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 آخرین دفاعرمان 

 آذر یوسفی کاری از

 !است فروشیاین رمان 

 و قابل پیگرد است. حرامپخش و یا دانلود رایگان آن 
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 مقدمه:

 !یشهرِ بود نیا یقاض نیرحم تر یشک، ب یب

کردن  دهد، اما باز هم از من دفاع یاعتراف نم یام، اجازه  یغرور لعنت یدانست یم

 .یخواست یم

 از خود نکردم. یدفاع چی! هنتوانستم

 !یو تو... تو مرا از خود راند دمیمجازات را به جان خر نیا

 !یدر نظر گرفت میمجازات را برا نیبدتر

شدن طاقت  یاز صد سال زندان دنت،ینخواستنت، نداشتنت و نبوس دنت،یشک ند یب

 فرسا تر بود!

رنگت  یشدم، چشمانِ مشک یمجازات آماده م یکه برا یآخر، وقت یلحظه  درست

 را بر هم زد! زیهمه چ

 از چشمانِ معصومت گذر کنم. نتوانستم

 گذاشتم و غرورم را شکستم! تیرو شِیدفاعم را پ نیآخر، آخر ی لحظه

 بود: نیدفاعم ا نیآخر

 "دوستت دارم!"
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 «بسمه تعالی»

 

 .باشدیممنوع م سندهیبا نام نو یتحت هر عنوان، حت یکپ

 

 رهام#

بخند تمسخر باال گرفته، ل یشلوار خوش دوختم کردم و با سر بیرا در ج دستم

 گذاشتم. شیرا به نما زمیآم

شدن نداشتم؛ هنوز به  میتسل یدر تمام جانم نفوذ کرده بود، اما من اجازه  یخستگ

 نداشت. ییمعنا یبودم، پس خستگ دهینرس ییجا

 گره زدم و لبخند پر تمسخرم را وسعت دادم. اوشیرا به نگاه نگران س نگاهم

نگرانِ منِ شکست  شهیدانم چرا هم یو نم دیکش یاعصابم خط م یرو نگاهش

 کنم؟ یبود که من اشتباه نم دهیبود؛ هنوز نفهم ریناپذ

 کار خطرناکه! نیرهام ا-

 محکم و رسا لب زدم:  ییکردم و با صدا نییباال و پا یسر

 دونم. یم-

تونه مارو به  یبود. اصال اون دختر م گهید زیچ هیما  ینبود. نقشه  نیقرار ما ا نیبب-

 ؟یبرسونه؟ آخه چطور میخوا یم که یزیچ

توانست مارا به اهدافمان  یساله در ذهنم پررنگ شد. او م جدهیدخترک ه ی چهره

 ...دیبرساند؟ شا

 داد: یام را نشان م یافراط یِتیاهم یخنده ام، اوجِ ب تک
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 تونه! یم-

 باالست. سکشیکار ر نیا ز،ینقشه هامون رو بهم نر-

ام؟ من حاضر  یباز نیکردن و بردنِ ا سکیردانست که من عاشقِ  ینم اوشیس

 کنم تا فقط به هدفم برسم! سکیبودم هزاران بار ر

و مرگ آور  کیرا بدهم، عقب گرد کردم تا از آن اتاق تار اوشیآنکه جواب س یب

مادرم را  یداد! بو یدرد و زجر م یداد. بو یخون م یاتاق بو نیکنم! ا دایپ یخالص

 داد. یم

 میدورِ بازو اوشیدر را لمس نکرده بود که انگشتانِ س ی رهیدستم، دست گ هنوز

 حلقه شد.

 :دمیپر التماسش را شن ینکردم اما صدا نگاهش

 بار. کیبکش، فقط  تیلجباز نیبار دست از ا کی-

خاندان  یآبرو دیگرفتم. من با یتوانستم! به خدا قسم که داشتم آتش م ینم من

 کردم. ین منابودشا دیبردم. من با یارجمند را م

 یرا م نیا اوشیو آسمان با هم فرق داشت و کاش س نیاز زم اوش،یمن و س اهداف

 ی. به خدا که کافستین یکه گرفتنِ حق و حقوممان کاف دیفهم ی. کاش مدیفهم

 !ستین

 نجوا کردم: یآرام اما محکم یصدا با

من و تو . اون پول حق تمام و کمال رم؛یگ ی! حقمون رو پس ماوشینگران نباش س-

 .اناستیو د

 زدم. رونیندادم و از اتاق ب اوشیرا به س یگریزدنِ حرف د ی اجازه
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 نگیکه به پارک یکه واردِ آسانسور شدم و وقت یآمدم، وقت رونیکه از خانه ب یوقت

 دی. شاشدندیدر سرم اکو وار تکرار م اوشیس یلحظات حرف ها نیرفتم، در تمام ا

خاموش  یمانده برا یمحض بود، اما تنها راه باق که گرفته بودم اشتباه یمیتصم

 ! شدیو نفرت من محسوب م نهیکردن آتش ک

فرمان برداشتم و  یدل چسبم را از جلو یکه نشستم، عکس طعمه  نیماش پشت

 نگاهش کردم. 

سخت و  یچال افتاده به چهره  ییساله با لپ ها جدهیه یچشمانم، دختر مقابل

 یم یا نندهیبلند و فر خورده اش، دل از هر ب یمژه ها زد. یلبخند م رمینفوذ ناپذ

 کرد.  یم رینگاهش، فکرت را ساعت ها درگ تیبرد و معصوم

! اهیس اهِیکه به رنگِ شب بودند؛ س ییگره خورد. به چشم ها ییام به جا رهیخ نگاه

 من.  یِبه رنگِ زندگ د،یشا

 لب زمزمه کردم: ریزدم و ز یبه عکس، پوزخند رهیخ

 نازگل ارجمند! ؛یمن خوش اومد اهیس یاینبه د-

 

 نازگل#

نه  یو با فاصله ا دیکمرم را در برگرفتند. به سرعت دستم را کش ش،یها دست

 .چندان کوتاه، من را  دور خودم چرخاند

 آهنگ تند تر شده بود و به نفس نفس افتاده بودم. تمِیر

با لبخند مهربانش  داد و یبه تنم، خودش را هماهنگ با آهنگ تکان م دهیچسب

 کرد.  ینگاهم م
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به لبم  کینزد ییصورتم خم شد و جا یکمرم را به پشت خم کردم. رو کباره،ی به

 .دیرس انیتوقف کرد. همان لحظه، آهنگ به پا

با لبخند  ای. پودیرس یکردند به گوشم م یم قمانیکه تشو ییبلندِ دست ها یصدا

 لب زد:

 پرنسس! یبود یعال-

 ی. با نفس نفس به جمعِ شادِ بچه ها نگاهدیبه سمتِ خود کش را گرفت و دستم

 گرفتم: ایانداختم و کف دستم را به سمتِ پو

 .میبزن قدش که فکر کنم امروز از همه بهتر بود-

 کرد و گفت: انیخنده، دستش رو به کف دستم زد. سپس رو به شا با

 چه طور بود؟ یمرب-

 تکان داد و گفت: یسر تیبا جد انیشا

! نیاز همه بهتر بود الیمارال و دان د،یخوب بود یهمگ د،یه ها خسته نباشبچ-

 .نیآفر

 ال؟یشد! باز هم مارال و دان یخال بادم

 بلند اعتراض کردم: ییصدا با

 .میبهتر بود یلیخ ایکه من و پو دنیها! همه د دیذار یفرق م یلیخ-

 گفت: تیاهم یب ینداشت،  با لحن یکه انگار از من دلِ خوش انیشا

بچه  یبهتر باش الیاز مارال و دان یتوقع دار یکن یسالسا کار م یساله دار کی-

 جون؟
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خانه  نیبه اصرار مارال پا به ا یدانستم!  از همان روز اول یاش را نم یبدرفتار لِیدل

 نداشت. یگذاشتم، با من رفتار دوستانه ا

 یکیبه  مانیباس هاعوض کردن ل یآنکه جوابش را بدهم به همراه دختر ها برا یب

 .میرفت ییالیبزرگ و و یخانه  نیا یاز اتاق ها

 گفت: طنتیپشتِ کمرم زد و با ش یبودم که مارال ضربه ا میحالِ بستن موها در

 !یاز منم بهتر بود گه،یچرت م انیشا نینازگل، ا یدیخوب رقص یلیخ ییخدا-

 د:تکان دا مانیبرا یرفت دست یکه به طرفِ در م یدر حال ساناز

 بچه ها من رفتم، خداحافظ!-

سرم انداختم و رو  یکرد و در را پشتِ سرش بست. شالم را رو یخداحافظ یهمگ با

 به مارال گفتم:

رقص عالقه  نیبه ا ادیمن که ز گه؟یم یبرام مهمه که اون چ یلیخ یحاال فکر کرد-

 که اومدم! ینداشتم، اونم تو اصرار کرد یا

. قبل از آن که از میآمد نییپا یچیمارپ یو از پله ها میزد رونیاز اتاق ب گریکدی کنارِ

 از پشتِ سرمان بلند شد: ایپو یصدا م،یبزن رونیسالن ب

 م؟یبزن یدور هی رونیب میبر نیایخانوما م-

آمدند داشتم، اما  یجا م نیرقص به ا یکه برا ییبه پسرها یآن که روابطِ راحت با

 ۱۹ یایبا پو یرابطه نداشتم. حت نیا یدامه به ا یعالقه ا چیجا، ه نیاز ا رونیب

 بودم! دهیاز او ند زیچ چیه ،یساله که  به جز خنده و مهربان

به لبخندِ خودش  هیشب یرا قبول کند، با لبخند شنهادشیاز آن که مارال پ قبل

 گفتم:
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گل  رونیب میریفرصت مناسب تر با هم م کی یتو م،یکار دار ییجان ما جا ایپو-

 پسر.

 نِ صحبت کردنم اعتراض کرد:لح به

 ؟یزن یساله حرف م ۱۰ یبا من مثلِ پسرا یکش ینازگل خجالت نم-

 سر دادم و گفتم: یا قهقه

 داره؟ یبچه گونس، به من چه ارتباط یلیخ ستیخوب آخه ف-

پسر نه تنها چهره اش، بلکه  نی. ادیکوب نیرا به زم شیحرص نگاهم کرد و پا با

 دنده بود. کیتخس و  یبه بچه ها هیرفتارش هم شب

 گفتم: ایو رو به پو دمیخنده دستِ مارال را کش با

 فعال! م،یبر گهیما د-

در  ییالیو ی. خانه امیزد رونیب انیو از عمارتِ پدرِ شا میکرد یخداحافظ ایپو از

به باشگاه رقص در آورده بود و به  هیرا شب نییپا یاز طبقه  یکه قسمت اورانین

به  شتریبه پولش نداشت و ب یچندان اجِیداد. احت یم ادی پسرها و دخترها رقص

 گذراندم،یدر خانه م ییشتر وقتم را به تنهایکه ب یمن یخاطرِ عالقه اش بود. و برا

 بود! حیتفر نیبهتر

 رنگم دوختم و خطاب به مارال گفتم: یقهوه ا یبوت ها میرا به ن نگاهم

 م؟یبزن یدور هی میبر-

 حواله ام کرد: یاساس یشتم که چشم غره انکردم اما شک ندا نگاهش

 یتو بکشم، پسره داره دعوتمون م یایاُمُل باز نیاز دستِ ا دیبا یدونم تا کِ یمن نم-

 ؟یضی! خوب مگه مرمیکار دار یگیبعد تو م رون،یب میکنه بر
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 گفتم: یخونسرد با

 دغل بازن. یلیکنم خ یبشم! احساس م یبا پسر جماعت خودمون ادیخوشم نم-

 کردن از خودش در آورد: هیگر یداص

 یکالسم نم نیآخه؟! به خدا اگه به زورِ من ا یهست ینجوریخدا تو چرا ا یا-

 !یدید یپسر نم هیسال تا سال  یاومد

خودش  یکنه؟ به هوا یکارم م یکالسِ رقصم بابام بفهمه چ نیاگه هم یدون یم-

 و زهرمار...و کوفت  کیزیکه برم کالس زبان و ف رمیگ یمن ازش پول م

 و ادامه دادم: دمیخند

 سالسا! ؟یرقصم. اونم چه رقص یبغلِ پسرا م یخبر نداره که تو-

که از حرص جمع شده بودند، نگاهش را از نگاهِ خونسردم گرفت و  ییلب ها با

 :دیگذشت تا لب باز کند و بگو یرا برگرداند. چند لحظه ا شیرو

 به قرآن! دمیتو ند هیآدم به خونسرد-

را  شیحلقه کردم. لپِ سرخ شده از سرما شیزدم و دستم را دورِ شانه ها یا هقهق

 و گفتم: دمیبوس

 ندارم! یتورو دارم غم ی. من که تا وقتقیرف یهمه چ الِیخیب-

نقش  شیلب ها یکه رو ی. با لبخندِ محواورمیبودم چه طور دلش را به دست ب بلد

 بسته بود گفت:

 بخدا! یا وونهید-

 .میکه دوستش نداشتم، قدم زد یشهرِ دود گرفته ا یها ابانیخ ها، در ساعت
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دور از آنجا.  ییبود و حواسم، جا نیتریپر زرق و برقِ پشت و یبه لباس ها نگاهم

شد که االن، در خانه و کنارِ پدر و مادرم باشم،  یحالم خوب بود و خوب نبود! م

 اما ها!! نیاما...لعنت به ا

 دنِیمچم جا خوش کرده بود انداختم و با د یکه رو یفیظر یِبه ساعتِ مچ ینگاه

. هنوز هم قصدِ دمیکش یدادند، پوفِ کالفه ا یعقربه ها که هشتِ شب را نشانم م

 رفتن به خانه را نداشتم و

در آن منتظرم  یکه کس یسکوت و کور یماه را به خانه  یاستخوان سوزِ د یسرما

داده  حیترج یزیارال بود که به هر چهم...بودن با م دیدادم! شا یم حینبود ترج

 .شدیم

 نازگل؟- 

 یو سرم را به طرفش بچرخانم. لپ ها میایب رونیمارال باعث شد که از فکر ب یصدا

را  ییقرمز شده اش باعثِ خنده ام شد. خب آخر مارالِ سرما یِنیسرخ از سرما و ب

 ؟یگرد ابانیچه به خ

 نه؟خو میبر م،یگشت ابونایتو خ یهرچ گهیبسه د-

 ادا کردم. یظیباال انداختم و نوچِ غل ییابرو طنت،یش با

 :دیکش یرا گرفت و به سمت دستم

 !وونهیخورم د ینوچ و کوفت، به خدا سرما م-

 ستادهیرو ا ادهیکه در پ یپوش اهیو من...به موتور سوارِ س دیکش یدستم را م مارال

 شتریو چه قدر ب دمید یا مموتور سوار ر نیروز ها ا نیکردم، چه قدر ا یبود نگاه م

داشته باشم، آن هم  یسمج نیبه ا یندارم که تا به حال مزاحم ادی! به دمیترس یم

 قصدش را ندانم. ونگذارد  شیپا پ یکه حت یمزاحم
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 را تند کردم و پشتِ سرِ مارال به راه افتادم. میدستِ خودم نبود که قدم ها گرید

شت سرم را نگاه کردم. نبود! نبود و لحظه برگشتم و پ م،یشد یکه سوارِ تاکس یوقت

اصال آن فرد دنبالِ من نبوده و هر  دیشده ام؟ شا یاالتیبه شک افتادم که نکند خ یا

به همان  یرنگ به تنش کرده و کاله کاسکت اهیس یکه کاپشن یگریبار، هر شخصِ د

 انداخته. اهرنگ بر سرش گذاشته من را به اشتب

کرد  یم "ها"زده اش را  خی یکه دست ها یبه مارالنشستم و رو  میسرِ جا صاف

 گفتم:

 ؟یدیکه همش دنبالمونه رو د هیموتور نیمارال ا-

 دوخت و گفت: میباره خشک شد! نگاهِ متعجبش را به چشم ها کی به

 ؟یچ-

 کردم و گفتم: یپشتِ سرم اشاره ا به

 موتور سوار دنبالمه. هیکنم  یهمش احساس م-

 ت برگشت و پشتِ سرش را نگاه کرد:هم مثلِ من به سرع او

 .ستیدنبالمون ن یاما کس-

 باال انداختم و لب زدم: یا شونه

 !الیخیب دم،یاشتباه د دمیشا-

 به صورتم انداخت و گفت: یچپ نگاهِ

 !دمید یجن و پر یگیم گهیفقط توهم زدنت کم بود. دو روز د-

 در جوابش نگفتم. یزیو چ دمیخند شیحرص خوردن ها به
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 شد. ادهیپ نیشان، از ماش یلوکس و آپارتمان یبه خانه  کینزد لمارا

شدم. کوچه غرق در  ادهیپ نیرا حساب کرده و از ماش هیباالتر، پولِ کرا ابانیخ چند

 ها بود. رکیرجیج یصدا شد،یم دهیکه شن ییصدا ییبود و تنها یکیتار

 

کوچه  یرگمان انتهابز ییِالیو یتند کردم. خانه  مانیرا به سمتِ خانه  میها قدم

 بود.

 

پرت  نیزم یبرخورد کردم و به شدت رو ییچه شد. به جا دمیباره نفهم کی به

 شدم. 

 

کوچه  یِکیرا در تار کلیدرشت ه یرنگ از مرد اهیس یرا که بلند کردم، حاله ا سرم

وجودم را گرفته بود! لعنت  یو ترس همه  دیکوب یپر صدا م ی. قلبم مثلِ طبلدمید

 ...میها یگرد ابانیخبه من و 

 

 بلند شدم و گفتم: میبه جلو برداشت که به سرعت از جا یقدم

 !؟یخوا یم یچ-

 

 و به عقب برگشتم: دمیکش ینیکه از پشتِ سرم بلند شد، از ترس ه ییصدا با

 خورتت؟! یلولو م یگینم ؟یکنیکار م یچ نجایوقت شب ا نیکوچولو ا-
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 . با نفرت گفتم:دمیجوانش را د یت، چهره چراغ برق قرار گرف ریت رِیکه ز صورتش

 برو ردِ کارت...-

 

شده و به عقب پرت شدم.  دهیکش فمیبندِ ک کهویاز کنارشان گذر کنم، که  خواستم

 آن هارا ترساند. یآمد، انگار کم رونیب میکه ناخواسته از گلو یفیخف غِیج

 

 گفت: یکلفت یکه به بدنش برخورد کرده بودم جلو آمد و با صدا همان

 کنم... یکارت م یچ نیبکش بب غیج-

 

 بردم. همزمان گفتم: فمیدستم را داخلِ ک نامحسوس

 برو گمشو اون ور آشغال!-

 

فلفل را  یبود اسپر فمیکه داخلِ ک یشد. دست دهیباره از پشت کش کیبه  میبازو

 گفتم: یبلند یکه حواسشان را پرت کنم با صدا نیا یلمس کرد. برا

 گهی... چرا دیهرجا بگ امیولم کن! خودم م گمیپدر م یکثافتِ بولم کن،  یعوض-

 !؟یکش یدستم و م

 

زدم. بدونِ آن  یکردم و با مشت به سر و صورتش م یتقال م میرها کردنِ بازو یبرا

بود.  بی. رفتارش به شدت عجدیکش یرا م میرا بدهد تنها بازو میکه جوابِ مشت ها

 داشت. شیاز کار ها یانگار قصد
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 نِیه دهیکه ترس صورتش زد یتو یمشتِ محکم یچه شد. کس دمیباره نفهم کی به

 به سمتِ عقب برداشتم. یو قدم دمیکش یبلند

 

. در دلم زدیمشخص نبود، با مهارت آن دورا م یکیکه چهره اش در تار یمرد

 یگذارد. کثافت ها یبه پا بود که آن طور حسابشان را کفِ دستشان م یعروس

 ناموس دزد!

 

نفر هم از خانه  کی ی. حتکردمیبا لذت به کتک خوردنشان نگاه م نه،یبه س دست

به  یکس کار چیشهر، ه یباال یمحله ها نیبود و انگار در ا امدهین رونیاش ب

 نداشت و هر کس سرش در کارِ خودش بود. یگرید

 

 به طرفم انداخت. یو نگاه دیاز خجالتشان در آمد، عقب کش یحساب یوقت

 

مردِ قد  یِمشخص نبود، اما برقِ چشم ها یادیز زِیکوچه چ یِکیکه در تار نیا با

 .شدیم دهیام شده بود، به شدت د یکه ناج یبلند

 

خدا انجام  یرا محضِ رضا یکار چیدانستم ه یکه از مرد ها داشتم م یتجربه ا با

پشتم را به او کرده و به  یحرف چیموضوع باعث شد که بدونِ ه نیدهند. هم ینم

محکم و مردانه اش را  یسمت خانه حرکت کنم. قدمِ اول را که برداشتم، صدا

 :دمیشن
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کنه ازش  یدر حقت م یلطف یکس یندادن وقت ادیبچه جون مامان بابات بهت -

 ؟یتشکر کن

 

نقطه ضعفم گذاشته بود و نازگلِ  یبودم. دست رو زاریبه شدت ب "بچه"لفظِ  از

 ده بود!کر یعصبان یفقط کم یخونسرد را، کم

 

 و با تمسخر گفتم: برگشتم

 ازت تشکرم بکنم؟  یخوا یمردم، م یوسطِ دعوا یمثه جُل خودت و انداخت-

 

 و نشانش دادم: دمیکش رونیب فمیفلفل را از ک یاسپر

 !ومدمیاز پسشون برم یتو هم نبود ن،یبب-

 

شت؟ او دا یتی! نفرتِ او چه اهمدمیکوچه هم د یِکیدر تار ینفرت بارش را حت نگاهِ

 مرد ها دنبالِ منفعتِ خودش بود! یِهم مثلِ تمام

 

 زدم و عقب گرد کردم. یپوزخند

 انداختم و در را بستم... اطیسرعت درِ خانه را باز کردم و خودم را داخلِ ح با

 گریفرستادم... آرزو کردم که کاش د رونیدادم و نفسِ حبس شده ام را ب کهیدر ت به

 ترسم! یپر نفوذ و براقش، به شدت م یا! از چشم هنمشیوقت نب چیه
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 کردم. یبزرگمان را با سرعت ط اطِیام را از در گرفتم و ح هیتک

 

بابا  یکه دقت کردم، صدا ی. کمدیآ یم ادیداد و فر یاحساس کردم صدا یا لحظه

 دادم. صیرا تشخ

 

ضح . صداها هر لحظه وادر سالن باال رفتم یجلو یاز پله ها ده،یترس یو کم متعجب

آرامم را تا  شهیپدرِ هم یزیگرفت! چه چ یو ترسِ من هر لحظه شدت م شدیتر م

 کرده بود؟ یحد عصبان نیا

 

مامان بلند شد و  یِ عصبان یدر را لمس کند، صدا ی رهیاز آنکه دستم، دستگ قبل

 بست: خی میخون در رگ ها

گفتم به منصور؟ صد بار بهت  یبد حیبرادرتو به من ترج یبچه  یخوا یم یتا ک-

که بخاطرش از  ستیمن ن یخونه تنهاست! نازگل بچه  ینداره که اون تو یمن ربط

 خودم بگذرم...

