا.حال منقلب تو ناراحت شد دنیاون داره از د يهم مثل من حس کرد

!نه ایبا حرف بهت بگم  تونمیم دونمیره،نمیپذ

 ریام يبرا شتریاو ب دیرس یبه من نگاه کرد،به نظ ر م رهیخ یقیدقا دییسا یدندان هارا بهم م کهیو در حال دیکش یاه

:با حرص ادامه داد!سوزاند یناراحت است و دل م

 اد،اونیهم ز یلیاون داغونه،هنوز دوستت داره و معلومه که خ!يچه کرد ریبا ام يدیکه هنوز نفهم يتو انقدر ساده ا-

 یدونیتورو طالق بده،م کنهیطرف منطق به اون حکم م کیاز !هشیکشمکش عشق تو و ترك کردنت له م نیداره ب

 ادیو با .ماجراهارو به طور مطلق فراموش کنه نیتمام ا هممکنه ک ریغ بایتقر نیا دونهیو م شناسهیچرا؟چون خودش رو م

ده که زمان حالل در حق تو هم لطف کنه،چون معتق یکار حت نیبا ا خوادیاون م.رسهیم یبا تو به تباه شیاونها زندگ ياور

 انتیخ کی يردپا ،بدونیرو شروع کن دیجد یزندگ کی یتونیو م یکنیمشکل توست و تو به مرور اونو فراموش م

!!یواقع يکاذب،تا حد

بهت گفته؟ نوخودشیا:دمیپرس ینکران با

:انداخت و غرد کردیکه با هم پچ پچ م یبه بهاره و گوهر و خانم زارع ینگاه ارسالن

؟ينزد یحرف ؟چرايدینپرس يزیدرباره تماس هات چ ریتو چرا از ام!یتو واقعا مثل بچه ها هست..ایپر...ایپر-

؟يباباش؟مگه بار اخر اونو محکوم نکرده بود ؟منزليتو بارها به اون تلفن نکرد مگه

 یخوب کرد،احساسیارسالن نقل م يتوجه داشته که انها را برا میانقدر نسبت به من و تماس ها ریمتوجه شدم ام نکهیا از

:دمیبه من دست دادو با ذوق پرس

....چرا،درسته-
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 نیکه االن گرفته رو گرفته بود و به ا یمیتصم نیو اون حرفا هم يکه بهش تلفن کرد يبار نیاخر ریام..خب یلیخ-

از تو بوده  يچقدر منتظر خبر چارهینظر کنه و ب دیتو باعث شده بود تجد يحرف ها یول.نیکه از هم جدا ش دیرس جهینت

...نیتو زم یرفت يقطره اب شد هی یکه باهات بحث کنه ول

احساس بشه و  نیا ختنیباعث برانگ يزیخواد چ ینم...رتسه یمع نسبت به تو داره م یاز احساس..کنهیهم فرار م االن

...منصرف بشه مشیتصم نیاون از ا

و همه و همه  ریشتباه،از نگفتن علت خشمم تا فرار امدرسته من اشتباه کردم،اشتباه پشت ا.حق من بود نیا یول:گفتم

.هم اشتباه کرد ریارسالن انصاف داشته باش و قبول کن که ام یگوشه پنهان شدن،ول

...من هم دفاع از خود بود يحرفاها

کرد اون فکرهاش رو  يبازم گم و گور شد یوقت یباعث شد بازم دودل بشه،ول نیو ا خواستیدفاع رو م نیاون ازتوهم-

و بس هیشما رنج و بدبخت يهر دو يباتو برا یادامه زندگ دیرس جهینت نیو به ا

...باز دو دل نشه نموند و رفت نکهیاالن به خاطر ا و

کنم؟ کاریبه نظر تو من چ:گفتم یچارگیب با

و باز  دمید یو نگران يو مغرور و کم حوصله ام،دلسوز يبار در چهره پسر خاله جد نیاول يسکوت کرد و برا ارسالن

بکنه؟ خوادیم ریکه ام يکردیرو م يکار ياگه تو بود:گفتم

...داره یبستگ يراستش رو بخوا...هیسخت یلیسوال خ:فکر کرد و گفت يقدر او

:دمیپرس يصبر یب با

؟یچ به

...ممکنه...کنمیکه ور وجودم احساس م یعشق زانیبه م-

.دوباره شروع کنه وزیباشه بتونه همه چ کنفریاگه ادم عاشق ....دیشا
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؟یگیم دیچرا با ترد-

.فتادمین ریگ یسخت و وحشتناک طیشرا نیچون تا امروز عاشق نشدم و از اون مم تر تاحاال تو چن-

:کودکانه گفتم يقهر با

.دمیبخش یمطمئنا تورو م هیاصل ماجرا چ شدهیاگر من بودم و برام روشن م یول-

.دهیاون تورو بخش-

اره؟یکه در م هیها چ يباز نیصورت ا نیدر ا _

:و متفکرانه گفت دیکش یقینفس عم ارسالن

!...خواد یجدا م ریام! هیجد هیباز هی نیا یول ایمتاسفم پر _

به خانم  نیزبیت یو با نگاه, توجه ارسالن را جلب کرد, امدیم یخانم زارع بیج يتلفن همراه که از تو زنگیصدا ناگهان

: و به طرف دفتر کار ارسالن رفت و من من کنان گفت دیاز جا جه يگریبا ناش, دیرخش پر و او رنگ از, شد رهیخ یزارع

...نیاریب فیلحظه تشر کیمهندس  يآقا دیببخش

جمله اش  کهیدر حال ریتاخ يبا قدر یخانم زارع, دیزنگ در بگوش رس يبه طرف اتاق رفت ناگهان صدا دیبا ترد ارسالن

:دیدو فونیبه طرف آ, دبر یم انیآهسته پا يرا با صدا

!همه رفتن رینخ... بله؟_

سپس چشم , کرد دیدر وارد شدن ترد يخورد و قدر کهیما  دنیبا د, وارد شد ریبعد ام یقیدر را باز کرد و دقا یسپ و

:اما او با التماس گفت, رفت یبه خانم زارع يبد يغره 

من قصد دخالت و ! دیدیشن یحاج خانم رو م يحرفها دیبود دیبا, مجبور شدم دروغ بگم! مهندس يآقا دیمنو ببخش_

 یرو خراب م زیبلکه همه چ نیکن یرو درست نم يزیشما نه فقط چ, تفاوت باشم یتونم ب ینم یول, جسارت ندارم

...نیکن



ندا بشر دوست -  تیسادگ يبرا ایپر کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٠٤

 شهیهم فیضع يآدما! نشهیبدتر, ستیراه حل ن نیطالق بهتر: خورد یفرو م یو بغضش را به سخت دیلرز یم شیصدا

, نیفنا شده استفاده بکن يو از تجربه  نیایب, ارزش تجربه کردن نداره زیکه همه چ نیباور کن... انتخابشون طالقه نیاول

...من... تونیاز روحتون موجود, نیباالش بد دیبا یگزاف متیکه ق هیتجربه ا, ستین یخوب يطالق تجربه 

پنهان , نیمنه دست بزن یشخص لهیکه از وسا لمیموبابه  دیشما حق نداشت: دینذاشت او حرفش را تموم کنه و غر ریام

کشوندن من  يبرا یزشت و مزخرف ي لهیح, امشبم بودم نیاز مراجع یمن منتظر تلفن مهم نکهیبا علم برا لمیکردن موبا

بچه  شیپ دیشما االن با ؟یخانم زارع دیرا عوض کن يزیچ دیتون ین میفکر کرد ؟یکه چ, حاال اومدم... خب, بود نجایبه ا

 نیو بچه هاتون برس یبه زندگ نیبر ن؟یمنو عوض کن يتا مثال را دیساعت از ده هم گذشته و شما نشست, دیهاتون باش

...خانم

نخواهد  یمثل خانم زارع یبه خانم محترم یاحترام یب يبرا یخوب هیتوج تیعصبان, ریام: تکان داد يبا اخم سر ارسالن

...بوده ریخ شونیا تین, غلط ای که حاال درست یدرك کن دیتو با! بود

آن را , ارسالن را به دفترش کشاند یوقت یبا خشونت تلفن همراهش را که در دست ارسالن بود و احتماال خانم زارع ریام

!برو بابا: و برافرخته و غران گفت دیاز او قاپ, به او داده بود

ارسالن با ادب , و کاپشنش را برداشت فیگاه کرد و بعد کمتاثر و لرزان رفتن او را ن یخانم زارع, به سرعت خارج شد و

:و احترام گفت

...هیبحران یلیکه اون حاال وضعش خ دیشما حخودتون درك کن, متاسفم, خوام یمن از شما عذر م _

...نداشت يا دهیفا چیمن هم متاسفم که ه... بله... بله: تکان داد و با اندوه گفت يسر یزارع خانم

لحظه رفتن به  میکرد و باالخره قرار شد ما او را برسان یرا برساند اما او امتنناع م یر داشت تا خانم زارعاصرا ارسالن

!بکن يکار هیارسالن گفتم 

! بگم نه ادی یدلم نم: دمیو بدقلقم د يجد يرا در چشمان پسرخاله  يبا تاسف به من نگاه کرد و باز محبت و دلسوز او
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منهم با خانم , یکن آرومش کن یسع یتونیاگر م. یبکنه اون شخص فقط تو هست يبتونه کار یساگه ک, ایباور کن پر یول

...بار طالق نرو ریزور ز.  دمیهم عق یزارع

!نکنم تشیسر طالق اذ, امون یخوب زندگ ياو از من خواست به حرمت روزها یول _

:دیبا خشم سرش را به حالت تاسف تکان داد و غر بهاره

!چقدردوسش داره ایطفلک پر _

رو با خودش  یدار شده و داره مبارزه سخت حهیاما غرورش جر, را دوست داره من مطمعنم ایاونهم پر: جواب داد ارسالن

...کنه یم

داره؟ تیپس غرور بر عشق ارجع! آهان _

...بحث کردن را ندارد يحوصله  چیدانستم ه یم, سکوت کرد ارسالن

****

تو امشب , رهیدونم زود بخواب م یمادربزرگم خسته است و م: بهاره به من گفت, میش رساندرا به خانه ا یزارع خانم

.زنم یمن تا خود صبح باهات حرف م, ما يخونه  میبر ایب, يهمصحبت دار کیبه  اجیو احت يخواب ندار

!شام آورد میتا برا مدیتخت او دراز کش يرو. دمیکش ینفس راحت, مادر بهاره به اطاقش رفتم يچشم غره ها ریز یوقت

من در بحران ! برد یگفت و حوصله ام را سر م یمرتب از تفاهم و عالقه م! او را نداشتم يحرف ها دنیشن حوصله

و  ییبه تنها, خواستم خودم فکر کنم یم. انداخت یاسمش سرم را به دوران م یحت... طالق, زدم یدست و پا م یوحشتناک

 یگوهر ب نکهیچقدر از ا نکهیگفت و ا یخبر خانواده اش م یمادر بزرگش و از ترك ب یمانیاو از پش! نه به کمک بهاره