 

! دمیفهم یو حالِ خودم را نم شدیشل شد. نگاه ناباورم از درِ بسته کنده نم میزانوها

 زدند؟! یاز چه حرف م

 

 :ختیاشکم فرو ر یقطره  نیپر از درد بابا، اول یصدا با
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انگار دخترِ  یبرادرمه ول یدوست دارم! بچه  شتریهم ب مایاز ن یتنازگل و ح-

 کمیخواستم؟ گفتم  ینکن تورو جدت. مگه ازت چ تیقدر من و اذ نیخودمه. ا

ساعت و نگاه کن، تا االن خونه  ه؟یادیز یبچه باشه! خواسته  نیحواست به ا شتریب

شرکت چقدر  یکارا یدونیم تو که اشه؟ب ابونایتا االن تو خ دی! نازگلِ من باومدهین

 رو براش بذارم، تو حواست بهش باشه! یشتریتونم وقت ب ینم اده،یز

 

 ام شد: هیبلندِ مامان، باعثِ شدت گرفتنِ هق هق گر یصدا

 تونم منصور، ولم کن دست از سرم بردار. ینم گهیکردم د یتا االن براش مادر-

 

باال  هیداد. نفسم از گر یمپاشه بلندش، نشان از رفتنش  یتق تق کفش ها یصدا

 کردم. یبودم را باور نم دهیکه شن ییها زیآمد و چ ینم

 

 یا دهیشوم، اما فا داریخوابِ پر آشوب ب نیبار به صورتِ خودم زدم تا از ا چند

 نداشت.

 

رفتم و به  نییسالن را پا یجلو یباره چه شد که با سرعت پله ها کیدانم به  ینم

 .دمیدو اطیسمتِ درِ ح

 

 کردم: یکلمه زمزمه م کیلب فقط  رِیزدم و ز یدرد هق م با

 ...مامان...مامانم!یمامان-
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 را باز کردم و خودم را داخلِ کوچه انداختم. در

 

سبز رنگِ مامانم  یعاشقِ چشم ها ،ی. من عاشقش بودم! از بچگدمیدو یم هیگر با

 وقت دوستم نداشت؟ چیوقت مامانم نبود؟! ه چیه یعنیبودم! 

 

ذهنم  یپدرم را تو یو چشم ها ختمیر ی. با نفس نفس اشک مدمیرس ابانیسرِ خ به

 ش،یها یمعرف یبود. با تمامِ ب میایدن یکردم. به خدا که پدرم، همه  یم میترس

 !دم؟یرا که امشب شن یینفسم به نفسش بند بود. چه طور باور کنم حرف ها

 

 شروع به راه رفتن کردم. ابانیخ کنارِ

که انگار  ی...برادرمایخواست! ن یرا م مایو دلم آغوش ن ختیر یرو مف میها اشک

به آن  یوقت ستیبرادرم ن مایبرادرم نبود! چه طور باور کنم؟ چه طور باور کنم ن

 اندازه دوستم داشت؟!

 

ام  یدوست داشتن یمایلحظه حواسم را از ن کی یبرا ،یمحکم و مردانه ا یصدا

 پرت کرد:

 با توام... یهخانوم؟ دختر خانوم؟ -
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. برق چشم ستادیا میجلو یکه مرد دینکش یاما بر نگشتم. طول ستادمیا میجا سر

شناختم... او  یآشنا بود، که انگار هزار سال بود که اورا م میبرا یبه اندازه ا ش،یها

 شد نبود؟! ریکه با مزاحم ها درگ یهمان کس

 

 زیچ چیه یرو یردم. کنترلنگاهش ک هیرا پس بزنم، با گر میآن که اشک ها بدونِ

 ام!  دهیکردم به ته خط رس ینداشتم و احساس م

 شده خانوم؟ یزیچ-

 

 به سمتم برداشت که گفتم: ینگاهش کردم و هق زدم. قدم فقط

 !؟یخوا یم یچ-

 

 باال فرستاد و گفت: ییابرو

 ...یریفقط خواستم کمکت کنم! البته اگه بازم پاچم و نگ ،یچیه-

 

نکردم. خواستم از کنارش رد شوم، که  یتوجه شیود که به حرف هاحالم بد ب  آنقدر

 صورتم تکان داد و گفت: یرا جلو یزیچ

 جدا شده... فتیبدم بهت، انگار از ک نویخواستم ا-

 

به  شهیبود و هم ماین ادگارِیکه  ییام حبس شد. خرگوشِ پشمالو نهیس یتو نفسم

 ام وصل بود. یکول فِیک
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جدول کنارِ  یشد. بدونِ آنکه بفهمم کجا هستم، رو شتریم با هیشدتِ گر دنشید با

 کردم. هیگذاشتم و از ته دل گر میپاها ینشستم و سرم رو رو ابانیخ

 

گذشتند و به  یکه کنارشان گذرانده بودم از ذهنم م یخاطرات خوب و بد ی همه

 دادند. ینم یخود دار یاجازه  یمنِ تنها، کم

 

 نم نشست. از سرما تمامِ انگشتانم سِر شده بود. در ت یکه گذشت، لرزِ بد یکم

 

خودم جمع شدم. سرما هر لحظه  یبردارم، تو میپاها یآنکه سرم را از رو بدونِ

 را داشتم که بروم؟ ییرفتم؟! اصال، جا یکجا م دیو من...با شدیم شتریب

 

زش تنم را احاطه کرد و لر ییشانه ام افتاد. گرما یرو یزیاحساس کردم چ یا لحظه

 تمام شد.

 

شانه  یکه رو یبرداشتم و با تعجب به کت میپاها یاز اشکم را از رو سیخ صورتِ

که کنارم  یبیبود نگاه کردم. و بعد...سرم را بلند کرده و چشم به مردِ عج میها

 نشسته بود دوختم.
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به صورتم  ییچشمش نگاهِ گذرا ینگاهم را حس کرد که از گوشه  یِنیسنگ انگار

 گفت:انداخت و 

 ؟یاز خونه فرار کرد-

 

 درشت شدند. چه گفت؟ میها چشم

 !؟یچ-

 

 لب زد: زیتمسخر آم یپوزخند با

 !یچیه-

 

 کرد! یمسخره ام م یرا به هم فشردم. با نامرد میها لب

 !رونیفرار نکردم، دعوام شد زدم ب-

 دعوات شد؟! یسره چ-

 

 پرخاش گفتم: با

 به تو چه؟-

 

 را باال فرستاد و گفت: شیاز ابروها یکی. دیش کشلب یانگشت شستش، به گوشه  با

 ! پاشو برو خونتون...رونیموقع شب نمون ب نیا-



22 
 

 

 به حرف زدن کرد: بیکه من را ترغ یبود. جور یجورِ خاص نگاهش

 ؟یهست رمیتو چرا امشب هرجا م-

 

را چنگ زد و به عقب برد. بدونِ آنکه جوابم را  یشانیپ یحالت دارش را از رو یموها

 . دیکش رونیب بشیاز ج یگاریدهد، پاکتِ سب

 

 لبش گذاشت و با فندک روشنش کرد. یگوشه  یگاریس

 باره چه شد که با بغض گفتم: کیدانم به  ینم

 !؟یدیم گاریبه منم س-

 

رنگش  یعسل یاز تنم رد شد. تعجب در چشم ها ییسرعت نگاهم کرد و گرما به

 گفت: یوقت زدیموج م

 کشن؟ یم گاریمگه دختر بچه ها هم س-

 

گذاشتم  و با  میپاها یدل شکسته بودم که جوابش را ندادم. سرم را دوباره رو آنقدر

و دردِ قلبم هر لحظه  شدیکج شده نگاهش کردم. بغض هر لحظه بزرگ تر م یسر

 !شتریب

 پر از لرزش زمزمه کردم: ییصدا با

 !؟یزنیدختر بچه حرف م هیبا  ینشست نجایا یندار یتو کار و زندگ-
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 از تمسخر داشت: ییمردانه اش، رگه ها یصدا

 بدم. تیدلدار کمیدلم برات سوخت گفتم -

 

 کی یبودم که حت زیشد. چه قدر رقت انگ یزده ام جار خی یگونه ها یرو یاشک

 سوزاند! یدل م میهم برا بهیغر

 

 یروبلند شدم و کتش را از  میدوباره راه خودشان را باز کرده بودند. از جا میها اشک

 برداشتم. کت را به دستش دادم و گفتم: میشانه ها

 من بسوزه! یخواد دلت برا ینم-

 

 گونه ام بود. یرو یبه اشک ها نگاهش

 را به او کرده و به سمت مخالف قدم برداشتم.  پشتم

 

 تا به مارال زنگ بزنم و به خانه شان بروم. دمیکش رونیب بمیرا از ج یگوش

 برادرش مهرداد افتادم. ادِینکرده بود، که به انگشتم اسمش را لمس  هنوز

 بدتر بود... ییاز هرجا ز،یآنها، با وجودِ مهردادِ ه ی خانه
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را  ییجا یم بلند تر شد. حت هیهق هق گر یو صدا شتریام ب هیفکر شدت گر نیا با

 بروم و شبم را صبح کنم! من...چه کنم؟ نجاینداشتم که به ا

 

تازه دلم را مالش  یها ینیریش یکه رد شدم، بو یروشف ینیریش یکنارِ مغازه  از

 داد.

 

کنم. آنقدر گرسنه بودم که  دایپولم را پ فِیبردم تا ک فمیو دستم را داخلِ ک ستادمیا

 .دیبودم از سرم پر دهیکه شن ییها زیفکرِ چ یلحظه ا

 

 ! منیپولم نبود و...وا فِیو رو کردم و هر لحظه متعجب تر شدم. ک ریرا ز فمیک

 خواهند؟ یکه من را نم یبدونِ پول کجا بروم؟ برگردم به خانه ا

 

ها، از کنارِ مغازه رد شدم.  ینیریبه ش یو با نگاهِ پر حسرت دمیاز گشتن کش دست

 پولم گم شده بود. فِیرا حساب کرده بودم، ک یکه پولِ تاکس یحتما وقت

 

معده ام  شد،ینه ام مگرس یوقت شهیمعده ام گذاشتم و فشار دادم. هم یرا رو دستم

 گرفت. یبه شدت درد م

 

وجودم  یدانم چرا...اما انگار همه  یدستم را در برگرفت. نم یباره، دستِ گرم کی به

 گرم شد!
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 ریغ یرنگش، ابهت یعسل یو نگاهش کردم. صورتِ بدونِ لبخند و چشم ها برگشتم

 قابل انکار از او ساخته بود. 

 

 کردم و گفتم: یاراده اخم یب

 !نمیدستم و ول کن بب-

 

 کار عادتش بود. نی. انگار ادیلبش کش یشستش را به گوشه  انگشت

 

 گفتم: یبلند تر یبار با صدا نی. ادیکش یآنکه جوابم را بدهد، من را به سمت بدونِ

 !زنمایم غیدستم و ول کن...ج گمیم ستم،یمگه با تو ن-

 

 یآرام اما لحن یید و با صداچشمش حواله ام کر یاز گوشه  ت،یپراز جد ینگاه مین

 محکم گفت:

 ساکت شو!-

 

و بعد، دستم را رها کرد و دست پشتِ کمرم  ستادیا یچیساندو کی یرو روبه

 کرد و گفت: تیگذاشت. من را به جلو هدا

 خونتون... برمتیبعدشم م م،یبخور یزیچ هی-
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 نکردم.  یگرسنه بودم، که مخالفت آنقدر

 گرفت. یجا میه رونشستم و او،  روب یزیم پشتِ

 

 گفتم: زیزدم و تمسخر آم یپوزخند

 ه؟ینقشت چ-

 

 باال رفته، لبش را کج کرد و گفت: یابروها با

 ؟یچه نقشه ا-

دخترو از دست دو نفر نجات بده،  هی فتهیراه نم ابونیتو خ یالک نجوریآدم هم-

حتما و واسش دل بسوزونه، بعدشم ببرتش بهش غذا بده،  نهیکنارش بش ادیبعدشم ب

 ؟یخوایم یکاراش داره، حاال تو چ نیاز ا یقصد هی

 

 خنده اش با تعجب همراه بود: تک

 تو بچه! یزنیچه قدر حرف م-

 به من نگو بچه!!-

 

شد. نگاهش را  انینما شیلب ها یبود، رو دنیقابلِ د یکه به سخت یکمرنگ لبخندِ

 صورتم چرخاند و گفت: یتو
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 دندست... کیتخس و  یشکل دختر بچه ها افتیق-

 

و مهربان و حرف گوش کن بودم. اما  الیخیب یدختر شهی! من همبرعکس

 خوردم! یقدر حرص م نیمرد، ا نیا یدانم چرا از حرف ها یامشب...نم

 

 کج کردم و گفتم: یلب

 ...خورمیم تزای! من پستیبگو، برام مهم ن یخوایم یاصال هر چ-

 

 نیاخم ها و ا نی. او با اردیرا بگ دنشیخند یکرد جلو یم یسع یبه سخت انگار

 ...دهیند یها زیهم بلد بود؟ به حق چ دنیغرورش، خند

 

 میاز گلو یام، لقمه ا یدوخته شده بود و با وجودِ گشنگ تزایپ یها کهیبه ت نگاهم

کردنِ مغزم را  یبود قصدِ متالش دهیکه شن ییزهایرفت. انگار فکرِ چ ینم نییپا

 یبردم و حت یم یبه عمقِ ماجرا پ شتریگذشت ب یم شتریداشتند و انگار هرچه ب

 گرفته بودم!  دهیهم ناد راکه کنارم نشسته بود  یحضورِ مردِ جوان

 

...نه بفرستم. اما نییکردم بغضم را پا یدستم زدم و سع یتو یتزایپ یبه تکه  یگاز

 سوخت! یسرطان یغده  نیاز حجم ا مینرفت بلکه گلو نییتنها بغض پا
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خوردند. پدر و مادر!!  یتار شده ام چرخ م یچشم ها یو مادرم جلوپدر  ی واژه

 یکه نصف عمرش در حال گردش و مسافرت با دوست ها یکدام پدر و مادر؟ مادر

عوض کردن مدل  یها برا شگاهیرا در آرا گرشیاش بود! و نصفِ د یو امروز یالکچر

 چیکه ه یالبته پدرکرد. و  یصرف م شیو رنگ موها و کاشتن ناخن و و قر و فر ها

 شی! دوستم داشت. دوست داشتنش را از چشم هادمشیدیوقت جز آخرِ شب ها نم

 یرا از دستش م فشیرفتم و ک یکه به استقبالش م یخواندم. هرشب وقت یم

که قلبم را به شوق وادار  زدندیم یبرق شیچشم ها دم،یبوس یگرفتم و گونه اش را م

فشرد و کنارِ  یتوانست در آغوشش م یرا تا مهمان لحظه ها، م قایکردند. دق یم

 کرد: یگوشم زمزمه م

 من چطوره؟ یِنازگل-

 

به دستِ دراز  یآورد. نگاه رونیصورتم گرفته شد، من را از فکر ب یکه جلو یدستمال

دستش بود انداختم و سرم را به طرفش چرخاندم. نگاهِ  یکه تو یشده  و دستمال

 بود و انگار قصدِ کنده شدن نداشت.اش به گونه ام دوخته شده  رهیخ

 

که تا االن، بابا  نیرا پاک کردم. فکرِ ا میرا از دستش گرفتم و اشک ها دستمال

 منصورم چه قدر نگرانم شده، قلبم را به درد آورد! 

 

 گفتم: یآرام یچنگ زدم و با صدا زیم یرا از رو فمیک

 ...بابت غذا، شرمنده که پولِ حساب کردنش رو ندارم یمرس-
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 رونیب زیبلند شدم. قبل از آنکه از پشتِ م میگذاشتم و از جا زیم یرا رو دستم

 :دیچیبا تحکم در گوشم پ ،یگرم تر یدستم نشست و صدا یرو یدستِ گرم م،یایب

 غذات رو بخور! نیبش-

 

 میدانم چرا برسرِ جا ینم یدستم را از حصارِ دستش آزاد کنم، اما...لعنت خواستم

کس را  چیاوضاع که ه نی. انگار در انکردم غیدستش را از خودم در ینشستم و گرما

گرما خودم را گول بزنم که حداقل  نیتوانستم با ا یکردم، م یکنارِ خودم حس نم

 نفر کنارم هست. کی

 

 به دستم وارد کرد و گفت: یفشار ،یحس چیه بدونِ

 هیهم افتاده باشه  یاقهر اتف یول رون،یب ینداره که چرا از خونتون زد یبه من ربط-

 باشه. غذات و بخور تا ببرمت خونتون! ابونایساعت تو خ نیا دیدختر نبا

 

 اراده لب زدم: یب

 چرا؟-

 چرا؟ یچ-

 

 شده گفتم: زیر ییچشم ها با

 ؟یکن یبهم کمک م یچرا دار-
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زد!  خینگاهش وجودم  یدوخت. از سرما میروحش را به چشم ها یب یها چشم

 نداشت... یاحساس چیانگار ه یلعنت

سرگردون  ابونایو تو خ رونیاز خونشون زده ب هیکه با گر دمید یرو م یهر دختر-

 بردم خونشون.   یگرفتم م یدوه، مطمئن باش دستشو م یم

 

 و گفتم: دمیکش رونیب شیدست ها رِیباال رفته، دستم را از ز ییابروها با

 !یو فوضولنگ ،یهست یزیچ یطور، من فکر کردم فرشته ا نیکه ا-

 

 گفت: یباال انداخت و با سرد یا شانه

 ...ستیفکر کن! مهم ن یخوا یهر طور م-

 

 !یعوض شعورِیزد. ب چشیبه ساندو ینگاهش را از نگاهم گرفت و گاز یخونسرد با

 

 رفتم. یراه م ابانیکنارِ خ یجدول ها یرا از دو طرف باز کرده بودم و رو میها دست

 

رنگم را در هوا به  یبلند و قهوه ا یکه باد، موها نیودم. اکار ب نیعاشقِ ا یبچگ از

را باز کنم و در  میدست ها م،یها و غصه ها ییرقص در آورد و من فارغ از تمامِ تنها

خودم شعر  یراه بروم و برا ابانیکنارِ خ یجدول ها یرو یپر ستاره و مهتاب یشب

و نه فارغ بودن از تمامِ  ،یرنگ یابلند و قهوه  ینه موها وبود  یبخوانم. حاال، نه باد

ها  نیکدام از ا چی! امشب هییشبِ پر ستاره و شعرِ بلند باال یو نه حت ،ییغصه ها
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کرد.  ینگاه م میها یبه بچه باز یخنث یکه با حالت یبود. مرد زیچ کینبود و فقط 

 یم یدانم درباره ام چه فکر یگفت! نم ینم زیچ چیکرد و ه یفقط و فقط نگاه م

 هم نداشت. یتیرد و البته، اهمک

 

 .ابانیآسفالتِ خ گرمیبود و طرفِ د یقیطرفم جوبِ عم کی

 خط ها نرود.  یرو میکردم پا یم یکردم و با ذوق سع ادیرا ز سرعتم

 

. شدم لیچه شد. کنترلم را از دست دادم و به سمتِ جوب متما دمیباره نفهم کی به

کمرم را  ییکه همان لحظه دست ها دمید یمخودم را کنارِ موش ها و گربه ها  گرید

 .دیبه شدت در بر گرفت و من را به سمتِ خود کش

 

 میافتادم آبرو یفرستاد. اگر م رونیدادم و نفسم را پر قدرت ب هیرا به تنش تک کمرم

 رفت! یم

 

 افکارم نجات داد: نِیآرامش من را از غرق شدن ب یصدا

 مواظب باش!-

 

وجودم را فرا  یاز کمرم را نداشتند و گرما همه شدن انگار قصِد جدا شیها دست

 آتش بود. یتنش کوره  یگرفته بود! لعنت
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 گفتم: یو با لبخندِ کوچک دمیخودم را کنار کش یسخت به

 ممنون.-

 

 :دمیبه خودم شن کیرا نزد شیبه راه رفتن کردم که صدا شروع

 چه قدر کنار اومدن با بچه ها سخته!-

 

 شد! با حرص گفتم: کوچکم، محو لبخندِ

 بچه؟ها؟ یگیخودت مگه چندسالته که به من م-

 

 یرا باال فرستاد و با نگاه شیاز ابروها یکیداشت،  یکه کنارم قدم بر م یحال در

 گفت: رهیخ

 سال ازت بزرگترم! ۱۱-

 

 دانست من چند ساله ام؟ یتعجب نگاهش کردم. او مگر م با

 ؟یسال ازم بزرگتر ۱۱ یگیمن چند سالمه که م یدون یتو از کجا م-

 خوره... یبهت نم شتریسال ب ۱۸-

 

 حرص گفتم: با

 سالمه؟ ۱۸گفته من  یک رینخ-
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 ؟یستین یبگ یخوا یم یعنی-

 

 گفتم: ی. با تخساورمیخواست در مقابلش کم ب ینم دلم

 !؟یشد عیسالمه، ضا ۲۱من  رینخ-

 کنم! یباور نم-

 

 حرص گفتم: با

 !گم؟یمن دروغ م یعنی ؟یچ یعنی-

 

 باال انداخت: یشانه ا تیاهم یب

 عیمن و ضا یخوای! چون االن حرصت در اومده و میگیدروغ م یمطمئنم که دار-

 شده که دست به عروسکاش زدن! ییشکل دختر بچه ها افتمی. قیکن

 

رنگش را بکشم! چه  یحالت دار و قهوه ا یتوانم موها یکه دوست داشتم تا م یوا

 ود.ب شعوریقدر زبان نفهم و ب

 

 را تند کردم و جلوتر از او شروع به راه رفتن کردم. میقدم ها یدلخور با
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نه چندان دوستانه  ی. با لحندمیو به سمتش چرخ ستادمیا مان،یبه خانه  کینزد

 گفتم:

 !نمتینب گهیکه د شاهللی. ایاومد نجایکه تا ا ی. مرسرمیخودم م شویبق گهیخوب د-

 

. فکر کنم تا به حال در دید شدیار جان کندن ملبش را به  هز یمحوِ رو لبخندِ

 !یروان یعمرش قهقه نزده بود. افسرده 

 

موجودِ ناشناخته  نیدور شدن از ا یبرا یرا برگرداندم. قدم میرو یچپک ینگاه با

 :دمیرا شن شیبرداشتم که صدا

 ؟یمن دار شِیپ یزیچ هی یکن یفکر نم-

 

 د؟شده بو وانهی. دستادمیا میتعجب سرِ جا با

 

 . دمیرا دستش د میخرگوِش پشمالو دم،یمحضِ آنکه به سمتش چرخ به

 !رمشیرفت ازت بگ ادمی یوا یا-

 

 . متعجب لب زدم:دیرا به سمتِ خرگوش دراز کردم که دستش را عقب کش دستم

 ...گهیبده د-
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به سمتش برداشتم و دستم را به سمتِ خرگوش دراز  یباال فرستاد. قدم ییابرو

 ش را پشتِ کمرش برد.کردم که دست

 

 و گفتم: دمیکوب نیرا به زم میزده پا حرص

 !نمیزهرمار... بدش بب-

 شرط داره.-

 

 در هوا خشک شد!  دستم

 ؟یگیم یچ ؟یچ-

 تا خرگوشت رو بهت بدم! یکن یشرطم و قبول م-

 

 گفتم: یمکث چیبا ارزش بود که بدونِ ه میبرا یخرگوشِ پشمالو، به قدر آن

 گو شرطتو...باشه زود باش ب-

 !؟یشمارت رو بهم بد شهیم-

 

 اش خشک شد!  یصورتِ جد یدرشت شدند و نگاهم رو میها چشم

 

شدند! چه قدر سواستفاده گر و نامرد  کیبار میجمع و چشم ها میکم، لب ها کم

 بود!
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اش با  یخیسرد و  یبه چشم ها رهیبه سمتش برداشتم و خ یقدم ،یگستاخ با

 تحکم گفتم:

 ده!خرگوشم و ب-

 اول شماره...-

 

 تر کردم: یرا بلند تر و لحنم را جد میصدا

 کشم. یم غیبده وگرنه ج-

 !شهیخودت بد م یبرا یبکش غیج-

 

 حرص انگشتم را به طرفش گرفتم و گفتم: با

شده که ازم شماره  یدختر کوچولو بودم و تحملم سخت بود، حاال چ هیمن که -

نه؟  یز اون وقت تاحاال دنبالم راه افتادا نمیدلت و بردم آره؟ واسه هم ؟یخوایم

 کردم. یبهت اعتماد م دی! از همون اول نباستیطمع ن یسالم گرگ ب

 

. بدونِ آنکه جوابم را بدهد دیاعصابم خط کش یرو زشیتمسخر آم یخنده  تک

صورتم گرفت و  ی. کارت را جلودیکش رونیب یشلوارش کرد و کارت بیدست در ج

 گفت:

 نیاومد، با ا شیبرات پ یموندنت تا االن مشکل رونیگه بخاطر بکارت منه! ا نیا-

 تا من با خانوادت حرف بزنم کوچولو! ریشماره تماس بگ
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 به دستم داد و همزمان گفت: م،یرا به همراهِ خرگوشِ پشمالو کارت

 ببرن! توننیدر ضمن، دلِ منو از تو بهتراشم نم-

 

 میبرا یخداحافظ یبه معنا ی. سرشدند ینم نیدرشت تر از ا میکنم چشم ها فکر

 تکان داد و عقب گرد کرد و از منِ بهت زده دور شد.

 

 دستم چشم دوختم! یو به کارتِ تو دمیکش نییباز، نگاهم را پا مهین یدهان با

 "امنشیروانشناس رُهام آر"

 

ماندم. چه قدر محکم  و پر غرور قدم بر  رهیرفتنش خ رِیرا بلند کردم و به مس سرم

 تیاذ یکند! شک ندارم که برا عیاشت. و چه قدر خوب بلد بود آدم را ضاد یم

 اش را چه به شماره گرفتن! یغروِر خرک نیکردنم شماره طلب کرد. وگرنه او با ا

 

 شیقدر مردم آزار بود؟ چشم ها نیبه کارت انداختم. روانشناس بود و ا یهم نگاه باز

 یحت یتوانست ینگاهش، نم رِیکه ز یه اکردند. به گون یانگار تا عمقِ جانت نفوذ م

فقط او  ایگونه بودند  نیروانشناس ها ا ی! همه یمرتکب شو ییخطا نیکوچک تر

 و پر نفوذ بود؟! قیقدر دق نیا

 

 لب زمزمه کردم: رِیباال انداختم و ز یشانه ا متعجب،
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 خدا به دادِ زنت برسه!-

 

 .دمیرِ سالن رسکردم و به د یخانه را ط اطِیآرام، ح ییقدم ها با

 

 یفقط کم ایفرستادم. خدا رونیرا ب قمیرا بستم و نفسِ عم میدر، چشم ها پشتِ

 صبر! ی! فقط و فقط کمستیصبح کردنِ امشبم کاف یِصبر برا

 

 دهیجانم به داخل کش یب یفشار دادم. در باز شد و پاها رهیدستگ یرا رو دستم

 شدند.

 

 قایدانستم حاال، دق یهزار رفت. نم یوروشن، ضربانِ قلبم ر یچراغ ها دنِید با

به خاطرِ  ایبودم، طلبکار باشم،  دهیو فهم دهیکه شن ییها زیحاال، به خاطرِ چ نیهم

 !مانیماندنم، شرمنده و پش رونیساعت ب نیتا ا

 

 :دمیبابا را از سالن شن یسالن را که بستم، صدا درِ

 نازگل؟-

 

کرد  یفکر م شهی. او همدمیترس ! به شدت همدمیاش ترس یعصب یصدا دنِیشن با

آمد و مامان  یوقت زود به خانه نم چیگردم. ه یشب به خانه بر م ۷من تا ساعت 
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وقت ها نبود که ساعتِ به  شتریگفت. البته خودِ مامان هم ب یبه او نم یزیهم چ

 خانه آمدنم را بداند.

 

 گفتم: یلرزان یو با صدا دمیرا از داخل جو لبم

 ب...بله؟!-

 

 یصورتِ سرخ شده  دنِیباره، با د کیکوتاه گذشتم و واردِ سالن شدم. به  یاهرور از

 ! چه بر سرش آورده بودم؟ستادیمهربانم، قلبم ا شهیپدرِ هم

 

 :دمیدادش از جا پر یصدا با

 ساعت چنده؟-

 

 کرد. ینگاه م میبه چشم ها یخوبم، با نگاهِ بد مِیمر مامان

 

 انداختم و گفتم: نییرا پا سرم

 !دیبخشب-

 

 یبلند تر یبار با صدا نیافتاده هم متوجه شدم. ا نییشدنش را با سِر پا کینزد

 گفت:
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 ؟یکجا بود-

 

 بود! زیچ نیبدتر ضشیقلبِ مر یزد! استرس برا یقدر داد نم نیا کاش

 

 به زمزمه لب زدم: هیشب ییو تنها با صدا اوردمیرا باال ن سرم

 ...دیببخش-

 نگاه کن!من و  د،یقدر نگو ببخش نیا-

 

 هیشب یزیهزار جان کندن، سرم را باال آوردم. نگاهم که به نگاهش گره خورد، چ به

دوست  می! چه قدر دوستش داشتم و چه قدر برادیجوش میدردناک، در گلو یبه بغض

 نگاهِ تلخ و آزار دهنده. نیبا هم یبود. حت یداشتن

 ساعت، دخترِ من کجا بوده! نیفقط بگو تا ا-

 

؟ نه نبودم! به خدا که دخترش نبودم! مگر خودش نگفت؟ مگر نگفت بودم دخترش

 ست؟ینازگل دخترِ من ن

 

و کاش،  شدیاش کنده نم یدوست داشتن یبزرگ تر شد. نگاهم از چشم ها بغض

 کاش دخترش بودم!

 

 باره رنگ باخت! کی. نگاهِ وحشت ناِک بابا منصورم، به ختیاز چشمم فرو ر یاشک
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 از درد لب زدم: پر

 بابا؟-

 

 که آن طور خشمش فروکش کرد؟ دیباز شد. چه در نگاهم د شیها اخم

 ستم؟یبابا من دخترت ن-

 

و نگاهِ بابا، به ردِ اشکم  ختی. اشکِ دوم هم فرو ردمیشدنش را به وضوح د خشک

 ماند! رهیخ

 ...دمیدر اشتباه شن نیپشتِ هم ش،ی. بگو که دو ساعتِ پدمیبگو که اشتباه شن-

 

و  دمیلمسِ گونه ام باال آمد! عقب کش یترس گرفت و دستش برا رنگِ نگاهش

 :دیبه گوشم رس میمامان مر یِپر از نگران یصدا

 نازگل؟  یگیم یچ-

 

 زهرمار! یِبه تلخ یلبخند زدم. لبخند هیو نگاهش کردم. با گر برگشتم

 ی. نمیهم من و دوست دار مایاز ن شتریب یکردم تو حت یفکر م شهیمامان من هم-

من  یگفت یکه به شوهرت م دمیدر شن نیپشتِ هم ش،یدوساعت پ یونم چرا وقتد

 چی. فکر کنم تو هتصوراتم بهم خورد یکنم، همه  ینم ینازگل مادر یبرا گهید

 دوست دارم! توروهردومون  یمن به اندازه  یول ،یوقت دوستم نداشت
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 کردیم یآورد ادیهش کرد. وحشت نگا شتریمامان، دردِ قلبم را ب یوحشت زده  نگاهِ

 !ستیدروغ ن دم،یکه شن ییها زیکدام از چ چیکه ه

 

به  ش،یبابا و نازگل گفتن و دخترم گفتن ها یو بدونِ نگاه به چشم ها برگشتم

شک به آغوشش  ینگاه کنم، ب شیدانستم که اگر در چشم ها یسمتِ اتاقم رفتم. م

که از  یی! جاستیبابا منصورم نمن، گرم تر از آغوشِ  یکجا برا چیپناه خواهم برد. ه

سال من را  ۱۸آنکه  یبرا ست،یآنکه پدرم ن ی. نه براستیبه بعد، متعلق به من ن نیا

اگر در  دی. شارا نگفت تیشلوغ و پر محبت محروم کرد و واقع یاز داشتنِ خانواده ا

 کنارِ پدر و مادرِ خودم بود، خوشحال تر بودم.

 

خودم؟ اصال...پدر و...مادرم، که  یکرد. خانواده  از ذهنم گذر یزیباره، چ کی به

کردم پدرم تک فرزند است و  یفکر م شهیهم ،یعنینداشتم!  ییبودند؟ من که عمو

دانستم. و البته،  یاز او نم زیچ چیبودم که ه یبرادر یندارد! حاال...من بچه  یبرادر

را به جز  زیچ چیکس و ه چیمن ه م؟یبگو روغهم به او نداشتم. چرا د یحس چیه

 خواستم! بابا منصورِ خودم را! یخودم نم یبابا

 

 بود نوشتم: دهیامِ مارال که حالم را پرس ی. در جوابِ پدمیزدم و به شکم خواب یغلت

 خوبم!-

 

کلمه  کی ی...خوب نبودم! سه روزِ تمام خودم را در خانه حبس کرده بودم و حتاما

خوب، که در  یرشته  کیشدن در درس هم نخوانده بودم! درس خواندن و قبول 
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که تمامِ فکر و  یمن خارج بود. من یکرده ام باشد، از عهده  لیشان پدر و مادرِ تحص

 بود! مایندر کنارِ  یذکرم رفتن به کانادا و زندگ

 

 باز آن را خواندم: مهین ییآمده بود را باز کردم و با چشم ها میکه برا یدیامِ جد یپ

 کالس؟ یایامروز م-

 

خودم را هم  یحوصله  یروز ها حت نیهمان کالسِ رقصِ مسخره بود؟ ا ورشمنظ

 بود. زیچ نیتر تیاهم ینداشتم و کالسِ رقصم، ب

 نه حالش رو ندارم.-

 

 ی قهیشق یرو ی. دستام را کنار گذاشتم یتلگرام خارج شدم و گوش یبرنامه  از

 یابا منصور به اتاقم مکه ب یو به سه روزِ گذشته فکر کردم. سه روز دمیدردناکم کش

 .زدیحرف م میبرا ش،یسال حرف نزدن ها ۱۸ نیتماِم ا یآمد و به اندازه 

 

کردم. آخر  یگوش م شیمحو به حرف ها یآوردم و با لبخند ینم شیبه رو یزیچ

از جانم دوست  شتریرا ب شانیگرفتم. هر دو یاز پدر و مادرم به دل نم یزیمن که چ

نسبت به همه  نقدریا دم،یکه آن حرف هارا شن یاز روز دانم چرا یداشتم و فقط نم

به شدت ناراحت و  م،یاعتنا شده بودم. اگر بخواهم راستش را بگو یسرد و ب زیچ

 .دمید یشب ها کابوس م یدلمرده بودم. آنقدر که حت
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 یابانیآوردم. در ب ادیشبِ قبل را به  زِیرا بستم و خوابِ وحشت انگ میها چشم

آشنا  میبه شدت برا شیکه برقِ چشم ها ی. مرددمیدو یبرهنه م ییخشک، با پاها

 و قصدِ کشتنم را داشت. دیدویبود، چاقو به دست دنبالم م

قرار گرفت و  میجلو د،یدو یکه دنبالم م یبه همان کس هیشب یلحظه ، مرد همان

باره خود را در وسطِ  کیکه به  میدیدو ی. دست تو دست مدیکش یمن را به سمت

 .دمینگذشته بود که از خواب پر ی. و لحظه ادمیسر سبز د یجنگل

 

راحت  یدلمردگ نیهم فشار دادم. کاش از ا یرا رو میباز شدم و چشم ها طاق

مرا به حالِ خودم را رها کرده و  میها یبود، تنها همدمِ بچه گ مای! کاش نشدمیم

از  شیبودم و...من ب تیاهم یهمه ب یبه کانادا رفته بود. چه قدر برا شرفتشیپ یبرا

 نبودم؟! چارهیاندازه ب

 

 زاریحالِ گرفته ب نیگرفتم. از خودم و ا میدست ها نِیتخت نشستم و سرم را ب یرو

ساله چه  ۱۸دخترِ  کیهم...نبودم. از  دیبودم! شا فیقدر ضع نیبودم! از خودم که ا

 اورد؟ین که در برابر مشکالت لبخند بزند و خم به ابرو نیداشت؟ ا دیبا یتوقع

 

دراز کردم  ی. دستم را به سمتِ گوشدیکش رونیام من را از فکر ب یزنگِ گوش یصدا

 کیکه  یافتاده بود را از نظر گذراندم. شماره ا یگوش یکه رو یناشناس یو شماره 

 ادیفرستاد. با  یم یمسخره ا یها امیزد و پ یوقت زنگ م یبود وقت و ب یهفته ا

لذت، بلکه  ینقش بست. نه از رو میلب ها یواراده، ر یب یلبخند شیها امیپ یِآور

 تمسخر! یاز رو

 "تورو خدا جوابم و بده، من دوستت دارم"
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 "؟یمن و بشناس یخوا یتو نم ،یخوشگل میلیاسمت نازگله، خ شناسمت،یمن م"

 

ها از طرفِ  امیپ نی. گرچه حدس آنکه ایخواستم! اما فقط و فقط از سرِ کنجکاو یم

 سخت نبود! حسام باشد، 

 

مارال به  دنِید یبرا یروز وقت کیسابقِ مارال بود.  یپسر هااز دوست  یکی حسام

 شروع شد!  شیو نخ دادن ها دیشاپ آمده بود، من را آنجا د یکاف

 

کات کردن ها  نیکه رابطه هاش را با مارال قطع کرد. گرچه ا دیهفته نکش کی به

کرد و همچنان قصدِ  یر دوست پسر عوض مبا۴بود. مارال در ماه  یمارال عاد یبرا

 آدم شدن هم نداشت!

 

ساله بودم و سالِ سوم  ۱۷شروع شد.  شیاز قطع رابطه با مارال مزاحمت ها بعد

دانم چرا دست از سرم  ی. نمستادیا یدر مدرسه منتظرم م ی. هر روز جلورستانیدب

نقدر دختر ها دست . آزدیدامن م اقشیبه اشت میفرار کردن ها دیداشت و شا یبر نم

که  یزیذکرش جذب کردنِ من بود. چ واش نزده بودند که تمامِ فکر  نهیرد به س

 .دیو نخواهد رس دهیسال هنوز به آن نرس کیبعد از 

 

 بلند شدم.  میرا کنار گذاشتم و از جا یقطع شد. گوشام  یزنگ گوش یصدا

 . و شانه ام را برداشتم ستادمیا شیآرا زِیم یجلو
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 افتاد. زیم یرو یبودم که نگاهم به خرگوشِ پشمالو میالِ شانه کردنِ موهاح در

 

 کارتِ کنارش خشک شد. ینگاهم رو یزدم و...لحظه ا یلبخند

 

 اراده، دستم را به سمتِ کارت دراز کردم. یگذاشتم و ب زیم یرا رو شانه

 

 گرفتم و اسمش را خواندم: میچشم ها یرا جلو کارت

 !امنشیرهامِ آر-

 

...نگاهش در ذهنم زده شد! نگاهش یآوردم جرقه ا ادیمحض آنکه چهره اش را به  هب

 یمختلف کابوسش را م یکه چند شب به شکل ها یهمان بود! همان مرد

 ...خودِ خودش بود! مطمئنم...دمید

 

 نیهر شب، خوابِ ا دیشدم. چرا من با رهیتخت نشستم و هاج و واج به کارت خ یرو

 د؟یرس یال چرا آنقدر مرموز و مشکوک به نظر ماص نم؟یمرد را بب

 

 به شماره اش گره خورد. نگاهم

 یتخت برداشتم و روشنش کردم. شماره اش را واردِ گوش یرا از رو یاراده، گوش یب

 آن، به تلگرام رفتم. ویام کردم و بعد از س
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کرده بودم را آوردم و عکسِ  ویس امنشیاسمش را که آر نم،یمخاطب نِیب در

 را باز کردم. لشیروفاپ

 

 از اندازه جذاب شده بود.  شیرنگ و مردانه، ب یمشک ورِیاش با آن پل چهره

 

و  خوردیم یروشن که به عسل یی. چشم هانمیتوانستم چهره اش را بب یخوب م تازه

حالت دار و  یمردانه! و موها یشیو ته ر کیبار یمتناسب با صورتش، لب ها ینیب

پر  شی! چشم هاشیچشم ها یرتش گندم گون بود و...لعنترنگ. پوستِ صو ییخرما

در ذهنم حک شده بودند، که  رایگ نگاهِنیچشم ها و ا نیاز ابهت بودند! آن چنان ا

 !دمید یهرشب خوابشان را م

 

 :دمیلب غر رِیعکسش کج کردم و ز یبرا یلب

 !یکنه انگار ارث باباش و خورد ینگاهت م یجور هی کهیمرت-

 

 یرا خاموش کردم و کنارم رو یگوش یعکس رفتم و صفحه  یبرا یغره ا چشم

ام بر خانم و با وقار  یذات یِنگذشته بود که فوضول یا هیتخت انداختم. اما هنوز ثان

 بودنم غلبه کرد.

 

 نوشتم: شیچتش رفتم. برا یرا باز کردم و به صفحه  یقفل گوش یکنجکاو با
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 سالم بابا بزرگ!-

 

 شبید یبودنش برا نیفرستادم. زمان آنال شیبرا یخنده ا کریام را به همراه است یپ

ها  یزود نیبه جواب دادنش به ا یدی! پس امشیساعتِ پ ۱۲حدودا  یعنیبود. 

 نبود...

 

خواستم  یبار م کیو در دلم به بدشانس بودنم اعتراف کردم.  دمیکش یکالفه ا پوفِ

 که آن هم نشد.و عصا قورت داده بگذارم  پیپسرِ خوش ت کیسر به سرِ 

 

 "نیآنال" یچت، کلمه  یصفحه  یسرم نگذشته بود که باال یاز فکرِ تو یا لحظه

 شد. انینما

 

 یمردک ب نیسر دادم و منتظرِ جوابش ماندم. دوست داشتم بدانم ا یزیر ی خنده

فوضول  یو کم طونیش یدر جوابِ منه بچه  پ،یو خوشت یاعصاب و مغرور و عوض

 کند. یچه کار م

 

 . چه مرگم شده بود؟دیمحکم تر از قبل کوب یخورد، قلبم کم کیدو ت اممیپ یوقت

 شما؟!-

 

 جوابِ سالم بلد نبود؟ تیشخص یب
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 کردم: پیحرص تا با

 ؟یکنه جوابش رو بد یبهت سالم م یکی یندادن وقت ادیمامان و بابات بهت -

 

ابهش را که مش یجمله ا نیجمله من را بشناسد. هم کی نیداشتم که با هم دیام

به خودش  گرید یجمله را، فقط به شکل نیهمان شب به خودم گفت. و حاال من هم

 برگرداندم.

 ؟یستیتو همون دختر پرروئه ن-

 

 گفت پررو؟ یاز حرص جمع شدند! به من م میها لب

 چه طرز حرف زدنه؟ نیا ،یسرت روانشناس ریادب! خ یب یپررو خودت-

 

 که دهانم را به کل بست: یهم جواب تا جوابم را بدهد، آن دیطول کش یکم

پس منم  ،یزن یحرف م ینجوریبا من ا یسال ازم کوچک تر ۱۱، ۱۰تو که  یوقت-

 روانشناس بودنم بزنم و مثه خودت صحبت کنم! رِیتونم ز یم

 

ها فاصله گرفت و سرگرم شد! از  یاز دل مشغول یشد با او کم ی! انگار نمهوف

 لب گفتم: رِیآمدم و ز رونیچتش ب یصفحه 

 !یباهات حرف بزنم که، از خود راض یندار اقتیل-

 

 ام داد: یبالکش کنم که پ خواستم
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 دلت واسم تنگ شده بود؟ ؟یداد امیشد که پ یخب حاال چ-

 

 نوشتم: شیبرا

 !یتحفه ا یلیهرهرهر، نه که خ-

 نداره... یاوممم تنگ نشده بود؟ خب اشکال-

 

که  یزیبا چ یبودم. لحظه ا شیحرف ها ی هیبود و من منتظرِ بق پیحالِ تا در

 حبس شد: نهیفرستاد، نفسم  در س میبرا

 اما من دلم برات تنگ شده بود!-

 

که  یزیبا چ یبودم. لحظه ا شیحرف ها ی هیبود و من منتظرِ بق پیحالِ تا در

 حبس شد: نهیفرستاد، نفسم  در س میبرا

 اما من دلم برات تنگ شده بود!-

 

 خوب نبود نه؟! حالش دیلرز قلبم

 کردم: پیتا یزده، به سخت خی ییدست ها با

 ؟یپررو شد دمیشما پسرا...به روت خند نیذره جنبه ندار هی-
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از جانبش  یام را که سند کردم، به سرعت آن را خواند. منتظرِ جوابِ دندان شکن یپ

 شد! نیبودم، اما بر خالفِ تصوراتم آفال

 

رو کنار  یرام خارج شدم. خواستم گوشاش، از تلگ یکم محل نیزده از ا حرص

 ام شروع به زنگ خوردن کرد. یبگذارم تا به حمام بروم، که گوش

 

تعجب  یداد جا ی! اگر جوابم را نمدمیخند اریاخت یب "امنشیآر" یِلیفام دنِید با

 داشت!