, خانواده پنهان کرد يشده باشد خودش را از چشم همه  یآنکه شخصا مرتکب گناه یجهت خود را گم و گور کرده و ب

.است مانیپش

:انداخت و گقت یمن نگاه يبه شام دست نخورده و سرد شده  او

!بد نبودها يخورد یمه مچند لق اگه
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 تیتخت نشست و با جد يلبه  يکردم که او کنارم رو یبه سقف نگاه م رهیهمان طور خ, نداشتم جوابش را بدم حوصله

 نیا یخوام تو تصور کن یدرز کنه و ضمنا نم ییزنم به جا یکه حاال بهت م ییدوست ندارم حرفها, ایپر نیبب: گفت

...موقتا آرومت کنه المث ایبدم  تیکه دلدار نهیا يگم برا یکه واست م ییزهایچ

:ادامه داد تیبا جد, او انداختم يمصمم و جد يرا از سقف به چهره  نگاهم

راجبه  دتیسوال دارم عق کیاما اول از تو  گمیبهت م لشمیدل, هست يدواریام يبه نظره من در بازگشت شوهرت جا _

ه؟یمادربزرگم چ

که عالرغم سن باالش و  کوکاریزن ن هی, هیخوب و مهربون اریبه نظره من زن بس, خب: گفتمتعجب به او نگاه کردم و  با

.شهیم دهیدر اون به وضوح د تیرسه و در واقع انسان یبه مردم م یلیخ, یجسمان شیمشکالت کم و ب

 شهیهم میمرض زن عمو ينبوده؟ راستش رو بخوا يطور نیاون قبال ا یدون یم یول, درسته: و گفت زدیلبخند بهاره

شود  یم يریبه پ يریاست ورنه هر گ يغمریپ وهیپاك بودن ش یدر جوان: گهیمادر بزرگم م يکارها يدرباره 

!زگاریپره

!کرده تشیاذ یلیو انصافا مادربزرگ خ! از مادربزرگم نداره یاون دل خوش آخه

راي عروسش مادر شوهرگري درآورده زن عمو مرضیه ، زن مجتبی بزرگترین پسر گوهر بود ، این که گوهر ب بنظرم

!باور نمی کنم: باشد برایم قدري غیر قابل قبول بنظر می رسید ، روي تخت سینه خیز شدم و با تعجب گفتم 

خولهش می کنم ، اول حرفهامو بشنو ، وقتی جمع بندي کردم و به نتیجه رسیدم ، اونوقت قضاوت : با جدیت گفت  بهاره

...کن

پدرو مادرم دوست دارم ، این یک احساس واقعیه و  ةمن مادر بزرگ رو به انداز: آهسته ترگفت مکث کرد و  قدري

.اون زن قوي وبا اراده ایه و البته بسیار بانفوذ. همیشه تحسینش کردم 

مادربزرگ وعموهام رو بیرون بکشم ، مگر  ۀلزومی نداره در چنین شب بحرانی ، من گذشته هاي گرد وغبار گرفت هیچ
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راستش رو بخواي من هیچی از پدر بزرگم نمی دونستم اما می دونستم اون نَمرده ، چون قبري . کمتی داشته باشه ح

گهگاهی البالي صحبتهاي زن عمو مرضیه متوجه شدم  انداشت که دست کم بچه هاش سالی یکبار برن سر خاکش ، ام

خیلی کنجکاو بودم و نتونستم تحمل کنم ، پس یک شب  .که اشاره به سیاه بختی مادر بزرگ و عقده اي بودنش می کرد 

پدربزرگی که نمی دونستم زنده است یا نه ، پرسیدم ، پدر من  ةکه بابام سرحال بود ، به اطاق کارش رفتم و دربار

بام زیاد مهربونیه ، ولی گاهگاه به حدي بدخلق وبدقلق میشه که تنها راه چاره فاصله گرفتن از اونه ، اون شب با ردبسیارم

پدر بزرگم مادرش رو در حالیکه سرخود بابا حامله بود طالق داده و از خونه : از کنجکاوي من خوشش نیومد و گفت 

.من فایده اي نداشت نجکاويبیرونش کرده وبعد بحدي کج خلق شد که دیگر ک

و با پنج تا بچه از خونه بیرون کنه من دست بردار نبودم ، تازه کنجکاوتر هم شده بودم ، اینکه مردي زن باردارش ر اما

...خیلی بیرحمانه بود

نفس عمیقی کشید و از جا برخاست و با رضایت نگاهم کرد ، مشخص بود از اینکه با اشتیاق به او گوش می دهم  بهاره

:خرسند است ، ادامه داد

میدونی که عمو مجتبی قبل از  سر یک فرصت مناسب با عمو مجتبی خلوت کردم و از اون درین باره پرسیدم ، تو-

ازدواج با زن عمو مرضیه ، دو سال با یک زن دیگه ازدواج کرده بود و جدا شد ؟

:حیرت سرم را به عالمت نفی تکان دادم و ادامه داد با

زرگم بله ، عمو مجتبی قبل از ازدواج با مرضیه خانوم ، زنی به اسم شهین داشته که باعث جدایی اشون ، همین مادر ب-

شده ، مرضیه خانوم نمی دونم که کی و کجا شنیده ولی می گن امان از روزي که یک ذره دیگ غذاي شهین ته می گرفته 

بر می داشته و میاورده وسط حیاط به جیغ و فریاد که اي  رو، مادر بزرگ محله رو روي سرش می گذاشته ، دیگ 

ندار پسرم رو به آتیش می کشه ، پسرم صبح تا غروب جون می کنه ، ایهاالناس بیایید ببینید این زنیکه چطور داره دارو

!نون توي این خونه می آره واین زن این طوري حرومش می کنه
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بعد از جدایی از شهین بود که عمو مجتبی می ! این قضیه مثالً مال حدود سی سال پیشه ها: خنده اي کرد وگفت  بهاره

تحصیالتی به هم بزنه که هم به نفع خودش بود و هم به نفع اون برادرهایی که از چسبه به درس و به یاري خدا می تونه 

.اون پیروي می کردن و دنباله روي اون بودند و بقول معروف الگو شون بوده

بنظر تو چرا مامان بزرگم این کارها رو می کرده ؟ میدونی زن عمو مرضیه ام میگه امان : رو به من کرد و پرسید  سپس

زي که عمویم برایش یک تیکه طال می خریده ، مامان بزرگ عین اسفند روي آتیش می شده و کاري می کرده ، از رو

...نمی زده حرفتا جائیکه عمو مجتبی ماه به ماه با زنش !! کارستون 

درست یا غلط چرا اینها رو بمن می گی ؟:  گفتم

توي جوونی از شوهرش بی مهري و بی وفایی دیده بود ، قبل صبر داشته باش بهت می گم ، براي اینکه مادر بزرگم ، -

مردي بوده که علیرغم تمام  ۀاونها چیزي شبیه به کلفت وارباب بوده ، پس وجودش سرشار از نفرت و کین ۀاز اونم رابط

ی دیده پسرش خدمتهاش ، یک زن زیبا تر رو به اون ترجیح داده و اصوالً هیچ ارزشی واسه اش قائل نبوده ، حاال وقتی م

براي زنش ارزش قائله ، دوستش داره و براش جایگاه خاصی قائله ، بهش فشار می آمده ، اگر چه غیر منطقی بنظر می 

اون قرار می  یرسه ، اما عقده هاش سر باز می کردن و بی آنکه عروس بیچاره گناهی کرده باشد مورد عناد و دشمن

...گرفته

عمو مجتبی همون شب با پنج تا بچه که آویزونش بودن و نق نق و نحسی و بدخوابی و  ۀ، مادربزرگ من طبق گفت بعالوه

زابراهی هم داشتن ، تا خود شاه عبد العظیم پیاده می ره و اونجا یکهو دردش میگیره ، از خوش اقبالی یک زن ومرد می 

نها هم یک خواهر وبرادر بودن که گرفتار پدر میگه کسی را نداره ، او اونهابرندش بیمارستان و پدر منو بدنیا میاره و به 

پدري که اهل خونه سه تا پسر با  ۀپیر و مریضشون بود ، از سر دلسوزي وبراي رضاي خدا ، مادر بزرگ رو می برن خون

می کنه ، عمویم می  گهداريزن وبچه هاشون بودن ، مادر بزرگ سالها تو اون خونه کار می کنه و پدر مریض اونها رو ن

سه چهار تا طناب رخت می شست و پهن می کرد و براي هر کدوم از عروسها یه جور غذا می پخت و اطاقشون رو :  گفت
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کارهایی که مادر کرده بود به اسم اونها  ۀتمیز می کرد و برق می انداخت ، دست آخر، شب که شوهراشون میامدن هم

چه ها رو می فرسته مدرسه و خیلی به مادر بزرگ محبت می که همون پدر بیمار بوده ب ونهظاهراً بزرگ خ. تموم می شد 

کنه ، تا جایی که حسادت عروسها گل می کنه و دست به دست خواهر شوهرها که ساکن اون خونه نبودن میدن و فکر 

 پس بهتان به مادر! می کنن نکنه پیرمرده این زن کلفته رو عقدش کنه و آخر عمري از ارث ومیراث به این زنه برسه 

برگ می بندن و اون رو از چشم پسرها می اندازن و بعد از مدتها تحمل نیش وکنایه و تهمت نارواي ناپاکی ، باالخره 

مادر بزرگ از اون خونه میره و با هزار بدبختی و دردسر از این محل به اون محل یک دخمه اي براي زندگی کرایه 

بنظر می رسید ، بهاره بیقرار و . ی کرده ، چرخ زندگی رو می گردونه که احباراً باید کاري م مجتبیمیکنه و به کمک عمو 

:عصبی شده ، در حالیکه دندانها را به هم می سایید گفت

در هر حال ، خالصه اش کنم ، انصافاً مادر بزرگم با فداکاري و گذشت ، بچه هاش رو بقول معروف به دندون کشیده و -

اون بوده ، هر چند کار بسیار قشنگی کرده ، ولی بعنوان یک مادر تعهد داشته  ۀن وظیفبه ثمر رسونده ، ولی از نظر من ای

هر پدرومادریه ، اما متاسفانه مادر بزرگ من علیرغم تمام  ۀکه این کارو بکنه ، نمی خوام بدجنسی کنم ، ولی این وظیف

تحت هر شرایطی راه برن و از اون بخاطر ایثار و گذشتی که داشته ، همیشه فکر می کرده که بچه هاش باید همواره و 

بچه هاش باید مرتب در  وفداکاریهاش سپاسگزاري کنن ، استغفراهللا ، اونوقتها مامان بزرگم خیال می کرده خداست 

!مقابلش کرنش کنن و به هیچ چیز و هیچ کس جز اون توجه نشون ندن ، چون اگر اون نبود ، اینها این جا نمی رسیدن

میدونی پریا ، شاید ظالمانه بنظر برسه ، چون من خودم : میقی کشید و با سادگی تمام نگاهم کرد و گفت نفس ع بهاره

بدون شک تا چند سال دیگه ممکنه ازدواج کنم و مادر بشم ، اما من معتقدم این ما هستیم که بچه هارو می خواهیم به 

...ه براي بچه هامون مایه بگذاریم ، بدون چشم داشتالزم باش کهاین دنیا دعوتشون کنیم ، پس باید تا هر زمانی 

می گم وقتی پدر من با مادرم ازدواج کرد ، خودش اونو انتخاب کرده و وظیفه داره که براش شوهر خوبی باشد ولی  من

...در انتخاب مادر یا پدرش نقشی نداشته
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ه محبت و توجه و وقت و عالئق اونها به هیچ چیز و مادر بزرگم سالها بچه هاش رو استثمار کرده و اجازه نداد متأسفانه

هیچ کس جز خودش معطوف باشد ، مادر بزرگم بچه هاش رو خیلی دوست داره ولی در مقابل این عالقه ، عالقه مطالبه 

!!ولی از نوع غلط وبدترینش قهاین یک جور عش! میکرده ، اونهم انفرادي و محض 

زد ، برف نرم وبی صدا می بارید و سکوت زیبائی بر فضا حکفرما بود ، بنظر می  بطرف پنجره رفت و پرده را کنار او

اندکی غمگین بنظر می رسید ، همان طور که به ! رسید که بهاره تا اندازه اي از افشاء کردن این رازها پشیمان باشد 

و انصافاً دلم نمیاد درباره اش  مامان بزرگم رو خیلی دوست دارم منگفتم که ، بخدا : منظره برف خیره شده بود گفت 

گذشته است ، وقتی که پدر من هنوز ازدواج نکرده بود اما من قصدم اینه که بهت بگم  ةبد حرف بزنم ، اما این دربار

بود ، اون می گفته  دانهمثالً عشق مادر بزرگ به بچه هاش تقاضا من! عشق انواع گوناگون داره که اصوالً اکثرش اشتباه 

و مشقتی رو براي بزرگ کردن و به ثمر رسوندنتون تحمل کردم چون دوستتون داشتم ، در حالیکه در  من هر رنج

شرایط مادي بحرانی بودیم موافقت کردم که شما درس بخونید ، چون بهتون عشق می ورزیدم ، جوونی عالئق و خواسته 

مطلقاً و منحصراً متعلق به من هستید و حق ندارید حاال ، شما !! » پس « ... بودم  نهام رو زیر پاگذاشتم ، چون عاشقتو

!محبتتون رو به کسی جز من اهداء کنین

چشم نداشته ببینه که پسرهاش به زنشون محبت می کنن ، براشون هدیه می خرند و ارزش و جایگاه براي زن خونه  و

ه که دیگر خودش به تنگ اومد و اما به هر حال این کینه ونفرت و حسادت آنقدر وجودش رو پر کرد...قائل هستن 

!بقول عمو مجتبی به طرز اعجاب انگیزي یهو عوض شد

در حالیکه اول کار ، کاري کرد که عمو مجتبی ! اون مهربونترین ، دوست داشتنی ترین و بی آزارترین مادر شوهر حاال

ده ، البته زن عمو مرضیه میگه خیلی بیشتر از بقیه نسبت به مادرش حساسیت داره ، بی هیچ دلیلی زنش رو طالق ب

بنظر ! بچه دار شدن رو به عمو نداده بود ، اگر نه یک بچه هم روي دستش می مونده  ةخوشبختانه مادر بزرگ هنوز اجاز

که البته این یکی به نفعش !! ولی عمو مجتبی حتی براي پدر شدن هم باید از مادرش رضایت می گرفته ! مسخره است 
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!بود

...گرچه برام جالبه ، ولی ایکاش اینها رو به من نمی گفتی: ته گفتم لحنی گرف با

زیاد از اینکه گفتم خوشحال نیستم ، چون دلم نمی خواست مادر بزرگم رو جلوي تو که در : با عصبانیت گفت  بهاره

م فشارها و من معتقدم که مادر بزرگم به خاطر تما! حقیقت یک غریبه اي خراب کنم ، ولی گفتم که علت داره 

بگم عقده اي شده بوده ، و در تمام اون مدت عقده ها و  حتتررا... ناکامیهایی که داشته ، مملو از نفرت و انزجار بوده 

فشارها رو روي بچه ها و عروسها تخلیه کرده ، بعد که همه عقده هایی که طی سالیان دراز روي هم تلنبار شده بوده ، 

اگر تو به  مدر کار نبوده حاال ه» اعجازي « به آزردن نداشته ، پس بقول عمو مجتبی خالی میشه ، اون دیگه نیازي 

حرفهاي شوهرت دقت کرده باشی می فهمی اونهم مثل مادر بزرگ من سالها تحت فشار واسترس بوده ، کارهایش 

کرده ودرس می خونده ، همیشه مورد سرزنش و تحقیر قرار می گرفته ، با وجود اینکه مثل برادرا و خواهرش تالش می 

کارهایش مورد پسند والدینش نبودن ، دوستان وارتباطاش هم  همورد شماتت قرار می گرفته ، بدون شک همان طور ک

...در نظر اونها بی ربط وبی جا بوده

ده س ، فکر با تو ازدواج می کنه و می بینه همه کارها ، روابط ، برخوردها و کنش هاش در نظر تو خوب و فوق العا وقتی

اما در مقابل عکس العمل بد . می کنه انتخاب خوبی کرده و رفته رفته فشارهاي گذشته جاي خودش رو به آرامش میده 

...و جبهه گیري تو در مقابل انتخاب عارف ، گذشته براش تداعی می شه و سعی می کنه در مقابل تو مقاومت کنه

 - : وخسته بنظر می رسیدند ، کمی شقیقه هایش را ماساژ داد وگفت آه بلندي کشید و نشست ، چشمانش سرخ  بهاره

اگر می گم به بازگشت اون امیدي هست ، ماجراي بدیهاي مادر بزرگم رو بیاد بیار ، شاید اگر اون به اندازه کافی خشم 

گرده چون من عشق رو عصبانیتش کم تر بشه ، بتونه بطرف تو بر وفشاري که از کارهاي تو داشته رو تخلیه کنه یا مثالً

.اما خیلی عصبانی و واخورده شده... اون واقعا ً عاشق توست ! پریا . واقعاً در وجودش حس کردم 

ولی متأسفانه تو عاشق اون نیستی ، تو بیشتر نسبت به امیر وابستگی داري ، عشق تو : بطرف من خم شد و گفت  سپس
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بجاي تو باشم سعی می کنم دلبستگی رو در خودم تقویت کنم ، تو اگر من اگر ... عبارت میشه از هیجانات و وابستگی 

رنج نمی بري ، بلکه به مرور در وجود خود رشد عشق حقیقی  اونبتونی نسبت به شوهرت دلبسته بشی ، نه فقط از دوري 

دیگه موکول کنه ، رو حس می کنی ، به عقیده من بهتره از اون بخواي که انجام مراسم طالق رو به شش ماه یا یک سال 

جاي  بتونیبا این شرط که جدا از هم باشین ، تا فرصتی باشه که اون تمام خشم و نفرتش رو بیرون بریزه و تو هم 

.وابستگی رو با دلبستگی عوض کنی

مقابل او احساس حقارت و کم عقلی می کردم ، راستی وقتی امیر می دید که من نسبت به عالئق عجیب وغریب و  در

نش عالقه نشان می دهم چقدر هیجانزده می شد ، بهاره از من کوچکتر بود ، چیزي حدود پنج سال ولی خیلی عاقل ملْو

.تر بنظر می رسید و من از این نادانی احساس حقارت کردم

ی عمو هاي من و حتی بابام ، هر کدوم یک چیزیشون میشه ، یکی بطرز غیر معقولی ب: با خستگی ولحنی کشدار گفت  او

حوصله و دیکتاتوره ، دیگري غرورش غیر عادي و بیش از اندازه بنظر می رسه ، اون یکی هیچ کس رو به جز خودش و 

. عشق ورزیدن مادر بزرگم بوده وهست  ةاینها بخاطر نحو ۀهم... مادرش وبرادراش داخل آدمیزاد حساب نمی کنه و 

اش اعمال می کرد ، حاال اونها عادي تر بودن ، بنظر تو این اگر اون محبت ، خشم و جدیت رو در حد اعتدال با بچه ه

بین  دمن عشق بای ةطور نیست ؟ مادر بزرگم عشق رو تنها به شش تا بچه هاش منحصر کرده بوده ، در حالیکه به عقید

...همه تقسیم بشه ، از پدر و مادر و خواهر و برادر تا دوست و آشنا و حتی همسایه

زیادي بخودش مغروره براي اینکه مادر بزرگم هیچ وقت به اون ایرادي نگرفته و اشکاالتش رو  می گم یکی اشون اگر

بهش تذکر نداده ، چرا ؟ چون بی آنکه کسی بهش تحمیل کند ، تونسته تحصیالت عالیه داشته باشد و این در نظر مادر 

!باشه و هیچ انتقادي بهش وارد نباشه بزرگ تمام عیوب کوچک وبزرگ اونو خنثی می کرده ، پس باید از خودش راضی

!بهتره بگیریم بخوابیم! دیگه غیبت کافیه : وگفت  خندید

.بیدرنگ شب بخیر گفت ، چراغ را خاموش کرد و براي خواب آماده شد بهاره
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...آن یادداشتها... تمام قوا سعی کردم برخوردها ، حرفها و نظریات امیر را مرور کنم  با

خواست دوباره با من رو به  یباشد،اگر نم دهیما را از راهرو نشن يحرفها بود که صدا نیتر از ا ركیز یلیخ ریام یراست

...که با ما حرف بزند رفتیرو شود چرا وارد شد؟اصالً چرا پذ

:،بهاره از جا جست دمیاز جا بلند شدم و لباس پوش د،آهستهیبه خاطرم رس يلحظه فکر کی

؟يریکجا م-

اقتدار گفتم، دمفبایکشیخجالت م ای ترسمیاز گفتن مقصدم م دیچرا با. بود دهیوابهنوز نخ.اوه

خونه مون-

...حاال؟ساعت از سه نصفه شب هم گذشته-

....امشب رفته خونه خودمون ریام ست،مطمئنمیمهم ن-

؟یباهاش حرف بزن يخوا یم-

...اوهوم-

...زنهیاون که حرف نم-

شهنبا یفرصت گهید دیست،شایمهم ن-

بگذار برسونمت-

...آژانس برام خبر کن کیوقته  رینه متشکرم،فقط چون د-

 نیریکه ش یلرزش د،یلرز یم یتمام بدنم به نحو محسوس دم،یشن یقلبم را م يبه واقع صدا رفتمیپله ها را باال م یوقت

 یبه مانند رقص دیشد یلرزش يگریجهت و درست در جهت مخالف آن د کیهر کدام از عضالتم به  کردمیس م. بود

،  د،هراسیام:معنا داشت کیهر دم و بازدم  دمیشنیم حرا به وضو شیصدا. بلند بود یلینفسم خ. شاد و محزون دارد

.اظطراب و شعف
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بود،از بار غم  نیسنگ...رونیب يسردتر از هوا یحت...وطلق فرو رفته،سرد بود یکیخانه در تار دمیرا که باز کردم د در