 الو؟-

 جنبه و پرروام آره؟ یمن ب-

 

 ! پر از حس و پر از لذت!دمیخند

 ؟یشک دار-

 

 :دیرحرص غ با

 !یبچه ا یلیخ-

 !یکن یبچه جلز ولز م هی یاز حرفا یفعال که تو دار-

 

 صدا دارش، اعصابم را متشنج کرد: پوزخندِ
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خواستم برات بفرستم دلم  یدلم برات تنگ شده بود؟ م یجد یجد یفکر کرد-

 مسخرت تنگ شده! یو کارا اتیو خنگ باز اتیباز یواسه دست و پا چلفت

 

 بلند: ی! آن هم با صدادمیخند شیحرص خوردن ها به

 !یخور ی...چه قدر...باحال...حرص میوا-

که بخاطرت  یدار یمگه چه ارزش یوجب میخورم؟! توئه ن یگفته حرص م یک-

 حرص بخورم؟

 

 ارزش؟ به من؟ یجمع شد. به من گفت ب عم،یوس لبخندِ

 ارزش؟ یب یگفت یتو االن به ک-

 افتاده! لیاز دماغِ فکنه  یلوس که فکر م یدختر بچه  هیبه -

 

ارزش بودم؟ چه طور  یهم فشار دادم! من لوس بودم؟ ب یرا از حرص رو میها دندان

 طور حرف بزند؟! نیمن ا یدرباره  کردیجرات م

 

 :دمیو حرص غر تیاز عصبان پر

 دارم برات...-

 مثال؟ یبکن یخوا یکار م یچ-
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 میحرف ها یرو یکنترلکرد! بدونِ آنکه  شترینفرتم را ب زش،یتمسخر آم یصدا

 پر از حرص گفتم: ییداشته باشم، با صدا

 !یبش مونیپش یکه زد یکنم که از حرف یم یکار-

 ابو؟یبه اسبِ شاه گفتم  هیچ-

 حرفِ دهنت و بفهم!-

 

حاال که احساس  نی. مثلِ همشدیبه شدت گرمم م شدم،یم یعصبان یوقت شهیهم

 افتاده ام! ریآتش گ یکردم داخلِ کوره  یم

 

 گرفتم و تنها گفتم: دهیرا ناد زشیتمسخر آم یخنده  تک

 !دمیارزش و خنگم آره؟ باشه بهت نشون م یو لوس و ب یمن دست و پا چلفت-

 !دمیترس یوا یوا-

 

آنطور خودش را باالتر   گریداشتم غرورِ مسخره اش را چنان نابود کنم، که د دوست

 لب زدم: اریاخت یبعد، ب یا هیرا مسخره نکند. ثان گرانینداند و د هیاز بق

 کنم؟ یم مونتیکه از حرفات پش میشرط ببند-

 

 :دیسکوت کرد و بعد...پر از تمسخر خند یا لحظه

که برام  ییبه شرط بستن با تو ؟یکن یم کیتحر یمن و به چ یبچه جون دار-

 ؟یستین یچیه



54 
 

 

شد! به  ریاس میدندان ها انِیکردند و پوستِ لبم، م یکفِ دستم را زخم م،یها ناخن

 کردم! یم کسانیخدا که من اورا با خاک 

 کنه! یکارت م یچ نیبب ست،ین یچیکه برات ه ینیهم-

 به خدا... یبامزه ا یلیخ-

 

از اندازه نفوذ  شیکنم و او، ب عیتوانستم اورا ضا یجوره نم چیگفت! ه یم راست

 بود. ریناپذ

 ؟یندار یکار! یبا حرفات شادم کرد یخانوم کوچولو... حساب گهیخب د-

 

 یدادم! وا یکس نم چیکه جراتش را به ه یکرد. کار یقدر راحت مسخره ام م چه

 بود! نیسنگ یادیز میبرا شیکه حرف ها

 دنبالم! ایامشب ب-

 

 دیکه من با دمیرا فهم نی! فقط ادیپر رونیحرف از دهانم ب نیچه طور ا دمینفهم

مردِ مغرور و  نیا دل بردن از اب دیکردم! شا یم مانیپش شیجور اورا از حرف ها کی

 !رینفوذ ناپذ

 

 متعجب اش من را به خودم آورد: یصدا

 مگه من رانندتم؟-
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 ...رونیب میدنبالم مثلِ اون شب بر ایامشب ب-

 

 هیبه تمسخر شب شتریبه خنده نداشت. ب یشباهت چیه شی! خنده هادیلذت، خند با

 بود:

 ات اضافه کنم! گهید تِایبه خصوص دیبودن رو هم با زونیفکر کنم آو-

تو که  ،یدیازم ترس یعنیدنبالم  یایشدم! اگه ن مونیخوام تورو از حرفات پش یم-

 ؟یخوا یرو نم نیا

 

 فکر کردن گفت: بدونِ

 نه!-

 شب منتظرتم! ۱۲پس ساعتِ -

 

 گفت: یاز تلخ پر

 رون؟یب یریشب م ۱۲ شهیهم-

 نره! ادتی ،ییترسو یلیخ یایمنتظرتم، ن ۱۲! ساعت ومدهیبه تو ن شیفوضول-

 

 .ختمیرا آزادانه دورم ر میسرم مرتب کردم و موها یرنگ را رو یبافتِ نارنج کالهِ
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 یکند و البته...نگاه ها یبه طرزِ پوششم توجه یساعت از شب کس نینکنم ا فکر

 هم ندارد! یتیاهم گرانید

 

ئن بودم که شب بود و من مطم ۱۲به  قهیبه ساعت انداختم. پنج دق یدوباره ا نگاهِ

 چیرفتند و ه یبه خواب م ۱۱قبل از  شهیمامان و بابا، هر دو خواب هستند! هم

 کند. داریتوانست آن هارا ب ینم ییصدا

 

 یو من...منِ احمق، از کار ها شدیم دهیکش میلب ها یرنگ با حرص رو یصورت رژِ

بدهم،  کردم آرام باشم و خودم را خونسرد نشان یم یسع شهیبودم! هم یخودم کفر

 یم یو هر کار شدمیم یبه شدت عصبان شدیکه درباره ام قضاوت م یاما در مواقع

 کردم!

بار آن را  کیکه فقط و فقط  یشب، آن هم با پسر ۱۲قرار گذاشتن در ساعتِ  یحت

 بودم! دهید

 

شدم!  مانیپش میساعت بعد از تماسم با روهام خانِ پر وسوسه، از حرف ها دو

فکر  م،یاینم ییگفتم که با تو جا یبود چون اگر م رید یمانیشپ یشدم و برا مانیپش

 زده ام. زیهمه چ رِیکرد ز یم

 

 یمردِ گند اخالق و صد البته جذاب، ته دلم را کم نیرفتن با ا رونیراستش ب خب

روز ۳که  یمن ینبود! آن هم برا یزیکردن که چ طنتیشب ش کی! دادیقلقلک م

 نه نشسته بودم.خا یتمام، مثلِ افسرده ها گوشه 
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بارم  نیآخر نیو در دلم به خودم قول دادم که ا دمیخز دارم کش یپالتو یرو یدست

 باشد!

مسخره به  یفکر ها نیروم و از ا یم رونیپسر ب کیکه با  ستیبار نیبار، آخر نیا

 !زندیسرم م

 شده وانهیبه فکرم افتاد؟ د کهویبود که  یا غهیساله چه ص ۲۹مردِ  کیکردنِ  عاشق

 بودم؟

 

و در  دمیخند یم زیر زیزدم. ر رونیراحت از خانه ب الیاتاقم را باز کردم و با خ درِ

شدند  ینم داریتانک هم از خواب ب یکه با صدا یو مادر یپدر یدلم قربان صدقه 

 رفتم. یم

 

که آن طرفِ کوچه،  یرا باز کردم، نگاهم به مردِ قد بلند اطیمحضِ آنکه درِ ح به

 بود افتاد.  ستادهیا یلوارش کرده بود و با ژسِت خاصش بیدست در ج

 

 قفلِ نگاهش شود.  میدر باعث شد که سرش را باال آورده و چشم ها یصدا

 

از  یرا از نظر گذراند. موج میزود کنده شد و سرتا پا یلیخ میاز چشم ها نگاهش

 فاصله گرفت! یشبِ زمستان نیا یگرما، از تنم عبور کرد و وجودم از سرما
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 :دمیاز خودم پرس یا لحظه

 یباهاش تو یخوا یو م یپسر اعتماد کرد هیبه  ینصفه شب یشد وونهینازگل د-

 ؟یبگرد ابونایخ

 

 بعد خودم جوابِ خودم را دادم: و

 کرد! یکارو م نیهمون شبِ اول ا اره،یسرم ب ییبال خواستیعرضه اگه م یب نیا-

 

 یگرفتم. در را به آرام میمردِ روبه رونگاهم را از  یرا کنار زدم و به سخت افکارم

 وبدونِ آنکه نگاهش کنم به سمتش قدم برداشتم. بستم

 

 اش بودم که گفت: یچند قدم در

 برگرد!-

 

 شد: دهیبا تعجب باال کش نگاهم

 ؟یچ-

 گفتم برگرد!-

 

 را درشت کردم و گفتم: میها چشم

 نه؟ ستیحالت خوب ن-
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. دیام محکم تر کوب نهیو آورد. قلبم در سدستش را جل ،یلبخند نیکوچک تر بدونِ

 جنبه بودم! یتجربه و ب یکه من چه قدر ب یوا

 

لمس  یبه نقطه  رهیرنگم را با انگشتانش لمس کرد و خ یقهوه ا یتار از موها چند

 زمزمه کرد:

درست  زیچ هیصدنفر نگام کنن، برگرد  رمیراه م ابونیتو خ یوقت ادیخوشم نم-

 کردن ندارم. پس زود باش! بحث یسرت کن. حوصله 

 

حرص درآر  یباال فرستاد. با لبخند ییشلوارش فرو کرد و ابرو بِیرا در ج دستانش

 باال انداختم و گفتم: یشانه ا

 تا به حرفت گوش کنم! نیبش-

 

برداشتم که دست دورِ مچم حلقه  مانیدور شدن از خانه  یبرا یقدم یخونسرد با

 .دیکرد و من را به سمتِ خود کش

 

 ب،یعج ییام را پر کرد و گرما ینیعطرش ب یچه شد. بو دمیلحظه نفهم کی در

درونم  یزی. اگر اشتباه نکنم تنش مماس با تنم بود و چجانم را در برگرفت یهمه 

 تجربه بودنم! یداد! لعنت به من و ب یرا قلقلک م

 ؟یکن یم یچه غلط یوسط کوچه دار یبگ شهیم-



60 
 

 

 م،یبه چشم ها یبیکه با نگاهِ عج دیانگار! حالم را فهمهم پر از لرزش بود  میصدا

 کش داد و گفت: یلب

 نه که بدت اومده!-

 

 ینکرد و دست ها یبه عقب برداشتم. مخالفت یاش گذاشتم و قدم نهیس یرو دست

 از دورِ کمرم باز شد. نشیآتش

 

حرفم  کهنی. از ادیکش یگرفت و به سمت ینرمش چیبالفاصله، مچِ دستم را بدونِ ه اما

ذوق زده  ینشانده ام و به خانه برنگشته بودم خوشحال بودم و لبخند یرا به کرس

از  ینگذشته بود که در گوشه ا یشاد نیاز ا ینشسته بود. اما لحظه ا میلب ها یرو

 و گفت: ستادیا کیتار یکوچه 

 موهات و بکن تو پالتوت، زود باش! ست،یمعلوم ن یزیچ نجایا-

 

 :دمیپرس رتیاش باز ماند. با ح ی گستاخحجمِ نیاز ا دهانم

 ؟ییپررو یلیتاحاال بهت گفته خ یکس-

 

باره، کالهم  کیباال انداخت و به  ییلبش را لمس کرد، ابرو یشستش گوشه  انگشت

 .دیرا از سرم کش
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شد و دستش  کمینتوانستم مانعش بشوم. نزد یکار را کرد، که حت نیا عیقدر سر آن

و نفسم را  سوزاندیگرمش پوستِ صورتم را م یاز کرد. نفس هادر میرا به سمتِ موها

 کند؟ شتریفاصله را ب یشد کم ینم یکرد! لعنت یتنگ و تنگ تر م

لرزد. نگاهش فقط و  یم شیرا که در دست گرفت، احساس کردم دست ها میموها

رنگم دوخته شده بود و انگار...قصدِ کنده شدن  یلخت و قهوه ا یفقط به موها

 نداشت!

 

را جمع کرد.  میکامال قابل لمس بود، موها میکه لرزششان حاال برا ییدست ها با

 .کردیدانم چرا خشکم زده بود و فقط و فقط، نگاهم حرکاتش را دنبال م ینم

 

خواستم عقب بکشم که با  د،یلرز یم یکینزد نیاز ا یکه حاال کم ییزانوها با

 :دیخشونت دست دورِ کمرم حلقه کرد و غر

عقلم و دادم دستِ تو اومدم  یدونم چرا نصفِ شب ینخور تا کارم و بکنم، نم تکون-

 !نجایا

 

 :دمیرا که باز کرد، وحشت زده نگاهش کردم. هاج و واج پرس میپالتو یدکمه  نیاول

 ؟یکن یکار...م یچ...چ-

 

با  یفرستاد. لحظه ا میطرف، داخلِ پالتو کیرا از  میکه نگاهم کند، موها نیا بدونِ

 . دمیبه شدت گرمش به گردنم، بر خودم لرز یخوردِ دست هابر
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و  دیکمرم آنقدر ملموس بود که متوجه شود. خشک شده، سرش را باال کش لرزشِ

 نگاهمان، قفلِ هم شد.

 

آنقدر پر حرف و پر حس  شیرنگش! چشم ها یدر نگاهِ عسل شدمیغرق م داشتم

 یاز آنها کتاب شدیهم م دیاساعتها فقط و فقط نگاهشان کرد! ش شدیبودند که م

 نوشت.

 دیو متفاوت بود! شا بیاز اندازه عج شیمرد ب نیکردم، ا ینم ییبزرگ نما من

بود که من را  اتیخصوص نیبود که من را به سمتش کشاند. هم اتیخصوص نیهم

حس بود که من را وادار به  نیهم دیبه زنگ زدن به شماره اش کرد. و شا بیترغ

گذاشت،  یبه حالِ خودم نم راکه چند شب من  یو کرد. و اما خوابقرار گذاشتن با ا

 یکردم با همه  یبود؟ چرا احساس م یمرد چه کس نی. ازدیحس دامن م نیبه ا

 ست؟ین یها اتفاق دارید نیا یکند و همه  یفرق م یمعمول یآدم ها

 

لمس، به رفتند. لمسِ  رونیشدنِ سرش، افکارِ مزاحم پر زدند و از ذهنم ب کینزد با

 را نداشتم.  یکار چیکردم و قدرتِ ه یحرکاتش نگاه م

 

نماند! چشم  یقلب چیام خورد،  احساس کردم ه ینیاش به ب ینیکه نوکِ ب یوقت

 هم بلد بود؟ دنیخندان او ماند و...مگر  خند یچشم ها یدرشت شده ام رو یها

 !یچه قدر تو بامزه ا-

 



63 
 

بودم، که حرفش را  ریمردانه اش درگ یصدابا آن نگاه گرم و لمسِ کوتاه و  آنقدر

 دیجذاب گز یشده بود که لبش را با حالت یام چه شکل افهیق دانمیمتوجه نشدم. نم

را باال فرستاد. آنقدر حرکتش جذاب بود که احساس کردم  شیاز ابروها یکیو 

 ! قلبم بود نه؟دباره افتا کیدر دلم قِل خورد و به   یزیچ

 زشت! یباهات ندارم، بامزه  ینکن کار یشکل نیو ا افتیباشه بابا ق-

 

 گفتم: عیچه بود؟ سر گریزشت د ی بامزه

 !یخودت-

 

 بایزود محو شد اما لبخندش آنقدر ز یلیگرچه خ دم،یبار لبخندش را د نیاول یبرا

 در ذهنم حک شد. رشیبود که تصو

 

 نرم و آرام لب زد: یلحن با

ات از ترس گرد شده بود و داشت حاال چشم نی! همیدیجواب م یدر هر حالت-

پاهاتم  ،یلپاتم از خجالت اونقدر سرخ شده بود که شکلِ گوجه شده بود رون،یب زدیم

 یول یفتادیپس م یکارت کنم، داشت یخوام چ یکه انگار م دیلرزیم یجور هی

 افته! یاز کار نم یزبونت در هر حالت

 

 یتا لبخند نزنم. راست م خودم را کنترل کردم یام گرفته بود اما به سخت خنده

نازگل بود! اصال مگر  تیخصوص نیحاضر جواب بودم و ا یگفت! من در هر حالت

 حرف بخورد؟ ینازگل از کس شدیم
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 :دمیپرس تیگرفتم. با جد ینشان دادم و فاصله ا میابروها نِیب یاخم یسخت به

 نجایا یخوا یبرم؟ تا صبح م ییخودم تنها ای میبگرد ابونایتو خ کمی میبر یایم-

 بشم؟ چارهیب نهیبب ییجا یاز پنجره ا یکیکه  یسیوا

 

 پر تمسخر گفت: یباره در هم رفت. لبش کج شد و با لحن کیبه  شیها اخم

 !رونیب یرفت یشب نم ۱۲که ساعت  یبود زایچ نیاگه فکرِ ا-

 

شلوارش کرد و از کنارم رد شد. به سرعت پشتِ سرش راه افتادم  بِیرا در ج دستش

 ر جوابش گفتم:و د

ظهر فرق داره؟ خب من سکوتِ شب رو  ۱۲شب با  ۱۲ نیکن یچرا همتون فکر م-

داره، من خوشم  یخوب یحال و هوا هی ابونایدوست دارم، شبا قدم زدن تو خ یلیخ

 !ادیم

 !گهید یبچه ا گمیکه م نهیواسه هم-

 صد بار... نیبه من نگو بچه، ا-

مرد بد نباشه،  هی یبرا دیشب شا ۱۲م ساعت موندن از خونه اون رونیدختر جون، ب-

 یگرگ و ب یآدما یکه شب ها راه برا نهیدختر بده، مشکلشم ا ایزن  هی یاما برا

جلوت و گرفت  یهرک یکن یفکر م فتیک یفلفل گذاشت یاسپر هی اده،یناموس ز

اما پس اون  ،یکن یکار یتونست یرتزپ یکارت باهاش حله؟ به فرض که با اون اسپر

 پشتِ سرت حرف بزنن؟ ادیخوشت م شه؟یم یکنن چ یدر موردت م هیکه بق یرفک



65 
 

 

 گفتم: یالیخ یباال انداختم و با ب یا شونه

 !ستیبرام مهم ن هیحرفِ بق-

 ؟یزبون نفهم نقدریآخه تو چرا ا ه؟یمسخره ا لِیچه دل نیا-

 

 :دمیغر یناراحت با

 درست حرف بزن.-

 

چرا  دانمیو سرزنش. نم تیپر از جد ی. نگاهچشمش حواله ام کرد یاز گوشه  ینگاه

 دیبگوکس نبود که به من چیوقت ه چی! کارم اشتباه بود نه؟ اما هدمیخجالت کش

گشتن دوست داشتم و  یکدام کار درست است و کدام کار غلط! من شب هارا برا

 وقت نبودند که اشتباهاتم را گوشزد کنند. چیمامان و بابا ه

 

بود. با حرص کاله را باال  دهیصورتم کش یشد. کاله را رو اهیباره همه جا س کی به

 زدم و گفتم:

 ؟یمگه مرض دار-

 !یقابل تحمل تر یشر و زبون دراز باش نی! همادیو مظلوم نکن، بهت نم افتیق-

 

و مردانه اش نگاه کردم. مهربان شده بود؟ متاسفانه...تا  یرخِ جد میو واج، به ن هاج

 !یحدود
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رفتم و  یکه عقب عقب راه م یجلو زدم و به سمتش برگشتم، در حال قدم از او چند

 کردم، گفتم: ینگاهش م

 ؟یکن یبگم مسخرم نم زیچ هی-

 درست راه برو!-

 !دهیحال م ینجورینده خب، ا ریقدر گ نیا یوا-

 .یفتیم-

 افتم تو سوالم و جواب بده! ینم-

 

 :دیبه پشتِ سرم بود. پرس نگاهش

 ؟یچه سوال-

 ؟یکن یبگم مسخرم نم زیچ هیگفتم -

 امشب تموم بشه راحت بشم... شهیم ی! کِهیچ نمیبگو بب-

 

 حرص گفتم: با

 زهرمار!-

 حرفت و بزن!-

 کنم. عتیلحظه تو فکرم افتاد تورو عاشقِ خودم کنم تا ضا هی یامروز که زنگ زد-
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 گفتم: دهیبر دهیخنده زدم. بر رِیبعد از حرفم، خودم ز بالفاصله

 چه قدر خلم... ییو...بکن! من و...تو! خدا...فکرشیوا-

 

 سر دادم و گفتم: یا قهقه

 ...دمیخدا...ترک یوا-

 قشنگه! یلیچالت خ-

 

 نیحبس شد. لبخندِ کمرنگش با ا نهیو نفسم در س دیخشک میلب ها یرو خنده

 اریاخت یو تمسخر جذاب بود؟ صد البته! آنقدر جذاب بود که ب یاز شوخ یلحنِ خال

 گفتم:

 مسخرت! یقشنگه، برعکسِ اون اخما یلیندِ تو هم خلبخ-

 

جذاب تر از "خوانده بودم  ییانداخت و لبخندش وسعت گرفت. جا نییرا پا سرش

 یجمله برا نیشک ا ی. ب"وجود ندارد خنددیاندازد و م یم نییکه سرش را پا یمرد

 ضعف شیکرد چون آنقدر حرکتش جذاب بود که دلم برا یصدق م امنشیروهامِ آر

 اش! یخوش به حالِ زنِ عوض رم،یگ یحرفم را پس م رفت.

 

 :دمیباره پرس کیفکر به  نیبا ا

 بابابزرگ؟ یزن و بچه ندار یراست-
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 و گفتم: دمی. خنددمیگرد شده اش را د یرا که بلند کرد، چشم ها سرش

واسه  یلیپا فس هی! یقد داشته باش میقد و ن یشش، هفت تا بچه  ادیبهت م-

 خودت...

 

حرص  ییو پر از خباثت شدند! با صدا کیدرشت شده اش، بار یکم، چشم ها کم

 زده گفت:

 جوجه؟ یکن یمن و مسخره م-

 

 داشت؟ یخواست! چه اشکال یکردن م طنتیو ش دنیخند یکم دلم

 

 در آوردم و گفتم: شیرا تا ته برا زبانم

 دوس دارم..-

ما همان لحظه که برگشتم، خواستم فرار کنم ا دهیبرداشت. ترس زیبه سمتم خ کهوی

 خورد. ییسرم به شدت به جا

 

سوخت و سوزشش در تمامِ  یام به شدت م یشانیگفتم و دوال شدم. پ یبلند آخِ

 .دیچیپ یسرم م

 ؟یشدیدختر... چ یه-
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 یام فشار م یشانیپ ی. دستم را روستادمیهم فشار دادم و صاف ا یرا رو میها چشم

 دستم احساس کردم. یرا رو یدست یماکردم که گر یدادم و آخ و اوخ م

 

به شدت  شیام کنار زد. اخم ها یشانیپ یرا که باز کردم، دستم را از رو میها چشم

 گفت: یدر هم رفت و با تند

 به درخت! ی...خوردیکار کرد یچ نیصد بار گفتم درست راه برو، بب-

 

 وار گفتم: ناله

 ...سوزهیم یلیخ-

 

. رمیحرفم را هم پس بگ یکی نیا دی! فکر کنم باکور تر شد شیابروها نیب ی گره

دادند که  یبه چهره اش م یاخم ها جذبه ا نیهم قشنگ بودند! هم شیاخم ها

 کرد... یجذاب ترش م

 

 لب زد: ریسخت و نفوذ نا پذ یو به راه افتاد. با صدا دیرا به شدت کش دستم

 روش... یذاریم خیخونتون  یریاالن م-

 

 گفت: تی. برگشت و با عصبانستادمیو ا دمیترس عقب کشباره دستم را با  کی

 .فتیراه ب ؟یسادیچرا وا-

 خوام برم خونه! یمن نم-
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 .رمیبمون منم م نجایتو غل... هوف...اصال به من چه! هم-

 

به  ییو با صدا دمیدور شدن برداشت که به سرعت به طرفش دو یقدم برا چند

 شدت مظلوم گفتم:

 تورو خدا نرو! -

 

 گفتم: یو با ناراحت ستادمی. پشتش استادیباره ا کی به

 چیکه ه یکردن تو خونه ا یخوشحال باشم، خسته شدم از زندگ یامشب هیبذار -

 یکی یهفته ا حمیتوش تنهام. که تنها تفر شهی. که همستیکس حواسش بهم ن

 دوست پسرش. خسته شیولم نکنه تا بره پ هویرفتن با ماراله. اونم اگه  رونیدوبار ب

 !یلیتنهام...خ یلی. من خییتنها نیشدم از ا

حرف هارا زدم. انگار کلمات خود به خود از دهانم  نیدانم چه طور و چگونه ا ینم

 یلعنت یاشک ها نیهم یدستِ من نبود. حت زیچ چیآمدند و انگار، امشب ه رونیب

 .ختندیر یم نییپا میاز چشم ها یگریپس از د یکیکه 

 

 مانیخواستم عقب گرد کنم تا به خانه  ،یدیرداند، با ناامرا برنگ شیکه رو یوقت

 توانستم بروم. یم ییتا خانه نبود و خودم به تنها یادیز یبرگردم. فاصله 

 

 یآرام تر شده بود وقت شیشد. صدا ریدر چنگش اس میاول را که برداشتم، بازو قدم

 گفت:
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 ؟یدوست دار یموتور سوار-

 

 یفشار میزمزمه کردم. به بازو یلب اوهوم رِیفقط زرا به طرفش برنگرداندم و  سرم

 وارد کرد و گفت:

 !رمااایم شمیسوارِ موتورِ خوشگلم م ییناز نکن که خودم تنها-

 

اما با جلو  "کدوم موتور؟"تعجب سرم را به سمتش چرخاندم. خواستم بپرسم  با

 آمدن دستش، حرفم را خوردم و مسخ شده نگاهش کردم.

 

دستش از سرما فاصله گرفتم.  یش گونه ام را لمس کرد، با گرماکه پشتِ دست یوقت

 گفت: یلبخند چیبدونِ ه

 ؟یکردن مالِ بچه هاس، مگه تو بچه ا هی! گریهست یتو دختر قو-

 زمزمه کردم: یفرستادم و به آرام نیی! بغضم را پادیرا که پاک کرد، چانه ام لرز اشکم

 من بچم! یخودت گفت-

 درست باشه؟ دیمن گفتم با یمگه هرچ-

 

 :دمیاراده خند یب

 !یگیم ادیکه چرت و پرت ز یکن یاعتراف م یخودت دار-
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 را خاراند و گفت: سرش

 هوا چه قدر خوبه! یآآآ راست-

 

 که گفت: دمیخند شتریب

 قدر بخنده؟ نیداره دختر ا یچه معن س،یه-

 

 :دمی. متعجب پرسدیکش یتمام شدنِ حرفش دستم را گرفت و به سمت با

 داره؟ یچه اشکال دنیمگه خند ا،یریگ یلیخ-

 ادیز ابونیدختر تو کوچه خ ستیکال خوب ن یول ستین نجایا یاالن که کس-

 بلند! یبخنده، اونم با صدا

 بخدا، بدبخت زنت! یریگ یلیهوف تو خ-

 

 کرد گفت: یرا تند تر م شیکه قدم ها یبه صورتم انداخت و در حال ینگاه مین

کس  چیزنم و ه یصدا ذارمینم رمی، دوما اگه هم بخوام بگاوال که من زن ندارم-

 بشنوه!

 ؟یگیم یدار یهمه راهو؟! جد نیا رهیم یاوهوع، ک-

 

 کردم لبخند زد: احساس
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مطمئنم  شم،یزودم وابسته م یلیخ یمن مغرور و غد باشم، ول دیشا ن،یرفتارم و نب -

جز من نگاهش  یکس یکه نخوام حت شمیازدواج کنم اونقدر عاشقِ همسرم م یوقت

 کنه!

 گفتم: جانیته دلم را قلقلک داد. با ه یزیچ کهویدانم چرا  ینم

من به عشقِ  ؟یدونیاندازه عاشق زنش باشه، اصال م نیتا ا یمرد دمیمن تاحاال ند-

 دوست نشدم. یپسر چیهست که تاحاال با ه نمیهم یمردا اعتقاد ندارم، واسه 

 

 وارد کرد و گفت: یرده بودند، فشارانگشتانم که در دستش جا خوش ک به

 دختر خوب... گنیبه تو م-

 

 . چه قدر کمبودِ محبت داشتم!دیمهم تر کوب فشیتعر نیاز ا قلبم

 

بود. به سمتم برگشت و  ستادهیا یدرِ خانه ا یآمدم. جلو رونیاز فکر ب ستادنش،یا با

 گفت:

 .امیباش االن م نجایهم-

 خونته؟ نجایا-

 !امیآره، االن م-

 

به اندازه  دیباشد. شا کیما نزد یقدر به خانه  نیکردم که خانه اش ا یرا نم فکرش

 .میدو کوچه با هم فاصله داشت ی
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باز شد. با  نگیبعد، درِ پارک ی قهیباز کرد و داخل رفت. چند دق دیرا با کل در

آمد.  رونیب نگیاز پارک یکه به همراهِ موتورِ قرمز رنگ ستادمیمنتظر ا یکنجکاو

 با ذوق گفتم: ار،یاخت یکل و رنگِ موتورش آنقدر قشنگ بود که بش

 ...  چه قدر خوشگله!ییوا-

 بپر باال!-

 

 :دمیو واج پرس هاج

 ها؟-

 چرا ماتت برده؟! گه،یسوار شو د ایب-

 

به  یو پشتش سوار شدم. به محضِ سوار شدنم کاله کاسکت دمیذوق به سمتش دو با

 سمتم گرفت.

 

که مخصوصِ  یرنگ اهیچرم و س یاشتم. خودش دست کش هاسرم گذ یرا رو کاله

 سرش گذاشت. یبود را دستش کرد و کاله کاسکت یموتور سوار

 

 گفتم: جانیه با

 ...گهید میکن بر شیزود باش آت-
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 پر تحکم گفت: ییرا که روشن کرد، با صدا موتور

 دستات و دورِ شکمم حلقه کن!-

 

شکمش گذاشتم و خودم را از پشت  یانم را روکه گفته بود را انجام دادم. دست یکار

را احساس کردم و بعد...موتور از جا  دیکه کش یقیبه کمرش چسباندم. نفسِ عم

 وجودم را گرفت. یکنده شد و ذوق همه 

 

 یبلند یکه شد، از ذوق دستانم را دورِ کمرش محکم تر کردم. با صدا ابانیخ واردِ

 گفتم:

 تند تر برو...-

 !؟یچ-

 

 گفتم: یبلند تر یسرش بردم و با صدا کِینزدرا  سرم

 تند تر برو! کمی-

 خطر ناکه... شه،ینم-

 

باز هم اصرار  یتاب ی. با بدیرسیخنده دار به نظر م میسرعت بودم و خطر برا عشقِ

 کردم:

 !گهینکن د تیاذ-

 حواسمو پرت نکن... نیدرست بش-
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 روهااام!-

 

باره با  کیصدا زدم. به  تیا مظلومقدر ب نیاسمش را ا کهویدانم چه شد که  ینم

 گفت: یبلند یصدا

 خودت و سفت بچسبون بهم!-

 

مرتبه موتور سرعت گرفت! عاشقِ موتور  کیرا سفت به تنش چسباندم که  خودم

شده بودم. چه قدر  مایساله بودم سوارِ موتور ن۱۴ یبار وقت کیبودم و فقط  یسوار

لحظه  کیبانم را حرص دادم. مهر شهیهم یمایآن شب خوش گذشت و چه قدر ن

 یبود! آخ که چه قدر دلم برا رنگرانِ افتادنم از موتو ماینشستم و ن ینم میسرِ جا

 تنگ شده است... غشیدر یب یمحبت ها

 

آن شب، دستانم را از دورِ کمرِ روهام باز کردم. دستانم را در هوا گرفتم و  یِادآوری با

 زدم: غیبا ذوق ج

 ...وهوووی-

 !یفتیدختر؟ االن م یکن یکار م یچ-

 خوووبه... یلیروهااام عاشقتممم! خ یوا-

 

 جنبه بود! ی. چه قدر بدمیحبس شده اش را احساس کردم و در دلم خند نفسِ
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 باره گفت: کی به

 بزن! غیج یتون یتا م-

 بزنم؟ غیج-

بزن، به  غیکردن ج هیگر یکن! به جا یبکش، خودت و خال ادیبزن، فر غیآره ج-

بگو! بذار همه بدونن چه قدر حالت  راهیبد و ب ادیکه ازشون بدت م ییوناا یهمه 

 خوبه!

 

 زیخ می. ندمیگذاشتم و بدنم را باال کش شیشانه ها یشدم. دستانم را رو وسوسه

شده، سرم را به طرف آسمان بلند کردم. چه قدر پر ستاره و چه قدر آرام! کاش 

 یو خال دمیبار یمثلِ آسمان م بغض داشتم یآسمان بودم، کاش وقت نیا هیشب

 شدم!  یمکردن هم آرام ن هیبا گر ی! افسوس که من حتشدمیم

 

 زدم: شیباره صدا کی به

 خدااا...-

 بلندتر!-

 خداااااا...-

 بلند تر!-

 

 :دیدر چشمانم جوش اشک

  ؟ینیب ینازگلِ گناهکارت و م ؟؟ینیب یخداااااا خستممم، من و م-
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وقت  چیاما، باز هم بنده اش بودم، نبودم؟ چرا هنبودم  شیبرا یخوب ی بنده

 خوشحال نبودم؟ گناهم چه بود؟

 ستم؟ین گهیبابام بودم! من نازگلش بودم! چرا د یخدااا من دردونه -

 

بعد از  میکردم راِه گلو یکردند! احساس م یپوستِ صورتم را نوازش م میها اشک

 !ییمثلِ رها یبود! حس یروز باز شده! چه حسِ خوب۳

 

 کیشانه اش گذاشتم و  ینشستم و روهام را از پشت بغل کردم. سرم را رو میجا سرِ

 .دمیشن ینم زیچ چیکردم. کاش آن شب ه هیگر ریدلِ س

 

فاصله  ب،یزده ام وگرنه مغزم از سواالتِ درهم و عج یالیخیروزِ تمام، خودم را به ب ۳

 شدن ندارد. یتا متالش یا

 

به خانه  کیه است. سرم را که بلند کردم، نزدکردم سرعت موتور کم شد احساس

 .میبود مانی

 

 گفتم: میدیکه رس مانیکوچه  سرِ

 کن. ادهیپ نجایمن و هم-
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شدم و کاله کاسکت را از سرم برداشتم. کاله را به سمتش  ادهی. از موتور پستادیا

 گفتم: یآرام یگرفتم و با صدا

 ممنون!-

 ؟یبابت چ-

 

 باال انداختم: یش شانه انگاه کردن به چهره ا بدونِ

 متفاوت تر بود! یلیخ میزندگ ی گهید ی...از شبا یعنیبود؛  ی! شبِ خوبیهمه چ-

 قت؟یتو  یحاال چرا سرت و کرد-

 

خجالت زده بودم.  ینشده بودم و کم یمیاندازه صم نیبه ا یپسر چیبه حال با ه تا

 م:رنگش نگاه کرد یعسل یباال آوردم و به چشما یسرم را به سخت

 خوبه؟-

 

 :دیمرتبه پرس کیدر فکر بود.  انگار

 نجام؟یمن چرا ا-

 

 گرد شدند: میها چشم

 ؟یچ ینی-
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کرد و انگار در  ینگاه م رهیخ میبود. فقط و فقط به چشم ها یجورِ خاص گناهش

 ینگاه م نطوریچرا ا یمرتبه ضربانِ قلبم باال رفت! لعنت کیدانم چرا  یفکر بود. نم

 کرد؟

 !یهست یدخترِ جالب-

 ها؟!-

 

 ایگرفت  یکه خنده اش م یی. انگار وقت هادیلبش کش یرا به گوشه  دستش

 کدام حالت را داشت؟ قایکرد! حاال دق یکار را م نیا شد،یم یعصبان

 !ادیبهت نم ادیزشت ز یخنگ! بامزه  یبهت بگم بامزه  دیفکر کنم با-

 

 رفتم که گفت: شیبرا یغره ا چشم

دختر  هی ام،یخواستم ب ی! راستش اصال نمستادمیا نجایا یردونم االن چه جو ینم-

 ترسوام، خوب باشم! مگه مهمه؟! یعنی امیکرده بود که اگه ن دمیبچه تهد

 

 کرد: یدر کف دستم فرو رفتند! باز داشت مسخره ام م میها ناخن

قرارمون افتادم، با خودم  ادِی ییهویاومدم و  یبود که از مهمون ۱۲ کیساعت نزد-

 !ستیسخت ن ادیتر اومدن که ز نییتم دوتا کوچه پاگف

 

 :دیشده پرس زیر ییو با چشم ها دیکوتاهش کش شِیبه ته ر یدست

 بشه؟ یکه چ امیب یکنم، به من گفت یکارِ تورو درک نم یجد یول-
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 کیبعدش...خب دلم  یدانستم، اولش آن فکرِ مسخره به سرم زد ول یهم نم خودم

 خواست! یشب ممثلِ آن  گرید یِشب گرد

 

 بر خالفِ حرف دلم گفتم: اما

حوصلم  یشدم ول مونیبرات داشتم! بعدشم که پش ی! گفتم که چه فکردونمیچه م-

 سر رفته بود و اومدم!

 

نگاهش هول شدم  رِیکردند. ز دایپ یحالتِ خاص شیباال رفتند و چشم ها شیابروها

 و گفتم:

 !گهیآآآ...من برم د-

 بود! یمنم شبِ متفاوت یواسه -

 

 یشده نگاهم به لبخندِ محوش بود. دستش را که به سمتم گرفت، بهت زدگ خشک

 ام به وضوح مشخص بود:

 !یهست یخوب یدخترِ کوچولو ازت خوشم اومده، دوست کوچولو-

 

ام رنگ باخت. دستم را در  یلفظِ دوست کوچولو خوشم آمد. کم کم بهت زدگ از

 شدم: رایدل پذرا با جان و  شیدادم و گرما یدستش جا

 !یهست یباحال یتوام بابا بزرگِ اخمو-
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 زد: یحرف م شی! انگار با چشم هادندیخند یم شیها چشم

 چطوره؟ م،یباش یدوستِ معمول-

 

. معلوم بود که چه قدر از منِ بچه خوشش آمده! لحنِ حرف زدنش با من دمیخند

 انداخت! یپدرم م ادِیبزرگ تر بود و من را  کیمثلِ 

 زدم و گفتم: شیدر نوسان بود. با خنده به بازو میلب ها و لپ ها نِیب نگاهش

 !یزن یقدر به چالم نگاه نکن، آخرش تو امشب چشمم م نیا-

 

 یلپم نشست با حالت یرا که جلو آورد لبخندم محو شد. انگشتش که رو دستش

 گفت: یدستور

 بخند!-

 

 بود: دهیار فهمسوزاند! هول کرده بودم و انگ یدستش، صورتم را م یگرما

 !؟یچ...چ-

 گفتم بخند، زود باش!-

 

لبخند زدم. به محضِ لبخند زدنم، انگشتش در  یرا فرو دادم و به سخت میگلو آبِ

 انداز شد: نیلپم فرو رفت و تک خنده اش طن
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 چه قدر باحاله!-

 

 رِیمحو شده بودند. چه قدر زود تقص شینبود و اخم ها یاز آن لحنِ دستور یخبر

که  یگرفت! جور یخودش م یداد! و چه قدر راحت آدم را تحتِ سلطه  یموضع م

 !یاوریرا به زبان ب "نه" یدر برابر لحنِ حرف زدنش کلمه  یتوانست ینم

 شبه! میو ن کیبرو خونتون، ساعت  گهیخب د-

 

را  شیو خلوت بود و چند شبِ پ کیو پشتِ سرم را نگاه کردم. کوچه تار برگشتم

 د:کر یم یتداع میبرا

 تا برم؟ یسیمیجا وا نیهم-

 !نجامیآره حواسم هست، برو من ا-

 

به خانه  یکردم و وقت یگفتم و برگشتم. با سرعت کوچه را ط یلب خداحافظ رِیز 

انداختم. هنوز سرِ کوچه سوارِ موتورش بود.  یبرگشتم و پشتِ سرم را نگاه دمیرس

 تکان دادم تا برود. اما نرفت! یدست شیبرا

 

را از  دیداد. لبم را گاز گرفتم و دسته کل یته دلم را قلقلک م یزیجهش، چتو نیا از

 .دمیکش رونیب فمیک

 

 .دمیدور شدنِ موتورش را شن یشدم و در را پشتِ سرم بستم، صدا اطیوارد ح یوقت
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دادند!  یعطرش را م یِ. دستانم بودمیام بردم و بو کش ینیب کیدستانم را نزد کفِ

 عطرش را گرفته بودند. یهم بو میلباس ها نه تنها دستم، انگار

 

 لب زمزمه کردم: رِیزدم و ز یلبخند اریاخت یب

 ...یاعصاب یب کمیبابابزرگ! فقط   یستیکردم بد ن یاون قدرا هم که فکر م-

 

به او  شدیمن جالب بود، اما واقعا م یِام را از در گرفتم! دوست معمول هیو تک دمیخند

 اعتماد کرد؟!

 

اش  یگوش یبه مارال که محوِ صفحه  یسال چهارم را بستم و نگاه یِضایر کتابِ

 بود انداختم:

 غرقت کرده؟ یجور نیتو اونجاس که ا یچ-

 

 را بلند کرد و با ذوق گفت: سرش

 پسره چه قدر خوبه! نیا یدون ینم یناز یوا-

 

 گفتم: یرا در حدقه چرخاندم و با مسخرگ می.  چشم هادمیکش یکشدار پوفِ

 !گه؟ید یکیبا  یکه رفت یرو دور زد یا چارهیکدوم بباز -
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اش برد. از  یدوباره سرش را داخلِ گوش یاساس یمحو شد و با چشم غره ا لبخندش

 بلند شدم و گفتم: میجا

کتاب خونه که  میسرت اومد رِی! خیستیخونه تو درس بخون ن میپاشو، پاشو بر-

 ! خاک بر سرِ خرت!؟یکن یچلغوز چت م هیبا  یدار ینشست میدرس بخون

 

به پچ  هیرا شب میبه ما نشسته بود، صدا کیکه نزد یاز طرفِ دختر یچشم غره ا با

 پچ کردم و گفتم:

 نکردن! رونمونیب نجایتا از ا گهیمارال پاشو د-

 

را که جمع کرد،  لشیبلند شد. وسا شیاش دل کند و از جا یباالخره از گوش مارال

 .میزد رونیاز کتابخانه ب

 

پوش شده بودند. با وجودِ آنکه  دیها سف ابانیخ یو همه  دیبار یبرف م شبید از

 یرو یزیدانم چرا و انگار باز هم چ یعاشقِ برف بودم، اما باز هم خوشحال نبودم! نم

بزنم و اشک  غیمثلِ آن شب از ته دل ج شدیکرد! کاش باز هم م یم ینیقلبم سنگ

 ! زمیبر

 

 یکرد! چند شب یم جادیا یجالب یماند و صدا یمبرف ها جا  یرو میکفش ها ردِ

خواست بدانم که  یبدانم. فقط دلم م یزیخواست از گذشته چ یکه دلم م شدیم

 خواستم! ینم یگرید زِیبود و من...چ یکاف نیپدر و مادرم کجا هستند! هم
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 آمدم: رونیمارال از فکر ب یصدا با

 !اریرام برو ب تیاضیر یمدرسه جزوه  یفردا که اومد یناز-

 

کرد و  یخداحافظ یدر فکر هستم که سرسر دیتکان دادم. انگار فهم یسر یآرام به

 به سمتِ خانه شان رفت.