نه :بر دلم نشست نیسنگ یو غم دیکش ری،عظله رانم به شدت ت...نبود جز ظلمت و سرما يزیگاه کردم چن رهیخ...ییتنها

...ومدهیبه خونه ن ریام...اشتباه فکر کردم

بلند  يهمان مرد بلند قد که قدم ها...خودش بود.دمید ریرا در اطاق ام يا هیعادت کرده بود که سا یکیبه تار میچشمها

.داشتیو آرام بر م

نگاهمان در هم گره خورد،حاال ...داد یلیو ن یو روشن آب کیتار کیآباژور آن ظلمت را به  دیتق فشردن کل يصدا

نه تمام ... لرزدیزبانم هم م یکردم حت ،حسییرایپذ يوسط هال بود و من در ابتدا ک،اویاما نه نزد میهم بود يروبرو

.کردیم رارترمق یو ب دیلرزیو دلم بود م نهیانگار در س...اجزا تنم

دانم  ینم. زدیغم در آن موج م. دمید ریرا به وضوح در چشمان غمبار ام نیخون يآن نور کمرنگ محنت بار رگه ها در

:دمیآرام و زمزمه وارش را شن يصدا. میستیما ساکت و صامت تنها به هم نگر يچه مدت هر دو

.سالم

:زدیدر درونم بانگ م ییم نبود،فقط صداتته پته افتاده بودم، انگار زبانم در کنترل خود به

 يمکث کرد و رو يتمام تالشت را بکن او قدر... امر را از دست نده... هرگز ایحاال و  ایفرصت توست،  نیآخر نیا ایپر-

آن پوست شاداب و با طراوت  يرا رو يادیشده و خطوط ز دهیکاناپه نشست و من حس کردم چقدر چهره اش تک

.دمیگذشته د

.آماده است يمجرد یزندگ کی يبرا زیظاهرا همه چ...یانیخانم ک يخونه ات را صفا داد: سخر گفتتم با

 دوارمیام:خشک و تلخ گفت ییآنکه نگاهم کند با صدا یب ریام. باز فقل به دهانم خورده بود یبزنم ول یخواستم حرف یم

...يرایدر ن ي، باز یطالق توافق يو در مورد تقاضا یباش یفردا دختر خوب

کرد وگرنه از اونهام باهام رفتار  یستیرو دربا هیگوهر و بق يسرم زدن، با خودم گفتم، درسته اون جلو يرا تو ایدن انگار
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و صورتش  چونهیپیدستش م يو موهام رو تو رهیگ یحاال که فقط من هستم و اون،حاال منو به باد ناسزا م...اما حاال کرد،یم

 گهیاندازه و بهم م یصورتم م يآب دهان رو تو کشه،یکه به شدت موهام رو میر حالو د کنهیم کیرو به صورتم نزد

...و...و...چقدر از من متنفره و 

 نیباشه ا ادتی ؟یاز ترس فرار کن يخوایکارها رو هم بکنه، باز هم م نیا میریزد، حاال گ بیاز درون بمن نه ییروین

...فرصته نیآخر

را  فمیو عظله رانم هم بشدت گرفته بود ،لنگ لنگان به طرف هال رفتم، ک دمیلرز یهنوز م نکهیاز دهانم باز شد، با ا فقل

:گفتم. اما بهتر از حرف نزدن بود دیلرز یم میصدا. نشستن انتخاب کردم يرا برا ییگذاشتم و مبل روبرو زیم يرو

باور کن لحظه به ...دمیکش ياهه چه زجرهفت م نیمن تو ا دونهیخواد از تو جدا بشم خدا م یواقعا دلم نم رمنیام یول-

تو . رمیپذ ریتاث یلیمن خ يبه خدا قسم که من دوستت دارو من حماقت کردم ، تو حق دار ریام. لحظه اش رو با تو بودم

...شمینابود م یاگر تو منو رها کن ریرو اصالح کنم ، ام تمیو مثل گذشته بهم کمک کن تا بتونم شخص ایب

 رهیو خ کردیم زیزد،به طور مشخص از نگاه کردن به من پره یم قیعم يپکها گارشیو مرتب به سسکوت کرده بود  او

...شده بود یقال يبه گلها

:مسلط تر و آرام تر گفتم يقدر دیبس کردم و شا نهینفس را در س باز

 یب ها،یکن تمام بدخلقباور .  شمیمن فنا م يکردم، حاال اگر تو بر یم یبودم و احساس ناامن ریپذ بیآس شهیمن هم-

. یو مال من یکنیم تمیما يو بفهمم که هنوز دوستم دار یبود که تو بهم اعتراض کن نیهام برا ا يها و تک رو یتوجه

رفته و  یگ یکه م ییایهمون پر يخواستم تا باز برگردم به جا یمن اعتراض تو رو م یول ادیممکنه به نظرت مسخره ب

...يگردیدنبالش م

:گفت يخشن و گزنده ا یآرام ول يآتش زد و با صدا يگرید گاریود سب یعصب او

.ما مینشود،گشته ا یم افتی...گشتم یم-
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به حد  هودهیو هراس ب یتنها فرصت من بود، ماهها تعلل و کم عقل دیآن شب شا. ذوقم خورد اما مقاومت کردم يتو

:به ضررم تمام شده بود،باز گفتم یکاف

و  هایچطور همه سادگ نیبار، بب کیفرصت به من بده فقط  کیو مهربونم،  یدوسست داشتن ریمحبوبم، ام ریر،امیام-

و  نیاندازم، تو فقط بش یتو رو به زحمت نم یتنه،ت کیکس،خودم  چیبدون کمک ه ییکنم،تنهایحماقتم رو جبران م

...ریام کنمیتماشا کن، جبران م

؟.ینرمم کن يخوایهه م-

 یهر چ ز،یتا همه چ يفرصت بهم بد کی یتونیوجودت باشه م يذره گذشت تو کی ت،اگرسینه ، صحبت نرم کردن ن-

تا در  یعزمت رو جزم کن هیفقط کاف ،یهست یاحساسات نکهیا نیتو در ع دونمیمن م ر،یام... خراب کردم رو درست کنم

حرف ها دست  نیخوام با ا ینکن م الیپس خ دم،یبا تو فهم یهمون اول زندگ نویمن ا ،یکن یستادگیمقابل احساست ا

که دستتو با قدرت تمام دور  ییلحظه ها یدوستت داشتم، حت شهیکه من هم یخوام بدون یاساساتت بگذارم، فقط م یرئ

 اطمن با بهروز ارتب یتو نفهم نکهیاز مردنم بترسم،از ا نکهیاز ا شتری،بیمنو خفه کن یخواستیو م يداد یگردنم فشار م

...دمیترسیکنه،م يکرد به من تعد یم یشت سعنداشتم و اون دا یجنس

سوسن عمل  يشنهادیپ يکردم،من ابلهانه به روشها ادهیتو پ يرو رو گهیمرد د کیبا  یاشتباه کردم،من فرمول زندگ من

داره،من  هیمتفاوت با بق تیشخص کی یهر انسان دونستمیبخواهم گناهم رو به گردن سوسن بندازم،من نم نکهیکردم،نه ا

...جور حساب کردم،من فقط به دنبال عشق تو بودم کیمردهارو  يهمه 

.گهیبسه د...اه:دیفرو برد و غر شیموها يدستها را ال یو عصب قراریب ریام

بر من گذشت،برگشت به طرفم آمد و  یبعد که مثل سال یقیجا برخاست و با عجله بطرف اطاق مطالعه اش رفت و دقا از

را نداشت،او  دادیم يآنچه رو لیو تحل هیشده بودم و مغزم قدرت تجز جیگ.فم دراز کرددستش را به طر میبا حالت تعظ

:مشتش را باز کرد و گفت
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...تون باز شده قهیاز  اطیح يحتما تو...مال شما باشه نیخانوم محترم،بنظرم ا دیببخش-

 يالقاتمان در جشن نامزدشب م نیهمان که اول!افهیبد ق ییقرون وسطا ي نهیگل س نه،آنیخداوندا،آن گل س آه

...ام باز شده بود نهیاز س اطیکرده بود و هنگام گردش در ح لیارغوان،مادرم آن را به من تحم

...ستیمال من ن!نه:گفت کندیم يباز شینما نکهیمثل ا ،درستیعصب یبا حرکات ریام

دروغ مسخره  نیا یه بهم دروغ نگفتک یبا خودم عهد بسته بودم،تا زمان:پرت کرد و گفت میپاها يرا رو نهیگل س بعد

امکان  نیباور کنم که ا نکهیخودم حفظ کردم،ا يسنبل برا کیرو به عنوان  نهیگل س نیاما ا...ارمین تیات رو به رو

نفس نفس  ينشست،صدا ییمبل روبرو يرو!فکر نکنم ستیآل دهیو ا يایو رو یوجود داره که تو بازم به من دروغ بگ

:گفت يبلند و زنگ دار يصدا د،بایچیپ یارش در گوشم مو وانهیو د یزدن عصب

 يجواهر ؟چهيبود یچ ادتهی!ایازش رد شد،پر یکه بشه به سادگ...دروغ ساده نبود کی گهید نیا یول-

درد  ؟منيبه جونم زد شیآت ؟چرايکرد رییتغ نطوریشد؟چرا ا یو صادق؟چ یداشتن ا،دوستیر ی؟مهربون،بيبود

...کشم یچه م یاگر بدون ایآخ پر!چمیپ یشقه شقه شده،شب و روز دارم از ان درد بخودم م ؟روحمیفهم یم!درد...دارم

سرش را بلند کرد و در نور  ری؟امياز من متنفر:زمزمه کردم ینیو غمگ دهیرنج ياراده با بغض مثل دختر بچه  یب

مرا معذب نکرد،با  میاو به چشمها میوقتها نگاه نافذ و مستق یلیشد،مثل خ رهیکمرنگ آباژور،قدرتمند در چشمانم خ

شد و  يجار دگانمیاز د دم،اشکیخندنا بود د شهیکه هم یمانومبهم را در آن چش نیسنگ یآرامش به او نگاه کردم و غم

و  دیدرخش نیو سخت غمگ رهیکم کم آن دو چشم ت!دهم یام را از دست م یحس کردم بقول ارسالن چقدر مفت زندگ

که تا آن روز  ینیلرزان و غمگ يبا صدا ریکند،ام یجوشان اشک است که آنرا درخشان م يچشمه  نیا دانستمیمن م

:بودم گفت دهینشنهرگز 

 يتو ونیعر مهیزن آدم،عشق آدم و ناموس آدم با اون وضع ن دنید یدونیم ست؟تویتو رو به خدا آزارم نده بس ن ایپر

 یکنیکشم؟باور م یو دارم م دمیکش یم یکه چ یفهم یچقدر روحم داغونه؟م یدونیکنه؟میمرد،با شوهر چه م کیبغل 
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 یشد که تو گناه یاگر بهم ثابت نم...و انتقام نهیکهمون شب مردم؟بعد از اون وجودم عبارت شده بود از نفرت،