 

گرفت. کاش  یجا میلب ها یرو یکردند و لبخند دنیبرف شروع به بار یها دانه

 .میبساز یو با هم آدم برف میپرتاب کن یبرف یبود تا به هم گلوله  یکس

 

در سرم  میباش "یدوستِ معمول"گفته بود  شیکه چند شبِ پ یسرفکرِ پ یا لحظه

نبود! نه من سراغش را گرفته بود و  یخبر چیگذشت و ه یروز م ۴افتاد! از آن شب 

که بتوانم با او از  میبود یمیبا هم صم یگفته بود. کاش حداقل آنقدر یزینه او چ

ست. نه مثلِ  یخوبدانستم دوستِ  ی. کاش حداقل مرمیفاصله بگ میها ییتنها

دوست بودن را  یِ که معن یدوستِ واقع کیمعرفت و مارالِ حواس پرت!  یب یماین

ساله  ۲۹پسرِ  کیبافتم!  یم ایممکن نبود و من...فقط رو یزیچ نیبداند! واقعا چن

 من باشد؟ مسخره نبود؟ یِمیدوستِ صم

 خوشگله؟! یه-

 

 بود! صدا...چه قدر آشنا نی. ادندیچسب نیبه زم میپاها
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خواست دست از  یم یکِ  یعوض نیمشت شدند. ا میرا که برگرداندم، دست ها سرم

 سرِ من بردارد؟

 !زمیسالم عز-

  

 کردم با آرامش جوابش را بدهم: یسع

 ش؟یسالم، فرما-

 

 گفت: به ظاهر مهربان یبه سمتم برداشت و با لبخند یقدم

 ؟یخوب-

 خوبم. کارت و بگو!-

  ؟یدیهام رو نم امیابِ تلفن ها و پتوپت پره ها !! چرا جو-

 که جوابت رو بدم! نمیب ینم یلیدل-

 

سالِ تمام دنبالم بود و هنوز دست  کیباشد؟  شیریتوانست س یآدم چه قدر م کی

بود که  دهیدر من د زیو دختر باز، چه چ پیاز سرم برنداشته بود. حسامِ خوش ت

 کرد؟ینم میرها

 

 ینگاهو با  ستادیا کینزد یفاصله ا در
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 کرد، لب زد: یصورتم را وجب م ینقطه به نقطه  که

 !یستی. در حدش نفتیبا من در ن-

 

 :رمیپوزخندم را بگ یجلو نتوانستم

همه  نیکه با ا نمیبینم یدر حد یترسم؟ من تورو حت یازت م یمثال فکر کرد-

 ؟یترسون یم یمزاحمت شمارم رو عوض کنم! بعد من و از چ

 

 ظیغل ی. با اخمدمیورتم دراز کرد، خودم را عقب کشرا که به سمِت ص دستش

 :دمیغر

 ؟یکن یم یچه غلط-

 نیحواست باشه از ا ی! ولیکن یترم م صیحر اد،یفرار کردنات خوشم م نیاز ا-

 کارات خسته نشم...

 

 :دمیخند

 بچه سوسول! یکن یم دیتهد یبازم که دار-

 نازگل رو اعصابم نرو!-

 

و در  دمیکش نییبه گردش در آوردم. نگاهم را پاتمسخر نگاهم را در صورتش  با

 کردم، گفتم: یرا صاف م شیپالتو ی قهیکه  یحال
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اگه بخوام به جرم مزاحمت ازت  یدون ی! تو که مزمیعز یبهتره تو رو اعصابم نر-

به بابام بگم مزاحم دارم  هیمن منصوره ارجمنده! کاف یبابا شه؟یم یکنم چ تیشکا

 ودمانت رو به باد بده!که داره د یتا با نفوذ

 

 ی! نمستادینگاهم به پشتِ سرِ حسام افتاد و...قلبم ا یتمامِ شدنِ حرفم، لحظه ا با

به سمتِ عقب  ی. قدمدمیحسام عقب کش ی قهیدانم چرا هول کردم و دستم را از 

فاصله را کم کنم اما حسام، دستش را دورِ کمرم انداخت و به سمتِ  نیبرداشتم تا ا

 . با ترس لب زدم:خود کشاند

 .میابونیاحمق ولم کن، وسطِ خ-

 

که از  ییکردم. حسام با چشم ها یرنگ را احساس م دیام و سف یشدنِ ب کینزد

 شده بودند گفت: کیحرص بار

 ارمیهرجور که شده به دستت م ارم،یو تو گوشت فرو کن کوچولو، به دستت م نیا-

 !؟یدیشن ،یکن یکار یتون یو تو نم

 

هم فشار دادم. حاال،  یرا رو میرنگ از کنارمان رد شد و من چشم ها دیام و سف یب

 من مهم است؟ یکند؟! اصال چرا فکرِ او برا یدر موردم م یچه فکر

 

 و گفتم: دمیحسام کوب ی نهیحرص و نفرت به تخت س با
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 ؟یدیشن ،یضیمر هی. تو یزنیبه من دست م یکن یغلط م ،یدستت و بکش عوض-

خوادت! از  ینفر نم هی ینیبب یکنن طاقت ندار یموس م چون همه دورت موس

 !یعقده ا هیخود راض

 

پر  یاز دورِ کمرم باز شدند. نگاه شیکه دست ها دمیشدت خودم را عقب کش به

 گرفته اش انداختم و عقب گرد کردم!  ینفرت به چهره 

 

م؟ داشتم بغضم را پس زدم. اصال چرا بغض داشت یکه با حرص قدم بر م یحال در

 مهم بود؟ میچرا فکرِ او برا

 

 یو او من را دخترِ خوب ستمین یپسر چیکه گفته بودم با ه شیچند شبِ پ راستش،

دخترِ  گریبود، من د دهیکه د یزیصدا زده بود، حالم را عوض کرده بود. حاال با چ

محتاجِ  شهیدادم بد نبودم و هم ینبودم. به خدا که من آنقدر ها که نشان م یخوب

 شد: انیب یو معمول بیعج یکه با لحن هامرو فیتعر نیبودم! مثلِ هم فیتعر نیهم

 "دخترِ خوب گنیبه تو م"

 

 

به اتاقم رفتم. طبقِ معمولِ خانه غرق در  میو مستق دمیآشفته به خانه رس یاعصاب با

 هم نداشت! یتعجب یسکوت بود و البته...جا
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. حسام داشت شدیه بزرگ تر مجا خوش کرده بود که هر لحظ میگلو یتو یبد بغضِ

مزاحمت به بابا، خودم را  نیخواستم با گفتنِ ا یکرد و من نم یم تمیبه وضوح اذ

 رفتن را هم از دست بدهم. رونیب نیهم دمیترس یمحدود کنم. م

 

دست  نِیتخت نشستم. سرم را ب یو رو دمیکش رونیرا با بغض از تنم ب میها لباس

بود و...کاش باز هم من را دخترِ  یرو دادم. چه حسِ بدرا ف میگرفتم و آبِ گلو میها

 بداند! یخوب

 

خواستم  یکمبودِ محبت داشتم و نم نقدریا نکهیگرفت. از ا یخودم حرصم م از

 شهیرا از دست بدهم. به خدا که دستِ خودم نبود و من هم کیمحبت کوچ نِیهم

 بودم! ساله ۱۸ یدستِ من نبود و من فقط دختر زیچ چیتنها بودم! ه

 

را از  فمیام آمد، باعث شد که سرم را بلند کنم و ک یگوش یکه رو یامیپ یصدا

 تخت چنگ بزنم.  یرو

 

باال  یبیبدنم به طرزِ عج یدما دم،یام د یگوش یمنفورش را رو یکه شماره  یوقت

 و بلکه از نفرت! جانیرفت. نه از ه

 

فرستادم آن را  یم رونیم با ینیاز ب یکه عصب ییرا باز کردم و و با نفس ها امیپ

 خواندم:

 !شینیبب دیعکس برات فرستادم حتما با هیتلگرام،  ایب-
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چتش را باز  یلرزش داشتند، واردِ تلگرام شدم و صفحه  یکه کم ییدست ها با

 ماند!  رهیکردم. به محضِ آنکه عکس باز شد، نفسم رفت و نگاهم ناباورانه به عکس خ

 

. آنقدر میدانستم چه در جوابش بگو یکردم و نم یس نگاه مباز، به عک مهین یدهان با

کرد من  یفکر م دید یبود که هرکس آن را م یعیفرستاده بود طب میکه برا یعکس

 با خواستِ خودم در آغوشِ حسام هستم.

 گهیاون وقت د نه؟یعکسو بابا منصورت بب نیا یچطوره خانوم کوچولو؟ دوست دار-

 !فکر نکنم من و مزاحم بدونه

 

را نداشتند. حسام از وحشتم  یزیچ چیزده ام، قدرتِ نوشتنِ ه خی یها دست

 استفاده کرد و گفت:

 پخش بشه؟ هوم؟ یمجاز یفضا یعکس تو نیا یدوست دار-

 

 کردم: پیتا شیرا تحمل کنم. برا شیتوانستم حرف ها ینم

بکن، من  یخوا یم یهر غلط ست،یعکس مشخص ن نیا یمن اصال تو ی افهیق-

 ترسم! ینم ازت

 

 فرستاد: یدیجد امیکه پ دینکش هیثان به
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 یفهمن، نم یخانوادت که م یول ه،یعکس ک یکس نفهمه دخترِ تو چیه دیشا-

 فهمن؟

 

 یکه من تو یشدم. عکس یمن نابود م د،ید یعکس را م نیکه اگر بابا ا ی! وایوا

 یدست ها حسام دورِ کمرِ من و یبودم. دست ها ستادهیا ابانیپسر در خ کیبغل 

 یآنقدر کم بود که هر کس عکس را م مانیصورت ها یاو! فاصله  ی نهیس یمن رو

 را دارد. دنمیسکرد حسام قصدِ بو ینگاه احساس م نیدر اول دید

 

 ! دیکوب یتار بود و قلبم از ترس به شدت م دمید یتحملش را نداشتم. جلو گرید

 

 یصفحه افتاد، قلبم ب یکه باال یسمبا ا یکه لحظه ا م،یایب رونیاز تلگرام ب خواستم

 نه؟ گریمنش بود د ایاش آر یلی. فامختیهوا فرو ر

 

کمرم  ی رهیعرق از ت یرا خواندم، دانه  امشیاسمش گذاشتم و پ یرا که رو انگشتم

 سُر خورد:

 نه؟؟؟؟ یکس نبود چیکه با ه-

 

ض هر داد. بغ یرا به وضوح نشان م نیدوستانه نبود و لحن حرف زدنش ا امشیپ

 و...کاش امروز در خانه مانده بودم. شدیلحظه بزرگ تر م
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روهام هم  یها هیو کنا شیاز رفتارِ حسام و پخش شدن آن عکس کم بود، ن ترس

 شروع شد:

 !یکرد یم یکه خوب بلبل زبون شیچند شب پ گه،یجواب بده د-

 

 فیضع نیسوخت که حد نداشت. چه قدر از ا ی. آنقدر مدمیکش میبه گلو یدست

 بودم! زاریبودنم ب

 

 آوردم! یحداقل روهام را از اشتباه در م کاش

 نوشتم: شیرا کنار گذاشتم و با هزار جان کندن برا دیمرتبه، ترد کی

 بدم! حیبرات توض دیدمِ خونمون، با ایب-

خواسته وسطِ  یخب دلت م ؟یبد حیواسم توض یکه بخوا شمیم تیمگه من ک-

 !یوسنام یتو بغلِ هر ب یبر ابونیخ

 

قانع کردنِ  لش،یخواست حرف بزنم و دل یداشتم. به شدت دلم م ازیحرف زدن ن به

 کردنِ خودم بود: یروهام نبود. فقط خال

 .ستی. حالم خوب نایکنم ب یمنتظرتم روهام، خواهش م-

 

نداد و من را به  اممیبه پ یجواب گرینه، اما د ای دیام را فهم یدانم عمقِ ناراحت ینم

 گذاشت.حالِ خودم 
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زده بودند را به  خیکه از ترس  ییگرفتم و انگشت ها میدست ها انیهم سرم را م باز

 یرفت و من م یکنار نم دمید یلحظه ام از جلو کیبابا  ی. چهره دمیام کش قهیشق

عمل کنم، با همان عکسِ به  لشیاست که اگر بر خالفِ م وانهیدانستم حسام آنقدر د

 کند! یار را با من مک نیظاهر بدرد نخور، بدتر

 

 یمنش را که رو ایام زنگ خورد. اسم آر ینگذشته بود که گوش شتریب قهیدق پنج

 به سرعت تماس را وصل کردم: دم،ید یگوش

 بله؟-

 !رونیب ایب-

 

 را بالفاصله قطع کرد. یو گوش دیایب رونیاز دهانم ب ینگذاشت حرف یحت

 

چنگ  زیم یرا از رو دیم. دسته کلرا تنم کرد میو پالتو دمیسرم کش یرا رو شالم

 .ام از اتاق خارج شدم یزدم و به همراه گوش

 

. دانه دمیدر د یرنگش را جلو دیام و سف یرا باز کردم، ب اطیمحضِ آنکه درِ ح به

 بند آمدن نداشتند. الِیبودند و انگار خ دنیبرف همچنان در حالِ بار زِیر یها

 

 شیزدم. نگاهش که به نگاهم گره خورد، رواش  شهیرفتم و به ش نشیسمتِ ماش به

 حالتِ ممکن برگرداند.  نیرا با سرد تر
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بود. با  یام همچنان قصدِ رها کردنم را نداشت و روهام هم انگار عوض یلعنت بغضِ

 کرد که دور بزنم و سوار شوم. یکوتاه، اشاره ا یمکث

 

در را باز کردم و  یوقت را دور زدم. نشیجانم را تکان دادم و ماش یب یپاها یسخت به

 یام را نوازش داد. بو ینیب یعطرِ گرم یگرفتم، بو یجا نشیماش یصندل یرو

 به دلم نشست: بیکه عج یعطر

 زود باش حرفت و بزن کار دارم!-

 ؟یپس چرا اومد یاگه کار دار-

 

 .دیلرز یگذاشته بود که آنقدر م ریهم تاث میصدا یام رو یکنم بغضِ لعنت فکر

 

 و گفت:کرد  ینچ

! یببر شیتا کارت رو پ یمظلوم بش یکه فقط بلد یزبون نفهم یدخترِ بچه  هی-

 ...یا چارهیب نقدریکه ا سوزهیدلم برات م

 

 بودم! چارهیگفت، من ب یدر قلبم فرو کرد. راست م یشترین انگار

روت حساب  شهیفکر کردم م ،یایگفتم ب یم دی! نباچارمیآره حق با توئه، من ب-

 کرد!



97 
 

 یکن یکار م یچ یدار ستیحرومزاده معلوم ن هیتو بغلِ  یستادیوا ابونی خوسطِ-

چته  یبگ شهیم ست؟یحالم خوب ن یگیم یبعد اومد ست،یکه البته به منم مربوط ن

 قا؟یدق

 

 :دیفرمون کوب یو دستش را رو دیحرص خند با

 آره؟ یهمه رو با هم داشته باش یخوا یتو! م یهست یعجب بچه زرنگ یوا-

 

 زدم: غیچه شد که با حرص ج کهویداند  ینم

 بسه! بس کن! -

 

در  رهیبه خون نشسته، نگاهم کرد. خ ییجمع شده از حرص و چشم ها ییلب ها با

 !ختیو بدوِن پلک زدن فرو ر دیچشمانش، اشک در چشمانم جوش

 

 درد گفتم: با

 ه،شیساله که مزاحمم م کیمن و بغل کرد!  یزور ؟یفهم یمن نرفتم تو بغلش م-

که  ییاونا یدنبالمه؟ چون من مثه همه  یواسه چ یدون یم ؟یفهمیکنه م یولم نم

 خوابش بشم، بقولِ خودش تو کفم مونده! ریخواد بهش پا ندادم تا ز یم

 

 هم فشرد: یرا رو شیها چشم

 بسه!-
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 توجه هق زدم و ادامه دادم: یب

 هیاستفاده کنه و بعد مثه کنه تا وادارم کنه که باهاش باشم، تا ازم  یکارارو م نیا-

 سطل آشغال! یدستمال پرتم کنه تو

 

 :دیغر یرا چنگ زد و عصب موهاش

 گفتم بس کن!-

 

 ام شدت گرفته بود و حالم دستِ خودم نبود: هیگر

کشه، از  یآخرشم کارتون به تخت و رابطه م دیزن یهمتون اولش دم از عشق م-

 ...ادی! بدم مادیمرده بدم م یهرچ

 

 قاب گرفتم و هق زدم. میبا دستارا  صورتم

 نکن! هیگر-

 

و بعد  دمیشد. پوف کالفه اش را شن شتریام ب هیجمله، شدتِ گر کی نیهم با

 دستش را کنارِ سرم احساس کردم:

 ! خوبه؟ینکرد ینکن، تو کار هیباشه گر-
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 هیاش چسباندم و گر نهیطاقت، سرم را س یرا به طرفِ خودش کشاند که ب سرم

روز تنگ شده  ۴آرامش، بعد از  نیا یرا از سر گرفتم. چه قدر دلم برا میکردن ها

 بود!

 

رفت، دستِ  یم نییسرم باال و پا رِیکه ز  یپهن و مردانه ا ی نهیآرام و س یها نفس

حلقه شده بود و صد البته نوازشِ نه چندان با محبت اما  میکه دورِ شانه ها یگرم

 هیباعثِ بند آمدنِ گر شد،یم دهینه ام کششا یکه با انگشتِ شست رو یآرامش بخش

 ام شد.

 

انداخت و ترسِ  یآن عکس توسطِ بابا، دلم را به تالطم م دنِیلحظه تصورِ د هر

آن عکس فقط من را  دنِیبابا با د دیکرد. شا یرا درونم شعله ور م یزیوحشت انگ

 ریسر به ز یِنازگلمن را  گرید نکهیکرد، اما فکرِ ا یبارم م راهیمحدود و چند تا بدو ب

 آورد. یم دردداند، قلبم را به  ینم بشیو نج

 

 تی. آنچنان که مجبور شدم از آغوشِ گرم و حماشدیم شتریدلم هر لحظه ب آشوبِ

 . نمیبش میگرِ روهام دل کنده و صاف سرِ جا

 

کردم؟  ی. چه کار مدمیکش میدندان ها نِیزدم و پوستِ لبم را ب میبه رونِ پا یچنگ

 توانستم دهنِ گشادِ حسام را ببندم؟ یم چه طور
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از حسام در سرم بزرگ و بزرگ تر  تیو فکرِ شکا دمیدرد ناکم کش یبه گلو یدست

توانستم ادعا کنم من در آن عکس به اجبار در آغوشِ  یکردم، م یم تیشد! اگر شکا

 توانستم ثابت کنم! یحسام هستم. البته اگر م

 گه؟ید دهمش راست بو یکه زد ییحرفا نیا-

 

که دستِ  یتی. با مظلومدیخش دار و مردانه اش، سرم به طرفش چرخ یصدا با

 تکان دادم. یخودم نبود، سر

 

بار  نیآتش گرفتم. ا ش،یگرما رِیشد. آنقدر که ز یو طوالن قیصورتم دق یرو نگاهش

 گرفته تر شده گفت: یکردم کم یکه احساس م ییبا صدا

 ساله که مزاحمته؟  کی-

 اوهوم!-

 ؟ینکرد تیسال ازش شکا کی نیچرا تو ا ؟ینگفت یچیکس ه چیپس چرا به ه-

 

 نگاهش کنم گفتم: نکهیرا باور نکرده. بدونِ ا میکردم حرف ها یم احساس

 بابام بفهمه و من رو مقصر بدونه! نکهیاز ا دمیترس-

 نه؟! یدوست دار یلیبابات و خ-

 

 از جانم! شتریبغض لبخند زدم! دوستش داشتم؟ ب با

 !امهیدن یهمه  ،یلیخ-
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 !؟یاشیدن یتو هم همه  ؟یتو چ-

 

 یب دند،یپرس یسوال را از من م نیا شیپ یهفته  کی! اگر یجواب یسوالِ ب چه

 دادم، اما حاال... یشک جوابِ مثبت م

 

 از پنجره دوختم و گفتم: رونیرا به ب نگاهم

 مایبود، ن شمیپ شهیهم مایتنها که نه، ن یتنها یعنیتنها بودم،  یمن از بچگ-

سرش به شرکتش بند بود و  شهی! بابام همیلیخ یلیدوستم داره، خ یلیبرادرمه، خ

شب به خونه اومده باشه، مامانمم ۱۰وقت به خاطر ندارم که زودتر از ساعت  چیه

 مایرو کنارِ ن میبچگ یخودش بود! من همه  یسرگرمِ کارا شهیکه...خب اونم هم

از اندازه به  شیب شهیوقت نبود، اما محبتش هم چیبام هبا نکهیگذروندم. با وجودِ ا

بلکه به مامانم هم به اندازه  ما،یتونم بگم نه تنها به ن یخورد، به جرات م یچشم م

 یوقت از نبودنش گله نم چیبود که ه نیبه خاطر هم دیکرد. شا یمن محبت نم ی

 کرد! یکرد، جبران م یکه خرجم م ینبونش را با عشق شهیچون هم کردم،

 

زدم و  یاراده لبخند یکرد. ب رمیاش غافل گ رهینگاهِ خ دم،یبه طرفش چرخ یوقت

 گفتم:

 هوم؟-
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 میپالتو بِیرا که از ج یام بلند شد. گوش یزنگِ گوش یبزند که صدا یحرف خواست

از تنم گذشت و...من به شدت از  یبیکرد. لرزِ عج خیبدنم  یهمه  دم،یکش رونیب

 !دمیترس یم صفت، طانیمردِ ش نیا

 !ه؟یک-

 

گره خورده،  ییکه از ترس درشت شده بودند، نگاهش کردم. با ابروها ییچشم ها با

 . دیرا از دستم کش یگوش

 

 انداخت و بالفاصله به من نگاه کرد و گفت: یبه گوش ینگاه

 خودشه؟-

 

شدند. انگار از  کیبار شیتکان دادم. صورتش سفت و چشم ها یرا به سخت سرم

 !شدیم تیاذ یزیچ

 

صورتش نگه داشت. بدونِ  یرا جلو یو گوش دیفلش سبز رنگ کش یرا رو انگشتش

 از طرفِ حسام ماند: یمنتظرِ حرف د،یبگو یزیچ نکهیا

! یایکه باهام راه ب نیبا اون عکس ندارم، به شرط ا یخوشگلم؟ نترس کار یدیترس-

 نه؟! گهید یایراه م

 

 . دیرس یواضح به گوش م شیزده بود که صدا کریاسپ یرا رو یگوش
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شک تعجبش  ینگفته بودم و ب شیعکس را برا ی هیبه تعجب نگاهم کرد. قض روهام

 بود. نیبه خاطر هم

 

 گفتم: دیلرز یکه به شدت م ییبزنم. با صدا یکرد که حرف اشاره

 ...کنم!کاری...چدیبگو...با ؟یخوا ی...از...جونم میچ-

 

 هم فشار دادم: یرا رو میچشم ها و دمی. از خنده اش به خودم لرزدیخند

چه قدر دوست دارم  یدون ی...نمیدون یبود عشقم! آخ نازگل، نم یسوالِ خوب-

 مگه نه؟! یخوا یرو، تو هم م تیتنِ بلور یببوسمت، صورتت رو، گردنت رو، همه جا

 