...سوزوندمت یعشقمون قسم که زنده زنده م ،بهینداشت

...که هنوز دوستت دارم نیا...دهیدردناکه،عذابم م یلیخ نیا

صورتم را  يروان رو باریداشت،اشک مثل جو دنیپر رونیب يو تمنا دیکوبیم نهیوار خودش را به س وانهیو د قراریب قلبم

...بود؟حتما بود يدیام ایشست و نفسم بند آمده بود،آ یم

که هنوزم دوستت  نهیمن ا یبدبخت:گفت يمحزون و بغض آلود يدو دست گذاشت و با صدا ياش را رو یشانیپ ریام

بگم  یبرام حرف بزن گهیربع د کیتونم،حاال ممکنه اگه  ینم...تونم یشناسم،نم یمن خودم رو خوب م ایپر یول...مدار

 هیسا دارهیدم دست از سرم بر نم کیکه  یصحنه لعنت نیاکابوس، نیر،ایتصو نیمطمئنم که ا یول...یتو بگ یباشه هر چ

...میبکن یواقع یحساس خوشبختگذاره ا یخواهد بود که هرگز نم مونیزندگ يرو یشوم ي

 نیو ا یپنهان يدوستانه  يرابطه  نیماجرا،ا نیگول بزنم ا تونمیخودم رو که نم یهستم،ول يا نهیک یبه من بگ یتون یم

که چه اخالق  دونمیم یول ستیدست خودم ن.ذهن من خواهد موند يشهتویو هم شهی،هميزجر آور آخر يصحنه 

مشغول باشه، تلفن کروزیاگه ...دارم یمزخرف

عمر با شک به تو باهات  کی تونمینم...ادیبه سراغم م دیباز ترد...یزنونه دعوت داشته باش یمهمون کیتو واقعا به  اگر

.کنم یزندگ

و من  رهیتلخ در ذهنم جون بگ يهر لحظه امکان داره اون تجربه !رو کتک بزنم ر،تویتاخ قهیبه خاطر پنج دق یحت ممکنه

...رحم بشم یموجود ب کیمبدل به  همون شب نیدرست ع

؟یکن یمرد شکاك و بد دل زندگ کیعمر با  کی یتونیتو م...ایپر

و مراقبم  يبه گردنم بنداز سمانیر کی یتونیزتم،میآره،من کن:گفتم کردمیم هیو هم گر دمیخندیهم م کهیحال در

...يهر کار...یباش
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با زنم مثل ك  خوامینم ستم،منینبودم و ن یمزخرف یزندگ نینمن هرگز طالب چ...نه:حرفم را قطع کرد تیبا جد ریام

و ذلک  رهیناخلف مرتب چشمم به زنم،رفتارها،برخودها،آمد و شدها و غ يبچه  کیمثل  خوامیرفتار کنم،من نم وونیح

...اون باشه

عذاب تا  يمن به منزله من  يبا تو برا یزندگ ي ؟ادامهیفهمی،میزندگ...کنم یبا زنم زندگ خواستمیم یعنی...خوامیم من

...خورهیروحم رو م دیآخر عمره،چون دائم سوءظن و ترد

بعد دستش را ...فراموش کنم توانمیمتاسفانه نم یول کنمیمدتهاست دارم با خودم مبارزه م:تاسف سرش را تکان داد با

ماده کن که مسخره ام خودت را آ:تر بودند نیمحزون تر و غمگ شیچانه گذاشت و باز به من نگاه کرد،چشمها ریز

با  يلحظه حس کردم که دار کیدفتر کارم  يتو يودنشسته ب یامروز وقت یچقدر خنده آوره،ول دونمیم ،چونیکن

رو محکم گرفت از  تیبالکن و بازو يتو دیارسالن دنبال تو دو یو وقت!یکن یردو بدل م يزیمحبت آم يارسالن نگاهها

!!دادم که قرچ صدا داد خشم و حرص چنان دندونهام رو بهم فشار

 کهیقابل اعتماد شد ریموجود غ کیبه  لیتو برام تبد گهید!به تو و ارسالن شک کردم یمضحکه،مضحکه،من حت!!هاها

...دوستش هم دارم

...اش رو بگم هیتا بق!کن رمیتعجب کن و تحق...بخند...بخند:دیاز جا برخاست و چند قدم راه رفت و غر یعصب یحالت با

:گفت یو عصب زیتمسخر آم یاو با لحن.در روح و روانم چنگ ما انداخت قیعم يدرد یبودم،ولشده  جیگ

سر دل  ،ازیتو اونو بغل کرده باش دیات،فکر کردم شا هیهمسا ي هیمردن رمردیاون پ يرفته بودم خونه  یوقت یحت-

!ياش بد يداریکه د!اش یباش دهیبوس دیشا یحت!انتکاریپررنج اون کثافت خ يات و بخاطر قصه  ینازک

اهان،بله،درست همان !اشناست شیافتاد و متوجه شدم که چقد کفش ها ریام يپاها هیلحظه چشمم  کی!برده بود ماتم

...است ژنیب يکفش ها کردمیجفت شده بود و من فکر م رمردیاتاق پ يبود که جلوتر جلو ییکفش ها

 دیشک و ترد کپارچهی رینداشت،ام یفرق یول...رفتمیم حیاتاق ذب کاش ام لحظه به يا..هم امده بود حیذب شیپ ریام ایخدا
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.شده بود

:گفت یوقفه م یب او

ممکنه ازت بدش  زنه،خبیم يبه اتاق تو هم سر دیشا کنه،گفتمیرفت و رفتش م ادیم کهیمرت کی رمردهیکه پ بعد

....ياش شد غهیباشد،نکنه وسوسه ات کرده و ص امدهین

 نیامشب،هم یرو داغون کرده،حت ؟روحميکرد کاریچ ینیب یا؟میپر ینیب یم:زد ادیت بودن فروق ریتوجه به د یب ریام

تا پام رو گاشتم  یول..ينظافت کرد نجارویا ياومد نمیهنوز چراغ رو روشن نکرده بودم که بب نجایاومدم ا یوقت...امشب

تو  دونستمیکه م يزیم ياطاقم و رو يورفتم نشستم ت....ددیا میپر يخونه بو يهمه ...تورو استشمام کردم يتو،بو

..دمشییو بو دمیدست کش يدیدستمالش کش

:زدیموج م شیدر صدا نیو بغض سنگ زدیم ادیفر ریام

کنم و بگم هنوز  ؟نوازشتییایکه دوست داشتم االن دست هام رو باز کنم و تو به اغوشم ب یباور کن یتونیم ایپر-

 نیدر ع یوقت کشهیم يانسان چهچه زجر کی یحت...نه ....مرد کی یبفهمهست که  ينقدریدوستت دارم؟قدرت درکت ا

؟یفهمی؟میفم یخواد؟میخواستن نم نیو در ع زنهیمعضوقش دست م نهیس ،بهیعاشق

:دیو نال دیاش خسته و مملو از درد بود،صورتش را با دو دست پوشان کرد،چهرهیم هیگر ریام

...ونه درد منو بفهمه و لمس کنهت یکس نم چی،هیبفهم یتون مین!یفهم ینه نم-

:سوزنام کفتم يها هیگر انیزانو زدم و در م ریام يپا يجا برخاستم و جلو زدم،ازیهق هق م کهیحال در

.جونم،دردت بجونم،بزار خودم جبران کنم ریام-

:را بلند کردم و گفتم م،سرمیستیگر یهردو م یزانو اش گذاشتم،لحظات يرا رو سرم

موقع شروع غذا  شهیو تو هم کردمیعشق حسادت نم نیبود که من به ا يتنها مورد نی؟ايخدا بود چقدر عاشق ادتهی

و انصاف،بنام  ثاریا يبا نام قادر متعال،بنام عالم بزرگ،بنام داور بر حق،بنام خدا:يکردیم ادیمتفاوت با روز قبل از خدا 
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....گذشت و بخشش يخدا

و جون داده؟ دهیادمها دم که خدا از روح خودش به ما نهیجز ا مگه

 يداور...ستمیاز تو نباشه،کمتر از تو عاشقت ن شیباور کن من اگه ب ریام!هست و هم بخشش ثاریدر وججودت هم ا پس

!بر حق بکن

...برات جبران کنم زویهمه چ بگذار

داد و  دیشد يها تکانیئایخولیسرش را با حالت مال.دیدراز کرد،اما ناگهان انرا پس کش میدستش را به طرف موها ریام

:گفت

خودته،صحبت انتقام کردن و  يطالقت بدم،فقط برا خوامیاگر من م....پاشو برو کنار و نگذار باز دستخوش عواطف بشم-

خودمو  يجلو تونمینم ادیافکار ناجور سراغم م یرو که دوست دارم ازار بدم،وقت یکس خوامیمن نم..ستیحرفا ن نیا

و  اهیمن هم حاال س کنه،دلیم رهیظن دل ادم هارو ت دل،سءشدم،شکاك و بد  یروان یروح ضیمر کیمن حاال ...رمیبگ

خودم  لیو تما دمیدیاگر فقط خودم رو م!گرفتم مویتصم نیکه به دارم ا يباور کن به خاطر عشق و عالقه ا.رستیت

.....يمرتکب شد یه از سر سادگک يسال تاوان رو بد يتو سالها خوامیمن نم...گرفتم ینم یمیتصم نیرو،بخدا قسم چن

ن؟یهم یعنی ریام:ستادمیجانگاه از جا برخاستم و مردد ا یمالل با

؟یکنیکور م یبددل کی يعشق هردوتامون رو فدا يدار تو

!یساخت یادم چ کیاز  ینیب یکه نم ؟تویکور تو هست:ریرا دراند و غر شیخشم چشم ها با

به  شه،چقدریشک داره جقدر از خودش شرمنده م زیبه همه ج یادم وقت کی یبفهم یتون یسرکار خانم که نم ییتو کور

....کنهیو اونو محکوم م خندهیقبلش م قهیافکار چند دق

 نهیو ک نیب ،ابله،کوتهیمنظق ریشدم،غ ،هرچهيبه سر من اورد یشه چ تیحال دیمثال بزنم شا هیبرات  بذار

و من فکر  ارهیم ییوقت ها که برام چا یعضی....و نحابتش مطمئنم یککه از پا چارهیب یمثال؛اون خانم زارع.ي،توکرديا
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 یفکرهام چرت و ب يهمه  دونمیم!بهم نخ بده خواستیانکار م!بود يجور هیکه به لب داشت  يبنظرم لبخند:کنمیم

....يوو شکاك کرد ونهیطور د نیتو منو ا یمعناست،ول

 کنهیم يبه ظاهر دلسوز!لجن کهیزن:رو جا گذاشتم با خودم گفتم لمیبه خونه بابام تلفن کردو گفت مبا یامشب وقت یحت

!!وقت شب منو بکشه شرکت نیا خوادیم دهیتا حرف طال رو شن یول

...بعله که

 کردیبه ذهنم خطور نم کباری یو حت رفتمیکه هفته هفته مسافرت م ی؟منيکرد کاریبا من چ یبفهم یتونی؟میمستون

!یزن چیبه ه..ندارم نانیاصال بهت اطم گهید ،حاالیمن بکن لیخالف م يکار

 یلرزد،حرف یکه دستش م دمیمن نشست و من د ياب اورد،باز روبرو وانیل میسکوت کرد،به اشپزخانه رفت و  امسر