از من نداشت. چشم  یو انگار، روهام هم دستِ کم دمیکش ینفس نم گریکنم د فکر

 یِشانیپ یصورتِ سرخ شده و رگ برجسته  یتم روپر وحش یها

 نیکرد! چرا ا یتنم را مورمور م یحسام همه  یخشک شده بود و حرف ها روهام

 شرم بود؟ یقدر پست فطرت و ب

شبِ دو نفره رو  هیمن تا  ،یکن یترم م صیبا فرار کردنات چه قدر حر یدون ینم-

 نازگل! شهیباهات تجربه نکنم، حالم خوب نم

 

 میو دست ها دمی. به در چسبتنم از ترس منقبض شد د،یکه روهام کش یعربده ا با

 :دیدهانم گذاشتم. روهام داد کش یرا از ترس رو
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 کنم... یم تیپدرِ حرومزاده! حال یب ؟یکن یزر زر م یچ کهیمرت-

 

 یم تیکه از عصبان یدرآورد و به گوشش چسباند. با صورت کریرا از حالت اسپ یگوش

 .دیکش ادیشد و بر سرِ حسام فر ادهیپ نیماش از دیلرز

 

فکرِ رقم  یخوردند. حت یسرم چرخ م یحسام تو یو حرف ها دیلرز یتنم م ی همه

که  یبا پسر زیانگ جانیشبِ ه کیکرد.  یبا حسام هم مو به تنم راست م یزدنِ شب

داشت و هر  یکه انگار دست برنم یروان ضِیمر کیاست.  ضیکامال مشخص بود مر

 .زدیدست م یدیوز به کارِ جدر

 

 یکه گوش یبود. وقت دنیهم قابلِ شن نیاز داخلِ ماش یروهام حت ادِیداد و فر یصدا

 آرام گرفت. یآمد، دلم کم نیسرخ شده به سمتِ ماش یرا قطع کرد و با صورت

 

اش متعجب شدم. چرا  یبلند و عصبان ینفس ها یکه شد، از صدا نیماش سوارِ

 د؟بو یعصبان نقدریا

 

 سرسام آور به راه افتاد. یرا روشن کرد و با سرعت نینگاهم کند، ماش نکهیا بدونِ

 

 ترس در خودم جمع شدم. چه مرگش شده بود؟ از
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 لرزان گفتم: ییصدا با

 رو...روهام! چته؟!-

 ششش...نشنوم صداتو!-

 

 دادیانگشتانش فشار م نِیرخش نگاه کردم. آنقدر فرمون را سفت ب میو واج، به ن هاج

که به  تشیعصبان نیزده بودند. دلم از ا رونیمردانه اش ب یدست ها یکه رگ ها

اندازه مهم نبودم و...لعنت  نیکس به ا چیه یخاطر من بود قنج رفت! تا به حال برا

 کردم! یفکر هارا م نیبه من که باز هم از کمبودِ محبت ا

 

 :دمیکش یبلند نِیو ه دمیپر میدر جا ادشیفر یصدا با

 یکه تنته کجاتو م ییاون پالتو رون؟یاز شالِ واموندت ب یزیر یم هیموها چ نیا-

اون  ؟یمگه تو درس و کنکور ندار ؟یچرخ یول م ابونایپوشونه؟ چرا همش تو خ

 حرف مفت نزنه؟  یتونه جمعت کنه که هر حرومزاده ا ینم کمی تیجون جون یبابا

 

. سرش را دمیو شالم را جلو کش دمیبه در چسب شتریچنگ زد! ب میبه گلو یبد بغضِ

 انداخت و دوباره داد زد: میبه چشم ها یسرخش نگاهِ کوتاه یچرخاند و با چشم ها

مزاحمت  یتا هرکس یکن یدرست رفتار نم کمیچرا  ؟یدیبه صورت مال هیچ نایا-

 نشه؟
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من  ی! مگر لباس هازدیطور سرم داد م نیچشمم راه گرفت! چرا ا یاز گوشه  یاشک

 داشت؟ یشکالچه ا

دهنِ  گهیکنم که د یباهاش م یهم واسه تو دارم...اما واسه اون مادر مرده! کار-

 گشادشو باز نکنه به ناموسِ مردم بگه...

 

 یکه م یزیهم فشرد. انگار از چ یرا رو شیرا نصفه گذاشت و پلک ها حرفش

 کرد! یو حالش را خراب م شدیم تیاذ دیخواست بگو

 

به  یرنگِ حسام به چشمم خورد، ترس یمشک یو پرادو دیچیپ یداخلِ کوچه ا یوقت

 شد؟یم شانیوقت دعوا کیدلم چنگ زد! قرار بود چه شود؟ نکند 

 

دراز شد،   نیباز کردنِ درِ ماش یپارک کرد و دستش برا یرا گوشه ا نیماش یوقت

 هولزده گفتم:

 !؟یریک...کجا م-

 !ته؟یحال رون،یب یایکه شد نم ی. هرچیخوریاز جات تکون نم-

 

شد و در را محکم بهم  ادهیپ نیتکان دادم. از ماش یاش سر یاز لحنِ عصبان دهیترس

 !دیکوب
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افتادم و بر  شیحرف ها ادیشد، به  ادهیرنگ پ یمشک یکه حسام از پرادو یوقت

 بود؟! یینامرد هم جا نیشرم تر از ا یتر و ب ی. عوضدمیخودم لرز

 

بودند خشک شده بود.  ستادهیهم ا یروبه روآن دو که  یوحشت زده ام رو نگاهِ

 بود. دایفاصله هم صورتِ سرخش پ نیاز هم یروهام قد بلند تر از حسام بود و حت

 

باره روهام،  کی. به دیخند یکه حسام هر لحظه م زدندیبا هم م یدانم چه حرف ینم

 .دیبه گوشم رس ادشیفر یحسام را چنگ زد و صدا یپالتو ی قهی

 

باال  نیماش یها شهی. شزدیداد و با داد و هوار حرف م یدت تکان مرا به ش حسام

حسام دست بلند نکرد خوشحال  یرو نکهی. از اشدینم دهیشن شیبود و حرف ها

دانستم با زد و خورد  یکه از حسامِ فرصت طلب داشتم م یبودم چون با شناخت

 .ندک یروهام را به بازداشتگاه باز م یکردنشان فقط پا

 

وحشت  یگفت و بعد، حسام را به شدت هول داد. نگاه تیرا با عصبان یزیچ روهام

 آمد.  نیمحکم به سمتِ ماش ییحسام کرد و سپس، با قدم ها یناک حواله 

 

 :دمیحسام را شن یرا باز کرد، صدا نیدرِ ماش یآخر، وقت ی لحظه

 ...خورهیخودت! جنسِ دست دوم به دردم نم یِارزون ،ییهرجا یاون دختره -
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دانم روهام به طرفِ حسام حمله کرد و  یلحظه چه شد، فقط م کیدر  دانمینم

 صورتش زد. یتو یمشت

 

 زدم: غیشدم و ج ادهیپ نی. با ترس از ماشدیلرز یبدنم م ی همه

 ...میبر ایروهام ولش کن، ب-

 

آرام اما  ییحسام را در دستش گرفته بود، با صدا یپالتو ی قهیکه  یدر حال روهام

 اک گفت:وحشت ن

 ینتون یکنم که حت یباهات م یکار نمت،یدور و برش بب گهیبارِ د کیاگه فقط -

من  یایتن من و دور و بر یوصله  یگیهم که م یفیاراج نی! اینگاه کن نهیآ یتو

دور و برِ خواهرم  گهیخودت و خانوادته، خالصه حواست باشه د اقتِی! لستین

 ! نمتینب

 

طور سرم  نیهم ا ماین ی. حتدیتعصب گفت، که دلم لرزرا با  "خواهرم"لفظِ  آنقدر

 !شدینم یرتیغ

 

بعد از تمام شدنِ حرفش، حسام را با شدتِ به عقب هول داد که حسام  بالفاصله

 افتاد. نیزم یرو
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به خون نشسته اش اشاره کرد که سوار  یبرگشت و با چشم ها نیسمتِ ماش به

ر شدم. بالفاصله در را باز کرد و شوم. از ترسش زود به حرفش گوش دادم و سوا

 به راه افتاد. یحرف چیرا روشن کرد و بدونِ ه نیپشتِ فرمون قرار گرفت. ماش

 

رفت! جرات  یدانم کجا م یآرام تر شده بود و نم یبود که کم یا قهیدق ۱۰

 ی. گرچه نمدمیترس ینم ادیز م،یهم نداشتم و چون در مرکز شهر هم بود دنیپرس

 یاز همانِ شبِ اول قاینداشت. دق ییمردِ اخمو احساس ترس معنا نیا دانم چرا کنارِ

 یادیکه شباهتِ ز ی! حسردمک ینسبت به او احساس م یبیحسِ عج دمش،یکه د

روهام، واقعا مثلِ خواهرش بودم  یمن هم برا دیداشت! شا مایبه حسم نسبت به ن

 نسبت را دوست داشتم. نیو...ا

 

به صورتِ پر  یچشمم نگاه یداشت، از گوشه  نگه یشاپ یکاف یکه جلو یوقت

 جذبه اش انداختم. 

 

 بود گفت: شیاز صدا یجدا نشدن یکه جزئ یتحکم با

 شو!  ادهیپ-

 ...دیمن با-

 حرف و چند بار تکرار کنم. هیشو! عادت ندارم  ادهیبهت گفتم پ-

 

ت و گشت و گذار با اورا دوس حی. تفرامدیداشتم مخالفت کنم اما، دلم ن دوست

 داشتم. چه به عنوانِ دوستم، چه عنوانِ برادر!
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قسمتِ کافه را انتخاب کردم و به سمتش رفتم. حضورِ روهام را پشتِ  نِیتر یا گوشه

که راه  یمتعجب بودم! بعد از آن همه گرد و خاک یکردم و کم یسرم احساس م

 بود؟ یا غهیشاپ آمدنش چه ص یانداخت، کاف

 

 نشست. بیجا گرفتم، روهام کنارم به صورت ار یصندل یو رو زیپشتِ م یوقت

 !؟یخوریم یچ-

 

 با ذوق گفتم: کهویفکر کردم و  یکم

 !یشکالت یبستن-

 

از هم باز شدند. حاال که آرام تر شده  یبودند، کم یکه مثلِ گره کور شیها اخم

 کرده بودم.  دایبود، دل و جرات پ

 

و  رهیگذاشتم. خ شیروهاجلو بردم و انگشتِ شستم را وسطِ اب یرا کم دستم

به  شیابرو نِیزدم و انگشتِ شستم را ب شیبه رو یمتعجب، نگاهم کرد. لبخند

 و گفتم: دمیسمتِ باال کش

 ؟یبش یزشت فتهیصورتت چروک ب یخوای! مگهیباز کن اخمات و د-
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 ی. وقتدمیکش نییکرد. لبخندم را وسعت دادم و انگشتم را پا ینگاهم م یجور کی

 کار را دوست داشت؟ نی! اختیبست، انگار قلبم فرو ر را شیچشم ها

 

 دهیرا د یاز همان بارِ اول شیبلندش را لمس کردم. مژه ها یاراده مژه ها یب

بودمش، به شدت نظرم را جلب کرده بودند. آنقدر بلند و پرپشت بودند، که حسرت 

 وار گفتم:

 قشنگن، خوش بحالت! یلیمژه هات خ یعوض-

 

 دمیرا د دشیسف یدندان ها فِیبار رد نیاول یو من، برا دیخند بسته یچشم ها با

 و...قلبم از جا کنده شد!

 

دانستم  یبود. من فقط م بیخودم هم عج یبرا شدمیکه کنارش، دچارِ آن م یحاالت

 !دانمیچه...نم یدارم. برا یکه کنارش حالِ خوب

 

بودند نگاه  آن طرف تر نشسته یکه کم یو به دختر و پسر دمیرا پس کش دستم

دختر و پسر  یجوان داد. من در دلم برا یرا به پسر مانیکردم. روهام سفارش ها

 :دمیخند یم زیر زیو ر دمیکش یچشمم بودند نقشه م یکه جلو یبچه سال

 !؟یخندیم یبه چ-

 

 خنده به سمتش برگشتم و گفتم: با
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 نجایدخترش ا ادیزنگ بزن به باباش بگو ب"بلند به تو بگم  یخوام با صدا یروهام م-

در  تویتو هم گوش "ذارنیم گهیدهنِ هم د ینشسته دارن بستن یپسره ا هی شِیپ

 بذار دمِ گوشت. یالک اریب

 

 روهام باعثِ خنده ام شد: یدرشت شده  یها چشم

 چته؟ چرا ماتت برده؟!-

 گناه دارن... ؟یکارشون دار یچ-

 !گهیباش د هیاِاِاِ...پا-

 

 :دیجلو کش یشالم را گرفت و کم یباال

 .فتهیدرستش کن داره از سرت م-

 

 شده شالم را درست کردم. اصال دوست نداشتم باز هم  آن حرف هارا بارم کند: هول

 ...ادهیکارا ز نیا یاونا، من حرف دارم باهات فعال، وقت برا الِیخیب-

 

 من یرا جلو یحرفش نصفه ماند. بستن ز،یم یآب پرتقال رو وانِیقرار گرفتنِ ل با

 گذاشت و آب پرتقال را جلو خودش. بالفاصله گفت:

 .زنمیمنم حرفام رو م یخور یکه م نجوریهم-
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را با عشق در  یتکان دادم و قاشقِ بستن یهدف سر یب ش،یتوجه به حرف ها یب

 را بستم. میدهانم گذاشتم و چشم ها

 اوممم!-

 کوفت!-

 

 خنده زدم و گفتم: رِیز یپخ

 ...فهممینم یچیبعد حرف بزن. من االن هبخورم  مویبابا بذار بستن-

 

تهِ  یخوشمزه ام را برسم. وقت یِنزد و اجازه داد که حسابِ بستن یگرید حرفِ

 گفت: یظرفش را هم در آوردم، با کالفگ

 تموم شد؟-

 بگو! میآره عجقول-

 

در هم رفت و محکم و  شی. اخم هادمیانداخت و من بلند خند نیرا چ دماغش

 شمرده گفت:

 !یبخند یجور نیا دیبار بهت گفته بودم که نبا کیکنم فکر -

 

شده بودم. سرم  عیمط نقدریدانم چرا در برابرش ا یآرام آرام جمع شد. نم لبخندم

 انداختم گفت: نییکه پا

 !؟یاوک ،یدیدرست جواب م پرسم،یسوال م-
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 کردم گفتم: یم یشالم باز یکه با گوشه  یحال در

 باشه!-

 !ه؟یچ رفتارا نیهدفت از ا-

 

 :دمیو پرس دمیشده، نگاهم را باال کش جیگ

 !؟یچ یعنی-

 رونیو اون ساعت ب دنیخند نطوریکردن! از ا شیو آرا دنیطور لباس پوش نیاز ا-

 !ه؟یرفتن! هدفت چ

 

 گفتم: یکنم اخم داشتم وقت فکر

 یچیه ،یو پوششم حرف زد دنیدر مورد لباس پوش نیام تو ماش گهیبارِ د کی-

 بسه... گهید ینگفتم! ول

 

 تحکم گفت: با

کس  چیانگار ه یبهت بفهمونه کارات اشتباهه! ول دیبا یکی ست،ین تیحال یبچه ا-

 .گهیبهت نم یچیه

 

 بودم! زاریبحث، به شدت ب نیکرد. من از ا یرا داشت تمام م تحملم
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شانه ام نشست.  یشدنم، دستش رو زیخ میبلند شوم اما به محضِ ن میاز جا خواستم

 .نمیبه شانه ام وارد کرد که مجبور شدم دوباره بش یفشار

 

 گفتم: تیعصبان با

 خوام برم! یم-

 

 است که لحنش را نرم تر کرد و گفت: دهیفا یروش ب نیحرف زدن با ا دیفهم انگار

 گلناز! نیبب-

 

 آورد؟ شیدوست داشتم بلند بخندم! گلناز را از کجا ت،یحجم از عصبان نیا وسطِ

 اسممو! نازگل، درست بگو-

 دمتیکه د یدو سه بار نیتو ا یعنی ،یهست یتو دختر خوب نیبب ،یحاال هرچ-

 ...یدار یو ذات خوب ستیسرت ن یتو یزیرفتارات، چ یسر هیبر خالفِ  دمیفهم

 

 حوصله گفتم: یچونه ام زدم و ب رِیرا ز دستم

 خب؟-

رفتار تر  نیسنگ کمیدر موردت بد فکر کنن؟! اگه تو  هیبق یذار یپس چرا م-

کرد اصال بهت  یپدر وجود م یب یپسره  نیحجابت بهتر بود، ا  کمی ای یکردیم

 بشه؟ کینزد
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حق با روهام است. اگر  دمید یکردم، م یکامل بسته شد. حاال که فکر م دهانم

 اینشستم،  یکنارشان نم یکه مارال با حسام قرار داشت، من به راحت یهمان روز

 دیشا دم،یپوش یم یتر دهیپوش یلباس ها ایکردم،  یتر رفتار م نیسنگ یاگر کم

 کرد! یماصال حسام فکرِ بودن با من به ذهنش هم خطور ن

 

 اثر گذاشته گفت: میرو یتا حدود شیحرف ها دیکه انگار فهم روهام

 !گه؟یحرفام رو د یقبول دار-

 

 زد و هر دو میبه رو یتکان دادم. لبخند یجمع شده سرم را به سخت ییلب ها با

 دستش را به سمتِ شالم دراز کرد.

 

. در دیحرکاتش ماند. دو طرفِ شالم را گرفت و جلو کش یو مبهوت، نگاهم رو جیگ

 لختم را داخلِ شال بفرستد گفت: یکرد موها یم یکه سع یحال

 !؟یدیبهم م یقول هی ،یهست یدخترِ خوب نقدریپس حاال که ا-

 

را به  میکه موها شیاشم! از دست هااز کدام حرکتش بهت زده ب قایدانستم دق ینم

را  میتار به تارِ موها یکه با حالِ خاص شیاز چشم ها ایکردند،  یدر شال جا م یآرام

 از جانبم بود! یبود و انگار منتظرِ جواب دهیکه پرس یاز سوال ایکردند،  ینظاره م
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اش  یبه شالم نگاه کرد. به صندل تیو با رضا دیشد، عقب کش یکه طوالن سکوتم

 نجوا کرد: نهیزد و دست به س هیتک

 هوم! بد نشد..-

 

 خشک شده ام سوق داد و گفت: یرا به چشم ها نگاهش

 هم سن و سالِ تو! بایخواهر دارم... تقر هیمن  یدون یم-

 

 داد؟ چه قدر جالب! یاش به من اطالعات م یشخص یِاز زندگ داشت

ونم مثلِ تو سر به هواست، حواسش . انمیب یرو م انایانگار دارم د نمت،یب یم یوقت-

 باشه! دیکه با ییزایبه همه جا هست، اال به چ

 

 اراده گفتم: یب

 باشه؟ ییزایبه چه چ دیحواسم با قایمن دق-

 

 :دیجواب گذاشت و پرس یرا ب سوالم

 ه؟یرشتت چ-

 !یتجرب-
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 صورتم گرداند و بعد، به سمتِ یکه تو یبی. نگاهِ عجدیباال پر شیاز ابروها یکی

 کرد؟ ینگاه م نطوریشد، قلبم را به تپش انداخت. چرا ا دهیکش نییپا

 

 یعرق را رو یخورد و دانه ها یباال تنه ام چرخ م یکه نگاهِ سوزنده اش رو یحال در

 کردم، لب زد: یکمرم احساس م

 !یقراره خانم دکتر بش کلیقد و ه نیتو با ا شهیباورم نم-

 

نداشت؟  یکرد؟ چرا ثباتِ اخالق یم جمع شدند. باز داشت مسخره میها لب

 داد؟ یم تیشخص رییتغ دیهرلحظه با

 مگه من چمه؟!-

 !یجوجه ا یادیز-

 

کردم. منظورش از جوجه  یبه شدت احساس گرما م ،یزمستانِ سرد و برف نیا در

پرده و رُک  یبدنم بود. چقدر ب یها یو برآمدگ فیظر هیاستخوان بند قایبودن، دق

 !زدیحرف م

 

را  شیدوختم که باز هم صدا یو نگاهم را به گوشه ا دمیام کش یشانیه پب یدست

 :دمیشن

 !؟یریم یدانشگاه شیپ-
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 کردم: نییباال و پا یسر بش،یعج ینگاه به چشم ها بدونِ

 !؟یعار یو ب الیخیب نقدریچرا ا ،یدار یکه امسال کنکورِ تجرب ییتو-

 

 کج کرد و گفت: میبرا یو منگ نگاهش کردم. لب جیگ

 کننیرشته، همشونم فکر م نیا یمخصوصا تو خونن،یدرس م یلیخ شهیدخترا هم-

 !شنیقبول م یپزشک

 

خودم رشته ام را انتخاب نکرده بود، بابا دوست داشت و ! من زدیتمسخر حرف م با

 من به خاطر او انتخابش کرده بودم:

 بابا! رونیروش؟ بکش ب یزد یکه قفل زهیانگ جانیبرات ه یلیمن خ یاالن رشته -

 

شده  کیبار یو چشم ها زیو سرش را جلو آورد. نگاه ت دیکش را در هم شیها اخم

اوقات وحشت ناک  یکردند. چه قدر گاه ریاز وحشت را به دلم سراز یاش، موج

 . شدیم

 

 یکم یلیخ یکه با فاصله  شیبه چشم ها رهیفرستادم. خ نییرا پا میگلو آب

را  شیتکان دادم! لب ها "هیچ" ید، سرم را به معناکردن یپروا نگاهم م یگستاخ و ب

تر و سخت تر  ریچهره اش نفوذ ناپذ تر کرد. کیرا بار شیفشار داد و چشم ها یرو

زدنم لعنت کردم! چقدر پر جذبه  حرفخودم را به خاطرِ  ،یکه لحظه ا یشد. طور

 بود!
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 ! حله؟یزنیحرف م یجور نیبارِ آخرت باشه با من ا-

 

 یا هیشد و...چند ثان دهیکش میم را گاز گرفتم. نگاهش به سمتِ لب هااراده لب یب

 هیاش تک یگرفت و به صندل یباالخره فاصله ا ،یتوقف کرد! و بعد... با نفسِ بلند

 .داد

 

 گفت: یبه گوشه ا رهیخ

 باشه! ییزایبه چه چ دیحواسم با یدیپرس-

 

 نزدم و خودش ادامه داد: یحرف

 !؟یزنیچندتا تست م یاصال تو روز نم،یشه! بذار ببحواست به درست با دیبا-

 