.نابود کرده بودم زیرا ن رینه تنها خودم،بلکه ام زم،منیر یاز درون فرو م کردمیگفتن نداشتم،تنها حس م يبرا

شب،با  کیتمام عمرم حرص بخورم،اگه  تونمینم:گفت یبار ارام اما لرزان و عصب نیو ا دیالجرئه سر کش اب را وانیل او

بگم  تونمینم.یکردن با دوستم داشت یاز شوخ يو تو بد رمیبگ شیساده تو ات یشوخ کیو از  میبر رونیب یدوست کی

 ،حرصیو تو با لبخند از اون تشکر کن رهیو بگو مثال ارسالن دستت ر یخوردن باش نیدر استانه زم گهیوقت د کیاگر 

...تو ذهنک ادیبخورم و هزار جور فکر مسخره ب

...مینابود نش نیاز ا شیب گرید م،بگذاریکه بهت دارم از هم جدا ش یبگذار با تمام عشق ایپر

.بشم يادم عاد کیکند و بتونم  دایپ امیکه بهم خورده الت یرفته زخم...رفته دیشا

که از هر کنج ان داشتم  ینیریخانه ام کردم و خاطرات ش يجا ينگاهم را جا نیرا برداشتک،اخر فمیاستم و کجا برخ از

نفرت و سوء  وارشیو حاال از در و د زدیخانه موج م نیا يصداقت و عشق در گوشه گوشه  يدر زهنم زنده شد،روزگار

 یقرار و عصب یو به طور مشخص ب دیمال یبا دست ماش را مرتب  یشانیهمانطور که نشسته بود ،پ رید،امیبار یزن م

:را صاف کردم و ارام گفتم میگلو.بود
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لحظه  نیاز همون لحظه اول دوستت داشتم و تا اخر یبدون خوامیفقط م.تو هستم میو منم تابع تصم ریفهممت ام یم-

 یبه ارامش م ،اونوقتیف بشمنصر ییکه از جدا کردمیاگر عاشقت نبودم انقدر سماجت نم.عمرم دوستت خواهم داشت

 ریجبران پذ یکه هرگز هر اشتباه...پرداختم ربهتج نیا يبرا یگزاف يبها ،چهيشدیو تو به زجر محکوم م دمیرس

.ستین

...من: از جا بلند شد ریام

و  یترشد کردم، تو منو ساخ یلیبا تو، خ یدر طول زندگ: مجبور به گفتن باشد، حرفش را قطع کردم گریخواستم د ینم

خوردم از تو تا آخر عمر سپاسگزارم  یچوب حماقتم رو م دیمن چه ناجوانمردانه حقت رو کف دستت گذاشتم، من هم با

...یاز ته دل منو ببخش يروز کیکه  نهیا دمیو ام

! فمات باشم متأس یبه عذاب درون یتونم به خاطر خودم راض یکه بهت دارم نم یرم، فقط به خاطر عشق یم ر،یرم ام یم

.کردم رونیو من تو رو و یتو منو ساخت

 دمیشن یمحزونش را با گوش دل م ياشکها دنیچک يو مالل آور، صدا نیدر آن سکوت سنگ یگفت، ول ینم يزیچ ریام

.افتاد یوآتش به جانم م

خواهش  کیبار ازت  نیآخر يفردا ده صبح منتظرت هستم، فقط برا ،یطبق قرار قبل: را آهسته باز کردم و گفتم در

.دارم

:ادامه دادم. ستیقادر به گفتن ن هیدانستم از شدت بغض و گر یم. نداد یجواب ریام

کنم تو  یکار ناتموم دارم که خواهش م کی نها،یمادرم ا يرم خونه  یکارمون تموم بشه من م نکهیفردا، بعد از ا-

...تمومش کن

:ستیگر یباز سکوتکرده بود و قلبش مثل من خون م او

که امروز  یببرم، اون خانم مسن نشیمن بهش قول دادم زن اولش، گوهر رو به بال ،یدون یرو م حیذب يظاهراً تو ماجرا-



ندا بشر دوست -  تیسادگ يبرا ایپر کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٢٤

 يو گوهر رو هر طور سمینو یکه برات م یاگر ممکنه برو به آدرس حه،یبا من اومده بود، همون گوهر خانم زن اول ذب

دونم با  یم...  ادیگم که ساعت ده م یکه با گوهر برگردم، بهش م دمقول دا رمردیمن به اون پ ار،یکه هست با خودت ب

...رهیگ یو سراغ گوهر رو م ادیدر اطاقم م يصدا دنیشن

 کی يبکند و اونو تو جیافل رمردیبه حال اون پ يداره فکر میگوهر تصم: نوشتم گفتم یکه آدرس گوهر را م یحال در

رو دارم  حیذب دنینه حوصله د گهیمن بعد از فردا د... کارو بکن  نیا کنم یبگذاره، خواهش م یسالمندان خصوص يسرا

...نه گوهر

؟یکن یکار رو م نیا: لرزان کاغذ را گرفت، گفتم یگرفتم، اما با دست ریرا به طرف ام آدرس

.تنها سرش را تکان داد و من در را بستم ریام

 میخش خش پاها يشب صدا مهیبود و در سکوت ن کیتار هوا دیبار یو تند م زینشسته بود و هنوز هم ر يادیز برف

 ینم نیاز ا شیب گریتوانستم، د ینم... بود، نه  نیریآغاز ش کی انیرفت ترنم محزون پا یکه تا مچ در برف فرو م

 یم من که. اش را تباه کرده بودم یکار زندگ نیکردم، با ا جاصالً چرا من با او ازدوا... را بدبخت کنم  ریتوانستم ام

او از  نکهیلحظه هم که شده بود به ا کی يبرا یکردم؟ چرا حت یبهروز با او حرف بزنم، چرا کوتاه يخواستم درباره 

بودم؟ دهیرا ند یواضح نیبه ا ندهیببرد فکر نکرده بودم؟ چطور آ ییبو یدوست نیا

وار نشده بودم، البته  وانهیاج کردم، قطعاً عاشق داشتباه بود، اصالً من چرا با او ازدو يکار ریاز ابتدا ازدواج من با ام دیشا

 یاصل لیکردم، دل یاگر درست فکر م دیشا یاست ول ریشده بودم، اجتناب ناپذ جانیخاص، دچار ه یسن لیبه دال نکهیا

...کنم دایرا پ

!داشت قتیتلخ بودن، حق رغمیموضوع عل نیا...  يکرد یاحساس خالء م شهیبه من گفت تو هم ارسالن

که سالها با آن  یمطلق ییاز تنها ییو رها... که داشتم  ییپر کردن خالءها! بوده نیهم ریازدواج من با ام یعلت اصل دیشا

تمام  دیشا یطور است، ول نیعاشقانه مادرم را دوست داشتم و هنوز هم هم شهیدست و پنجه نرم کرده بودم، من هم
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از سن و سالم  شیب یاز من توقع شهیگرفت، مامان هم یسرچشمه م مادر نیکه ارسالن به آن اشاره کرد از هم ییخالءها

و هر چه بهت تعارف کردن  ینیش یکنار من م ،یبزن ینیریدست به ش یمهمون يمبادا تو ،یعاقل باش دیتو با ایداشت، پر

مثل آدم  دیزدم، نبا یمها ناخنک  ینیریبه ش دیکردم، با یم یبچگ دیکه من بچه بودم، با یدر حال! یکن یمودبانه تشکر م

نکرده بودم،  یوقت بچگ چینه من ه... اما ... تر بود که ورجه وورجه کنم  يعاد نینشستم، ا یبزرگ ها کنار مامان م

 یدر من احساس گناه به وجود م زیفکر کردن به آنها ن یبودند که حت ییممنوعه ها میبرا یدوران نوجوان يها طنتیش

درست  ایشد و آر یمحسوب م یبود و خنث هیحاکم مطلق بود، پدرم در حاش کیمادر،  ودم،تنها ب شهیمن هم... آورد 

خواستم پر کنم و او  یخالءها را با او م نیمن تمام ا! ریام چارهیب. میبا هم نداشت یوجه مشترک چینقطه مقابل من بود و ه

عارف به  يپا یهراسها و ضعف ها وقت نیهم به خاطر... خواهم  یکرد که همان باشد که من م یتالش م ثارگرانهیچه ا

زنده کرد که ندانستم چه  تمیرا در شخص یچنان منطقم را فلج کرد و کودک ر،یآمد وحشت از دست دادن محبت ام انیم

کنم؟ یم

درست  ،یرشد و تعال ياست به سو يا چهیبودم که اشتباه، در دهیشن! کردم دایها دست پ تیواقع نیبه ا ریچقدر د آه،

نقاط  نیتر یدر پنهان یمانیپش قیعم يحرفه  کیکنم، باز  یم یحاال که خودم هم احساس رشد و بالندگ... ست، اما ا

خواهد، تازه  یمرا نم گریباشم، حاال او د نیزم يزن رو نیتر تخوشبخ ریتوانستم با ام یکنم، من م یام حس م یدرون

ام را که  یاستفاده را ببرم و قدر نعمات زندگ نیشتریام ب یزندگ يتوانستم از لحظه لحظه  یام که چطور م دهیفهم

...و طراوت بود را بدانم یجوان ،یشاداب ،یسالمت

سال  ستیب ایباشد که ده  نیعشق و ندامت از او جدا شوم بهتر از ا تیاگر حاال در نها دیشا ستین يچاره ا! حاال؟ اما

...در اوج انزجار و نفرت با او دست وداع بدهم گرید

من است که از ابتدا شروع کنم، از خودم، از  ياجبار برا نیو ا! اش لذت ببرد و من مانعم یحق اوست که از زندگ نیا

...خودم را اصالح کنم میدرست تر بگو ایخودم را بسازم و  دیمن اول با ا،یپر
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از دانه  میکرد و سرتاپا یسرما گز گز م از میدادند، پاها یافق، خبر از طلوع آفتاب م یو نارنج یکبود و صورت يها رگه

!دمیمتروکم د يدر خانه  يخود را جلو رتیح تیشده بود، در نها دهیبرف پوش زیخنک و ر يها

را  دیکل یکرده بودم، دستم از سرما خشک شده بود و به سخت یام ط یقیو غرق در افکار مالل آور و حق ادهیراه را پ تمام

 یم رونیب يپر از کله پز يکه با ظرفها يدماغم زد و افراد يتو ردانیو ش رابیاچه و سکله پ يبو! در قفل چرخاندم

 یآماده م یصبح سرد برف کیدر  یو سنت ذیلذ يصبحانه  کی رفص يخود را برا یدنید یجانیآمدند، با شوق و ه

.کردند

 ریاطاق را مسموم و غ يو نفت هوا یماندگنم و  يراست به اطاقم پناه بردم، بو کیرمق و خسته از پله ها باال رفتم و  یب

کند، ناچاراً  یاطاقم را پر م يخولت کله پز اطیکله پاچه از ح يبا باز کردن پنجره بو نکهیقابل تحمل کرده بود، با ا

 یو پنج سالگ ستیکه هنوز به ب نیا... تختم نشستم  يو درمانده رو أصلپنجره ها را چهارطاق باز گذاشتم و مست

.دیرس یبه نظر م یباور نکردن یو کشنده مطلقه را با خود حمل کنم به شکل وحشتناک نیعنوان سنگ ده،ینرس

دشوار و  میماجرا برا يدادن تکرار حیگشتم، توض ینزد خانواده ام بازم دیبا تیرو داشتم، در نها شیپ يادیز مشکالت

....اوردییر ستون بدنم را به لرزه در مبود که چها یمیکردن مادر خود خان عظ د،مجابیرس یبه نظر م یرعملیغ

:دمیشیکرده بودم،با خود اند رییتغ یفیقابل توص ریانگار به طرز غ اما

به عکس عمل آنها نشان نخواهم  یتیاهم گریو د دهمیم حیآنها توض يشکل ممکن برا نیماجرا به خالصهتر تمام

...کردمیو خودم آماده م طیسخت و جانکاه با مح يمبارزه  يخود را برا دیو با زمیریهراسها را به دور م گرید....داد

 یرا در پات گذشتم،م میو نوشتهها افتمی يزیفراوان پاکت تم يو پس از جستجو آورمیکاغذ م يرا رو میشههایاند تمام

را پس از  ریخواستم ام یآن را باز کند و بخواند،نم یرسم ییبدهم و از او بخوام که پس از جدا ریخواستم آن را به ام

راه را انتخاب کرده بود،تنها  نیخود داشت،بهتر تیکه از شخص یشناخت اب ندازم،اویب دیبه ترد اداشتهای نیا يمطالعه 

 يشد،قدریاز رشد من محسوب م یکه قسمت تهایواقع نیو مجروحش با خواندن ا دهیروح صدمه د دیبود که شا نیا تمین
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.شود میترم

 يعمد نبوده،تنها بواسطه  یتوجه یب ای یاشتباه از سر هوسران نیا یکه گرچه اشتباه کردم ول کار به او گفتم نیبا ا من

 لیاو،بلکه بدل ياهایو رو دهاینه بخاطر به مسخره گرفتن و بر باد دادن ام میبده که من داشتهام و حماقتها يماریروح ب

...بده و بس امیتیضعف شخص

:بردم انیبه پا بیز لسان غا ییباینوشتهام را با شعر ز تینها در

رفت،رفت ییخطا نتیز دست زلف مشک گرا

رفت،رفت ییشما بر ما خطا يز هندو ور

سوخت،سوخت یپوش نهیشیعشق از خرمن پ برق

رفت رفت ییشاه کامران گر بر گدا جور

برد برد ياز غمزه دلدار بار یدل گر

رفت رفت ییجان و جانان ماجرا انیم ور

یاما ول دیت پدمالم نانیسخن چ از

رفت رفت ییناسزا نانیهمنش انیم گر

اریبیرنجش خاطر نباشد م قتیطر در

رفت رفت ییچون صفا ینیکدورت را که ب هر

دار يدل پا يا دیرا تحمل با يعشقباز

رفت رفت ییبود بود و گر خواتا یمالل گر

حافظ گو مکن واعظ که رفت از خانقاه بیع

....رفت رفت ییگر به جا يچه بند يآزاد يپا
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 ي هودهیبودند کار ب ندهیدخمه و نگران آ نینشستن در ا دمیشیخود اند داد،بایساعت نگاه کردم،هفت صبح را نشان م به

از حاال استفاده کنم چون  توانستمیم.زود است یلیفردا خ يو برا رید یلیخ روزید يمعتقد بودم برا گریاست،حاال د

.نکنم دایشاد بودن پ يبرا یکه ممکن است تا مدتها فرصت دبه رو خواهم ش از مشکالت رو یبا انبوه دانستمیم

ساعاتت که آبستن  نیدر ا توانستمیو من م دیرسیم شیآرزو نیو ارزشمندتر نیبه آخر گریتا پنج ساعت د حیذب

شاهد  تیو در نها چند ساعت رها کنم يرا برا میبودند در کنار او باشم و ندامت ها،هراس ها و اندوهها نیریش يانتظار

است  لیو ما دهیکه گوهر به او خواهد گفت او را بخش یقتروح انسان باشم،و یبزرگ یتجل يصحنهها نیباتریاز ز یکی

....دهدیگور بدبو نجات م نیشود و او را از ا ينگهدار يدهد که او به نحو بهتر یبیترت

سرد بود و  يزیبود،اتاق به طرز وحشت انگ دهیسترش خوابدر ب دم،اویسرك کش حیشوق از جا بر خواستم و به اتاق ذب با

.قابل تحمل بود ریخفه کننده و غ یو ماندگ یدگیترش يبو

:يسرشار از انرژ يوقت خواب نبود،پنجرهها را گشودم و با صدا حاال

.يمهمون دار نجا،پاشویا ادیعروست م ن،امروزیش داریب حیآقا ذب--

در برگفت و هراسان و لرزان با  کبارهیسراسر وجودم را به  یداخت،ترس و نگراناو به وحشتم ان یحرکت یو ب سکوت

:گفتم يبلند تار يصدا

.نیش داریب....هیهمسا....حیذب آقا

طرف بستر او رفتم و  کردم،بهیهوا،قطرات درشت عرق را بر ستون فقراتم حس م يسرد رغمیو عل دیلرزیم میپاها

زده  دكیلبش سف يکبود شده بود و گوشها يبه تعارض مشمئز کننده  شیوحشت زده به سرعتش نگاه کردم،لبها

:بود،باز صدا کردم

و حزن فراوان  يبا شاد رمیدوباره بگ یانگار جان...با اکراه دستش را گرفتم،گرم بود....نبود يچاره ....هیهمسا...هیهمسا

:زدم ادیفر
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نمرده بود،هنوز گرم بود،باز دستش را به ...بود،نه دهیحرکت خواب یاما او همانطور ب...يمهمون دار....شو داریب حیآقا ذب-

با خود ....گوهر جوان و شاداب....گوهر بود د،عکسیلغز رونیمچاله شده از دستش ب ییشدت تکان دادم تکه مقوا

...نحالش به هم خورده،وقت را تلف نک دم،حتمایشیاند

.ژانس رو گرفتمار يلرزان شماره  یعجله به اتاقم رفتم و با دست با

****

آنها به  ییهولناك انجام داده بودم،تلفن به اورژانس،راهنما یدر کابوس....و نه.....کارها در خواب بود نیا يهمه  انگار

 شهیاند نیبا ا.و چه شد کردمیمخصوص حمل جنازه چه فکر م نیماش دنیمرگ،تلفن به بهشت زهرا،رس ح،اعالمیاتاق ذب

سر خواهم کرد،به اتاقش رفتم و در  حیرا در کنار ذب يقرار یو ب جانیام و پر از نشاط هو آر نیریکه پنج ساعت ش

.به بهشت زهرا تلفن کردم ژنیپز را صدا زدم،به اورژانس به ب دم،کلهیدو يناباور نیپنج ساعت در ع تینها

اهم را به پشت سر معطوف و بلند نگ قیاه عم کی يبودند صدا حیسر ذب يکه ماموران حمل جنازه باال يلحظه  درست

از اندوه و زجر و افسوس بود،گوهر تعادلش  ي ختهیبود و چهره اش آم ستادهیا ریام د،کناریکش یکرد،گوهر بود،چه آه

نشست،مأمور حمل جنازه  نیزم يرو حیبستر ذب يرو به رو رستبغلش را به موقع گرفت و او د ریز ریرا از دست داد،ام

جسد را داشت  یبلند کردن پاها و قسمت تحتان ي فهیو را بلند کرد و به همکارش که وظرا گرفت و ا حیبغل ذب ریز

....گهیاهللا،بجنب د ای:غرولند کنان گفت

نازك و نخ نما پوشانده شده  ریعرق گ کیکه با  حیآور و مشمئز کننده،پشت ذب ز،چندشیبود،رقت انگ يصحنه  چه

بود که کرم زده  نینشده،درست مثل ا یدگیو رس شرفتهیپ يزینگ زخم بستر،در حد نفرت....بود،لجن بسته بود،

....باشد

افسوس  یول.دیجوشیدر چشمش نم ید،اشکیرسیجان بنظر م یو ب دهیاراده به طرف گوهر برگشتم،صورتش رنگ پر یب

:نقل کرد بود افتادم میاز جانب او برا حیکه ذب ینینفر ادیزد،بیو ترحم در نگاهش موج م

...که کرم تنت رو برداشته و نمیرو بب يروز یاله-
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 يرا برا یسرانجام نیچن يزده بود و آرزو  نهیشدم،حاال همان روز بود،همان شب که به س قیباز در نگاه گوهر دق.

را  شودیم دهید دهیانسان به آرزو رس کیکه در  یشوق ید،ولیرس شیبه آرزو رید دیشوهرش کرده بود،حاال،اگر چه شا

.ندامت دیو شا رتیاز آن ح شیوس بود و بنداشت،تنها افس

چشم دوخت و باد چشمها را  حیحمل جنازه ذب زیرقت انگ يبه صحنه  رهیجان خ یب يمجسمه  کیمانند  یقیدقا گوهر

 یدر دست اوست که بشدت انرا م يدفترچه  دمیبود و من د ستادهیدر کنار او ا ریخم شد،ام نهیس يبست و سرش را رو

...عقدنامه امان بود... م دقت کرد, فشارد 

, دستها گرفت  انیکنار گوهر نشست و سر را در م, افتاد  نیانقدر که مچاله شد و از دستش رها شد و به زم, فشرد  انرا

...اش روبه دل ندارم نهیکه سالهاس ک دیشن یموند و م یکاش م يا: گفت  يروح و خش دار یب يگوهر با صدا

صبرانه  یگفتند که زودتر از سر راه بلند شوند و ب یم ریماموران حمل جنازه به گوهر و ام. بود  ریسخنش با ام يرو

وارد شد و  شانیهراسان و پر ژنیان ب یو در پ دیاز راهرو به گوش رس يمرد يناله  يبرانکارد را نگهداشته بودند صدا

:را سر داد هیگر

ان دو مرد که ,  رمیات بم یو دلسوخته گ یبیغر يبرا یاله,  یا نباشکه تنه امینشد ب,  رمیمن بم یبابا جون اله, بابا -

 يرو ژنیگذاشتند و ب نیزم يبرانکارد را رو, و غرولند  یحوصلگ یجور صحنه ها عادت داشتند با ب نیا دنیبه د ییگو

که ,  ژنیار دادن بقرار داد و با مخاطب قر ریاو گوهر را تحت تاث ي هیرگ دیشا,  ستیبلند گر يجنازه خم شد و بصدا

بچه هاش رو هم  یحت:  دیکهنه و داغدار نال یموج خروشان هق هق انیو در م دیبغضش ترک, زد  یم شیبابا صدا

...بر من يوا! بر من  يوا, خدا  يا,  نهینتونست بب

که  ژنیاز ب, برند  یم نییپا که او را از پله ها دمیبا عجله برگشتم و د,  میو به اطاق من برد میاو را بلند کرد ریکمک ام با

کردم  الیخ, ؟ من نبودم  مارستانیب دشیمگه قرار نبود شما ببر:  دمیپرس: کرد  یم هیدنبال انها روانه بود و از ته دل گر

...نیزد يشما سر
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تلفن  بهش, اون بودم  ریدرگ, بوس تصادف کرده بود و پاهاش شکسته بود  ینیم هیپسرم با , نتونستم :  دینال ژنیب

, چون من منتظرم  ادیحاال ن نیبگ ژنیبه ب, گوهر خانوم  یام رفته پ هینداره من اوضاعم خوبه همسا یبیگفته بود ع, کردم 

...مونم یمنتظر م,  ییجا امیفعال نم,  ادیهر لحظه ممکنه گوهر من ب

...رید یلیخ,  رید یگوهر اومد ول:  گفتم

مامور حمل جنازه به من گفت , بهشت زهرا رفت  نیشد و دنبال ماش نشیار ماشسو یخداحافظ یب, کرد  یم هیگر ژنیب

که به  میتوانم به بستگانش بگو یو م, توانند جنازه را در سردخانه بهشت زهرا نگه دارند  یکه تا چهل و هشت ساعت م

و مالل رفتن انها را نگاه کردم  با اندوه. و دفن را اماده سازند  نبهشت زهرا مراجعه کنند و مقدمات کف وتریقسمت کامپ

 رنگینشسته و صورتش ب یصندل يکه رو دمیگوهر را د, که وارد اطاقم شدم  یوقت, و ملول و افسرده از پله ها باال امدم 

.اشتشک تنها جسمش در ان مکان حضور د یشده بود و ب رهیخ یاو به نقطه نامعلوم, روح شده  یو ب

 ریچشم به دنبال ام جانزدهینگران و ه, ))  ریام يبرا: (( ان نوشته بودم  يافتاد که رو يچشمم به پاکت نامه ا ناگاه

رو بعد از  نهایخواستم تو ا یمن م: با اضطراب گفتم , بود  ستادهیدر دست او بود و کنار پنجره ا میادداشتهای, گرداندم 

شده  رهیفشرد و به افق خ یرا در دستش م دیسف ياغذتنها ک... جا نبود  نیا کارشمثل گوهر اف دیاو نشن...  یطالق بخون

:دیگوهر بگوش رس يدورگه و گرفته  يبود صدا

کردم ؟ چرا گذاشتم  ریچرا د, جا  نیا امدمیفورا م یهمون وقت که تو بهم گفت یکاشک, کاش زودتر اومده بودم  يا-

بحال زارش بکنم  يفکر هیتونستم  یکاش م, از بچه هاش رو بهش نشون بدم  یکیتونستم حداقل  یکاش م! بشه ؟ رید

...کاش يا...  رهینم يطور نیو ا

 واریرنگ و رو رفته به د یمیقد يهنوز عکسها, رفتم  حیامدم و به اطاق ذب رونیاز اطاق ب, توانستم تحمل کنم  ینم گرید

, دوختم  نیته چشم به زمنگرس یلحظات عمرش انرا م نیتا اخر حیشک ذب یبه دنبال عکس کوچک گوهر که ب, بود 

دانم از  ینم...  میبه دادگاه برو دیاوردم که با ادیبرداشتم و تازه ب راان,  دمید نیزم يمچاله شده را رو يناگهان عقدنامه 
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 کبارهیبه  یول, رفتم  یم ریثبت ان همراه ام يبرا دیکه با یطالق ایام گرفت  هیگر حیذب ي بانهیاندوه مرگ دردناك و غر

 ي هیگر کی يدر استانه  مدانست یم, بود  میاز گلو دنیجه رونیاماده ب نیسنگ یشد و بغض يز چشمانم جاراشک ا

...باشم یو سوزناك م یحساب

او  یاماده همراه, داده بودم  ریکه به ام یعقدنامه را برداشتم و طبق قول, سبک شدم  يکردم و قدر یمفصل هیگر یوقت

...نبود ریام یجا نشسته بود ولگوهر همان, به اطاقم برگشتم 

به اطاقم برگشتم و از گوهر , او انجا هم نبود  یول, امدم و دم در و اطراف را جستجو کردم  نییعجله پله ها را پا با

کجاست ؟ ریام:  دمیپرس

.رفت-

...میقرار بود با هم بر کجا

و اوج  ییتنها يکه در لحظه ها یگاهیگاه و ب يادداشتهای تمام زیهم نبود و ن میادداشتهای, نبود  ریام, سکوت کرد  گوهر

.چند ماه نوشته بودم نیمالم در ا

مثال ! نگفت ؟ يزیچ:  دمیپرس, کنم  ریتوانم تعب ینم يجور چیرا ه ریرفتن ام, در انتظارم است  یدانم چه سرنوشت ینم

...ایگردم  یبر م گهیساعت د کی

:ه اش گفتخش دار و گرفت يبا همان صدا گوهر

در اوج  حیکه ذب دمید, بوده  یپر مشقت يکه مطمئنا سالها, پس از سالها  نکهیدارم ؟ از ا یکه چه احساس دیاز من پرس-

...مرده, کردم  نشیکه نفر يفالکت و غربت و درست همون طور

گرفته و خفه  شیداص,  دندیغلط نییپا شیچشما يدو قطره اشک لرزان و عجول از گوشه  دمیمکث کرد و د گوهر

:دیا یدر م یقیاز اعماق چاه ژرف و عم ییگو,  دیرس یبگوش م

وحشت از ... و .  دنمیجنب ریو افسوس از د, اسمم رو گذاشتم انسان  نکهیاز ا: شرم , از خودم : احساس نفرت , گفتم -
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:اون گفت! احساس بد سر خواهم کرد  نیعمرم رو چطور با ا یباق نکهیا

!؟ ستیکه در عفو هست در انتقام ن یکه لذت يدیباور رس نیبه ا-

...بهش عمل نکردم یول, بودم  دهیرس:  گفتم

.ینداشت ریاست که شده و تو هم تقص يکار, غصه نخور حاج خانوم : گفت  ریام

فکر  دیبا:  گفتیکه م دمیبعد رفت و شن... خوره  یداره منو م, خوره  نیغصه است که ع, خورم پسرم  یغصه نم:  گفتم

...فکر کنم یلیخ دیبا, کنم 

****

گوهر عکسها ,  میبود حیکه در اطاق ذب یدر تمام مدت, برم  یم نییبغل گوهر را گرفته ام او را از پله ها پا ریز کهیحال در

:اف کردمن اعتر شیاو پ. گذاشت  فیجدا کرد و در ک واریانها را از د تایتماشا کرد و نها وارید يرا مدتها رو

بار  نیاول يبرا یصداقت و سادگ نیکه ادم در ع یاحساس, تونه  ینم زیو خاطرات بد و نفرت انگ یطوالن يسالها یحت-

بودم و عقد  یدهات يساده  يبچه  هیاون وقتها که ,  نمیب یکنم م یحاال که فکر م, نسبت به مردش داره رو کدر کند 

...توقع بود یداشتنم ناب و ب دوستم و چقدر داشت یشدم چه احساس شفاف و زالل حیذب

و  یقیحس عالقه و عشق در وجودم نسبت به اون حق نیشدم که اول يهمون مرد يبرا, و عزادار شدم  نمیاالن غمگ اگر

که  يهمون مرد! اون هستم يچون و چرا یدونستم که عاشق ب یم نویکه شوهرم بود و من فقط ا یهمون. دار بود شهیر

.که بود دوستش داشتم یصورتبه همون 

 یمجتب شیاو را پ دیپسرش ببرم، اول با نیبزرگتر یحیخواهم او را به خانه دکتر فص یم م،ینشسته ا یدو در تاکس هر

اش راحت شود او را به پسرش  یبابت سالمت جسم المیهمان که ده سال از نعمت وجود پدر برخوردار بود ببرم و خ

...بسپارم و بعد

که  ییروبرو شوم به خانه ام خواهم برد در جا ریآن که با ام یدانم، عقدنامه ام را هم با خود آورده ام، آنرا ب یرا نم بعد

خود را  دیبا. هستم ردیگ یکه او م یمیتصم میدست اوست، و من تسل زیاوست خواهم گذاشت، همه چ دیدر معرض د
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 شتریبا آنها تعلل کنم ب ییدر روبرو شتریارم که هر چه برو د شیبا مشکالت گوناگون در پ یآماده کنم، مبارزه سخت

که ساخته دست خودم  يتنه به کارزاربرم، کارزار کیحبس کنم و  نهینفس را درس دیشوم، با یم يخرد و کم انرژ

افتاده و شکسته، تازه از  نیتاج بر زم نیرا بر سر داشتم و چه غافل بودم، حاال که ا یخوشبخت نیاست، من تاج زر

هم  ییکردد و استثنا یگذشته هرگز باز نم ست،ین يچاره ا گرید! از دستش دادم هودهیو چه ب! وجودش با خبر شده ام

» کاش يا« يبرا گرید م،یامان را سوزاند یخوشبخت يکودکانه ا يدر باز ریعوض شده و من و ام زیهمه چ ست،یدر کار ن

رو کاشتن، در  یکاشک: هایخورند، اما به قول بچه گ یوول م ما یدر زندگ شهیها هم »یکاشک«شده،  رید یلیگفتن خ

!ومدین

! دهم یدارم آنرا از دست م دیبود، و حاال شا ریگمشده ام ام مهیترسم، ن یم یلیخ یاست ول یترسم، اعتراف تلخ یم

نوع  کیمه و من عقدنا یرفتن او ب! نظر کند دیتجد مشیدر تصم ریکه ام دوارمیام یسادگ نیآخر هنوز هم در ع! د؟یشا

!بمن داده دیام

آن منظره اسفناك اعصابش را به هم  دنیحتما د! نباش الیخوش خ: زنم یم بیباز بخود نه يدواریام نیچند در ع هر

...دیآ یتمام کردن کار م يبرا گرید يفرداها ایو فردا  ختهیر

 نیا یاگر سالها در پ دیرا ندانستم، شا کردم، قدرش دایدردسر پ یآلم را زود و ب دهیچون همسر ا دیدانم، شا ینم

 یرا به سادگ يزیچ یاست که وقت نیمواطبش بودم، مگر نه ا اطیبا احت قهیعت ایمثل اش افتنشیگمشده بودم پس از 

تالش و مبارزه  ریبدست آوردن ام يواقعا اگر من برا م؟ینک یاش را درك نم یواقع متیهرگز قدر و ق میاوریبدست م

 یبه قول گوهر به درد ب چوقتیجلب محبتش دست و پا زده بودم، ه يگذاشته بودم و برا هیما يادیر زکرده بودم، صب

!شدم؟ یمبتال م يدرد

 یشانیتحمل حمل مهر طالق بر پ دیشا زیرا داشته باشم و ن يا هیو کنا شیهر ن دنیکنم و تحمل شن يصبور دیفقط با حاال

  !!شد ریچه زود، د: شمیاند یخود م آورم با یم ادیسن و سالم را ب یوقت!! ام
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