و  تیداد؟ واقعا حس مسئول یدخالت م میکار ها یخودش را در همه  نقدریا چرا

 کمینزد یقصد و غرض چیبرادر، بدونِ ه کیمثلِ  یکه کس نیا دیداشت؟ شا یبرادر

افکار منع  نیمن را از ا یزیدلچسب بود اما، ته ته دلم، چ میکند، برا تمیباشد و حما

من رو مثلِ خواهرش بدونه و  دیساله با ۲۹پسر  هیچرا " گفتیکه م یزیکرد! چ یم

 "!گهید زِیبشه و بخاطرم دعوا کنه و...هزار تا چ یاشتباهم عصبان یاز کار ها

 

 راحت و رُک حرفم را بزنم: یلیخ ،یغرور چیکردم بدونِ ه یسع
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کم باهات برخورد  یلیرسته که خ! ددمتیند شتریمن دو سه بار ب ن،یروهام بب-

کردم پسر ها اصال  یفکر م شهیراستش هم یعنیداشتم اما ازت خوشم اومده، 

 دمتیکه د یبار نیکنن، اول ینگاه م لهیوس هیمثلِ  یاحساس ندارن، به هر دختر

خطا  نیاصن تو ا دمیکه گذشت د کمیحسو نسبت بهت داشتم، اما  نیهم هم

 !یستین

 

 دامه دادم:و ا دمیخند کوتاه

رو  یدختر چیاخالقت تا حاال اصال فکرِ بودن با ه نیراستش، فکر کنم تو با ا یعنی-

 یاعتماد مبن نیاخالقت بود که بهت اعتماد کردم. اما ا نیهم دیشا ،یهم نکرده باش

 یبخوا یو هر دخالت یریبرام بگ یکه بخوا یمیهر تصم ذارمیکه من م ستین نیبر ا

 !یبکن

 

 زد و گفت: یش کردم که پوزخندنگاه تیجد با

 تموم شد؟! تیسخنران-

 

 گرفت؟! ینم یرفتم! چرا من را اصال جد وا

 ام! یمن جد-

 عه؟ چه جالب!!-
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داشتم. حسِ مسخره شدن! انگار داشت با سر به سر گذاشتنم لذت  یبیعج احساس

 کرد! یم حیبرد و تفر یم

 

 شده ام انداخت و گفت:تنگ  یجمع شده و چشم ها یبه لب ها ینگاه حیتفر با

 ؟یبچه ا نقدریچرا ا-

 

 داشت؟ یکردم! چه ربط هنگ

 قا؟یمن بچم؟ چرا دق-

به من  یبا درس خوندن تو چ ؟؟یکنیفکر نم کمیاداها  نیو ا یلجباز یچرا به جا-

 درس بخون؟ گمیآخه؟ مگه من دارم واسه خودم م رسهیم

 

 دانیم یاو برنده  ،یخرِ هر بحثآ نکهی! من بچه بودم و...از اگفتیهم...راست م دیشا

 گرفت! یبود لجم م

 

 ...نیبب-

 

 آمدم و نگاهش کردم: رونیآرامش، از فکر ب یصدا با

رشته  هیاگه  دمیمنم قول م ،یتا تست بزن ۱۰۰ یروز نکهیبهم بده، ا یقول هی ایب-

 یکه بخوا ییکه باشه، هر کادو یبکنم! هر چ یکه بگ یهرکار ،یخوب قبول بش ی

 هوم؟ خرم،یم تیبولق یبرا
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 :دمیکه به ذهنم آمد را پرس یسوال تنها

 چرا؟!-

 

 تعجب نگاهم کرد. ادامه دادم: با

خوب برات مهم باشه که   یرشته  کی یدرس خوندن و قبول شدنم تو دیچرا با-

 !؟یریبخاطرش ازم قول بگ یبخوا

 

 به خنده نداشت: یشباهت چیخنده اش ه تک

 نارویدارم که ازت ا یبهت حس یبگ یخواینه منک ه؟یمنظورت چ قایاالن دق-

 خوام؟یم

 

و هر لحظه  گرفتینم یرا جد میکدام از حرف ها چیکال ه نکهیگرفت از ا یم لجم

کلمه  خواستمیکردم و م یفقط و فقط نگاهش م یحرف چیه یکرد. ب یمسخره ام م

ش بخواند! خودم که جرات گفتنش را نداشتم، کا میرا از چشم ها "خفه شو" ی

 را بلد باشد! میحداقل زبانِ چشم ها

 !دمینگا نکن، جوابت رو م یجور نیباشه ا-

 

 افتاده گفت: نییپا ینگاهش کردم که بدونِ نگاه به صورتم و با سر منتظر
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 یکه تو شیساعت پ کی نیباره، هم یم طنتیو ش یاز رفتارت سادگ ،یبچه ا-

کنم،  یپناه کمک م یب یبچه  هیکردم دارم به  یاحساس م ،یکرد هیبغلم گر

! دهیخوشحاله بهم دست م اناید یکه وقت یحس ده،یبهم م یحسِ خوب تیخوشحال

 تو...

 

 سوق داد و لب زد: میکوتاه نگاهش را به سمت چشم ها یمکث با

 تو رو مثلِ خواهرم دوست دارم!-

 

 ش،یرو یکی نیداده بود و مهربان شده بود! چه قدر ا تیشخص ریی!! باز هم تغیلعنت

 بود. یخواستن

 

به  دم،یکش یعطرش را نفس م ینشسته بودم و بو نیماش یکه کنارش تو یوقت

شک نداشتم که با  ینبودم. حت یکردم. دخترِ سر به راه و درس خوان یقولم فکر م

. اما اوردمیترش را هم نم نییپا یرشته ها چ،یکه ه یوضعِ درس خواندن، پزشک نیا

 یچند ماه نیا یوسوسه شدم. تو یفقط کم ،ی...کمحرف ها نیقول و ا نیحاال با ا

خواندم تا بتوانم  یشب و روز درس م دیکرد؟ با یکار شدیکه به کنکورم مانده بود م

خوب، آن هم در دانشگاه تهران قبول شوم. سخت بود اما...خوشبختانه  یرشته  کی

 بود. یبدبختانه شدن ای

 

 آمدم: رونیمردانه اش از فکر ب یصدا با

 !یره شمارت رو عوض کنبهت-
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 امروز! نیاز هم دیهم به فکرش افتاده بودم. شا خودم

 هوم...باشه!-

 

خواست که دوباره به آن خانه برگردم.  یرفت و من، دلم نم یم مانیسمتِ خانه  به

که  یسکوت نیمثلِ هم قای! دقدادیآزارم م یسکوتِ خانه به شکلِ منزجر کننده ا

 انگار، قصدِ شکسته شدن نداشت!را فرا گرفته بود و  نیماش

 

 و گفتم: دمیسمتش چرخ به

 بگو! یزیچ هی-

 

 اش داد: یبه سمتم انداخت و دوباره، حواسش را به رانندگ ینگاه مین

 بگم؟ یچ-

 دونم؛ حوصلم سر رفته. ینم-

 سره جاش! ادیپا درست حوصلت م ینیش یخونه م یریحاال م ستین یطور-

 

 خنک شد: یاما دلم کم دیرفتم. ند رخِ جذابش میبه ن یغره ا چشم

 از خودت بگو خب. کمیمسخره! -
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 خندش به پوزخند شباهت داشت: کج

 از خودم بگم؟ دیچرا با-

 اَه باز اخالقت گند شد؟-

 

 ی. و تنها مرداوردیتوانست به شدت حرصم را در ب یبود که م یمرد تنها کس نیا

کرد، از ترس لرز به تنم  یحواله ام منگاه را  نیهم قاینگاه را، دق نیهم یبود که وقت

 افتاد: یم

 حرف نزن؟ ینجورینگفتم با من ا-

 !یبداخالق نقدریخودته که ا رهیتقص-

 

 گفتم: زیتمسخر آم یجمع شدند. با حالت میها لب

 !؟یاخالق دوست دخترم دار نیتو با ا-

 

 تیلوم. با مظدمیگفت که نشن یزیلب چ رِیفرستاد و ز رونیب یرا با کالفگ نفسش

 شدم. رهیخ رونینشستم و به ب میصاف سرِ جا

 

روانشناس داشت! بدونِ  کیبه  اجیخودش احت شتریمرد واقعا روانشناس بود؟ ب نیا

 یخواستم؛ فقط وادارش م ینم زهیشدم، از روهام جا یشک اگر دانشگاه قبول م

 دکتر نشان بدهد. کیکردم خودش را به 
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شوم  ادهیپ نیاز ماش یخواستم بدونِ خداحافظ یم ستاد،یدرِ خانه ا یکه جلو یوقت

 بلند شد: شیقرار گرفت، صدا رهیدستگ یکنم. دستم که رو یتا حرصم را سرش خال

 ؟یگل-

 

 یبه سمتش برگشتم و چشم ها یشدند. وقت یدرشت تر از نم میکنم چشم ها فکر

 دوختم، با تعجب گفت: شیدرشت شده ام را به چشم ها

 ه؟یچ-

 گه؟ید هیچ یگل-

 

 کرد: زیرا ر شیهم فشرد و چشم ها یفکر کردم رو یرا به معنا شیها لب

 بود؟ یاسمت چ-

 

 بخش گفتم: بخش

 قدر سخته؟ نیناز...گل! ا-

 سخته! یلیخ-

 

 . واقعا که خدا به دادِ زنش برسد!دمیام کش یشانیبه پ یدست یکالفگ با

 زنم! یصدات م یجور نی...من همادایبهت م یلیخ یگل یول-
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 باال انداخت و گفتم: یکرد! شانه ا ینم میبرا یفرق

 خدافظ! ست؛یمهم ن-

 ؟یگل-

 

 بار، کالفه تر از قبل گفتم: نیا

 ه؟یباز چ-

 مدرسه؟ یریتو با اتوبوس م-

 

 دانست؟ ی! از کجا مدندیناخودآگاه باال پر میابروها

 ؟یدون یتو از کجا م-

 !دمتیاتوبوس د ستگاهیچند بار تاحاال تو ا-

 

پس  د؟ید ینبود که من را م یبار نی...آن شب اولیعنیبود؟  دهیمن را دبار  چند

 بودمش؟ دهیچرا من تا به حال ند

با اون اتوبوس سوار شدنت  یتیسنخ چیخونه تون، محله تون و سر و لباست ه-

 نداره!

 

 !دیفهم یکس نم چی! به خدا که هدیفهم یکس من را نم چیه
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 ینیش یم نشیتو ماش یتن دنبالت که وقتفرس یراننده م هیصبح به صبح  یوقت-

 ییشهرو به تنها یابونایخواد تمومِ خ یدلت م ،یشیم یکه هست یزیافسرده تر از چ

 !یتک به تکِ آدمارو نگاه کن ی افهیتا ق یقدم بزن

 

 :دهینفهم میاز حرف ها یزیداد که چ ینشان م نگاهش

خونمون باهام به  یکه تو یمن یحکمِ قفس رو داره، اما برا هیبق یمدرسه رفتن برا-

 زنن، مثلِ آزاد شدنِ از زندانه. یتا جمله حرف م ۱۰ دیشا یاندازه 

 

 نیخواند اما ا شیرا از چشم ها یشد حس یکرد. نم رییباره تغ کینگاهش به  رنگِ

 کرد: یاش فرق م یشگیهم ینگاه، با نگاه ها

حالم بهتر  یبزنم، کلحرف  یتونم با مارال و سوسن کل یهمون اتوبوس هم، م یتو-

 خوشحال تر باشم. یباشه، کل

 

 !هیادیهم راهه ز ابونیسرده! تا سرِ خ یلیاما صبح ها خ-

 

 کرد؟  یم یداشت دلسوز باز

 خنده گفتم: با

 ؟یمهربون شد یعنیاالن -

 

 طعنه دارم، لب زد: یتوجه به لحنِ شوخ و کم یب
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 اون موقع هم حالت بهتره؟ ؟یچ یاگه با من باش-

 

 رِیاز تصاو یکیبدونِ شک  ش،یلب ها یو منگ نگاهش کردم. لبخندِ محوِ رو جیگ

که  ییتا وقت ها یگرفت یاز آن عکس م دیکه با یریسابقه بود. تصو یکم تعداد و ب

 !یکن شیو تماشا یریبگ تیشد، آن را مقابلِ چشم ها یدلت تنگ م

 

 :دمیرسو پ اوردمیچنان، قصدِ برداشتنِ نگاهش را نداشت. طاقت ن هم

 شم! یمتوجه نم-

 

 و گفت: دیرنگش کش یحالت دار و قهوه ا یموها یتو یدست

که  یدنبالت؛ حداقل تا وقت امیتونم صبح ها ب یم ،یاگه خواست ه؛یکیراهم باهات -

 زمستون تموم بشه!

 

تمام نشده. باالخره  شی. احساس کردم حرف هادیلبش کش یبه گوشه  یدست

 ار جان کندن گفت:و انگار به هز اوردیطاقت ن

 ...زهیآآآ...چ-

 

 کوتاه گفت: یمکث با

تا...حالت بهتره باشه  زنمی... باهات حرف میعنیکه...بداخالق هم نباشم.  دمیقول م-

 !یو خوشحال تر باش
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بوِس محکم بکنم و  کیزد؟! چرا دوست داشتم لپش را  ی! چرا قلبم تند تر میلعنت

 یکه تو یاله ؟یش یم یخواستن نقدریا یش یمهربون م یآخه چرا وقت" میبگو

 "یکن ریدوست دخترت گ یگلو

 

را از برقِ چشم  نیخندانم، خوشحال شد؛ ا یچشم ها دنِیکه کرد، انگار با د نگاهم

 :دمیفهم شیها

 ام؟یفردا ب-

 

 باال انداختم و گفتم: ییابرو

افتخار بهت  گهینه! اگه باهات خوش نگذشت، د ای یهست یپسره خوب نمیبب ایفردا ب-

 بشم! نتیکه سوارِ ماش دمینم

 

 دمیکرد. خند زیر یرا با حالتِ بامزه ا شیهم فشار داد و چشم ها یرا رو شیها لب

 و گفتم:

 نه؟یاز ا ریبشم؛ غ نتیکه سوارِ ماش یکن یخواهش م یدار-

بهت  یمدرسه! خوب یبر یسرما پا نش نیگم که هر روز تو ا یخودت م یبرا-

 ومده؟ین

 

 کردم، در جوابش گفتم: یدر را باز م که یحال در
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انکار نکن، خداحافظ تا  گهیباشم! د شتیپ یدونم چه قدر دوست دار یمن که م-

 بد اخالق! امنشِیآر یفردا آقا

 

 روشنِ سالن.  یرا داشتم، جز چراغ ها یزیسالن را که بستم، انتظارِ هر چ در

 

موقع خانه بودنِ  نیو ا ام انداختم. هفت شب بود یبه ساعتِ مچ یتعجب نگاه با

 بود! بیمامان، عج

 

از  یکی یمامان که رو دنِیبه سالن انداختم و با د یراهرو که عبور کردم، نگاه از

 از تعجب باال رفت: میکرد، ابروها ینگاه م ونیمبل ها نشسته و تلوز

 سالم!-

 

تم متفاوت بود! جوابِ سالمش را دادم و خواس شهیکنم لبخندش هم با هم یم فکر

 بلند شد: شیبه سمتِ اتاقم بروم که صدا

 !مینگاه کن لمیف ایلباساتو عوض کن ب یناز-

 

 بود!  یامروزم کاف یبرا یاتفاق باور نکردن نقدریخدا که ا به

 

که گفته بود را انجام دهم. وارِد اتاقم شدم و  یکار ،یحرف چیدادم بدونِ ه حیترج

 و به سالن برگشتم. دمیکش یرا شانه ا میرا عوض کردم. موها میلباس ها
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 مبل نشستم، به سمتم برگشت و گفت: یکه کنارش رو یوقت

 ؟یکجا بود-

 با مارال کتابخونه بودم!-

 

داشتم. کار  یبینگفت. احساسِ عج یزیخوش حالتش را باال انداخت و چ یابروها

 طرزِ نگاهش...پر از درد بود! یکرد. حت یفرق م شهیبا هم شیها

 ن؟!شده ماما یزیچ-

 

 جان سوز داشت!  یبه آه یادیفرستاد هم شباهتِ ز رونیکه ب یقیعم نفسِ

را خاموش کرد. به سمتم  ونیدانم چرا تلوز یاما نم مینگاه کن لمیف خواستیم

 و گفت: دیچرخ

 بهت بگم نازگل! دیرو با یزیچ هی-

 

 و گفت: دیکش یقینگاهش کردم. نفسِ عم یسوال

 تو...-

 

 یزن پسر نیا شدیباورش م یترش کرده بودند. چه کس بایرنگش، ز یطوس یها لنز

 ساله داشته باشد؟ ۲۴
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 !یستیمن ن یِواقع یتو بچه -

 

 شدم!  زیبود! اوه چقدر سوپرا نیحرفش هم ن؟یهم

 

 کج شده گفتم: یلب با

 دونستم! یمامان، نم یخوب شد گفت-

 !یمنصور یِواقع یاما بچه  ،یستیمن ن یِواقع یتو بچه -

 

 ؟ حالش خوب نبود؟!گفت یم چه

 !؟یمامان تب دار-

 باش نازگل! یجد-

 

 کیندارم که  ادیسال ها، به  نی! در تمامِ ادمیاش، در جا پر یبلند و عصب یصدا با

 باشد، اما حاال... دهیبار سرم داد کش

برادرِ  یاز من! تو بچه  ریزن غ هی! گسیزنِ د هیمادرتم  ،یپدرت یِواقع یتو بچه -

 !یخودش یچه ب ،یستیمنصور ن

 

 یم یگفت؟ شوخ ی! حالم بد بود و نبود! چه مامدیزد و نزد! نفسم بند آمد و ن قلبم

 بود؟! یکرد؟ مگر االن وقتِ شوخ
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 !؟یچ ینی...ی-

 

 شهیزن را هم نیو دلم آتش گرفت! من ا دمیرا د شیحلقه زده در چشم ها اشکِ

 کرد! یاشکش، حالم را خراب م دنِیبودم! د دهیمحکم و استوار د

 

 :دیلرز یاز بغض، به شدت م شیکه شروع به حرف زدن کرد، صدا یوقت

 شهیکرده بوده. دختره حامله م غهیرو ص یکی. دور از چشم من، دمیدو روزه که فهم-

 ،یبهم ند خوامیکه م یکنه که اگه پول یم دیبابات و تهد اره،یم ایتورو به دن یو وقت

و تورو ازش  دهیخواد و بهش م یکه م یپول . باباتمتیوسطِ زندگ امیبچه م نیبا هم

 ....رهیگ یم

 

و حالِ من خراب و خراب تر!  شدیمامان دور و دور تر م یبه دوران افتاد. صدا سرم

 ام، چه کرده بود؟ پدرم، چه کرده بود؟ یکودک یاهایقهرمانِ رو

 زشیخسته شدم! با همه چ یزندگ نیاز ا گهینازگل؛ د رمیخوام ازش طالق بگ یم-

 !رمیمیتا االن دارم م شیاز دو روز پ یساختم، با تموم کار هاش کنار اومدم، ول

 

خواستم به اتاقم بروم.  یو من فقط م شدیتر م فیضع شی. صدادمینشن یزیچ گرید

از دست  یتمامِ باور ها یبخزم و برا میپتو رِیچراغ را خاموش کنم و در سکوت، ز

 !زمیرفته ام اشک بر

 



136 
 

آرام شدنم  یاتاق، برا یِکیکردم. در تار یکردن سپر هیت را به گردانم چند ساع ینم

 یبودم بچه  دهیکه شن یکرد. شب یآرامم نم زیچ چیو ه زدمیچنگ م یزیبه هرچ

 یاندازه ناراحت نشده بودم. اما امشب...من چه طور باور م نیبه ا ستم،ین شانیواقع

کرده؟  غهیرا ص یو بچه اش، زنکردم که پدرم، پدرِ خوب و مهربانم، دور از چشمِ زن 

 نیتر زِیکه... نفرت انگ یکه من را به پول فروخته و زن یکه مادرِ من است! زن یزن

 موجودِ شناخته شده است!

 

رفتم.  یحرام است. فردا به مدرسه نم میبودم که تا صبح، خواب به چشم ها مطمئن

 یکه آرزو یپدر یبرارشته را  نیزدم. من ا یدرس خواندن را م دِی...قدیاصال شا

دکتر شدنم را داشت انتخاب کرده بودم و او، زن و بچه اش را به هوسش فروخته 

 !اشتمبود که دوستش...ند یشب نیبود! امشب...اول

 

وقت دنبالم  چیکال ه دیشا ای. دیایبدهم که فردا به دنبالم ن امیبود که به روهام پ بهتر

خواستم.  یاورا هم نم یها و برادر بودن ها تیخواستم. حما ی. اصال اورا هم نمدیاین

 خواستم! یکس را نم چیمن...ه

 

 نوشتم: شیام را برداشتم و برا یگوش

 مدرسه. رمیدنبالم، نم ایفردا ن-

 

 ختهیکه ر ییرا سند کردم و سرم را در بالشت فرو بردم. سرم بخاطرِ اشک ها امیپ

 کرد. یبودم به شدت درد م
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از طرفِ  یامیپ دنِیام، آن را از کنارم برداشتم و با د یگوش یروشن شدن صفحه  با

 متعجب شدم. "منش ایآر"

 

 بود؟ چرا؟ دارینصفِ شب بود. او هم تا االن ب ۳به  کینزد ساعت

 مدرسه؟ یریچرا نم-

 

 اراده نوشتم: یب

 !ستیحالم خوب ن-

 

 ی. کاش هنوز هم فکر مدیاشکم جوش یرا فرستادم، باز هم چشمه  امیپ یوقت

 یخوار نیمنصورِ ارجمند باشم اما با ا یکه بچه  نیبرادرش هستم. ا یردم، بچه ک

 و خفت، صد پله بدتر بود!

 

در دستانم. زنگ زده بود؟  یگوش دنِیبالشت، مصادف شد با لرز یاشکم رو افتادنِ

 خراب بود؟! نقدریحاال که حالم ا نیهم قایحاال؟ دق

 

خواست مثلِ دفعاتِ قبل،  یردم. دلم مدستم نگاه ک یتو یِبه گوش یلحظه ا چند

 میبه حرف ها حتیحرف بزنم و او مثل همان دفعاتِ قبل، بدونِ تمسخر و نص شیبرا

 !شد؟یم یعنیگوش کند. 
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را به گوشم  یشوم. تماس را وصل کردم و گوش مانیفکر نکردم تا پش گرید

که  دیکشن یکند. طول میگرفته ام رسوا یِو صدا میبگو یزیچ دمیچسباندم. ترس

 :دیچیمردانه اش، در گوشم پ یصدا

 ؟یخوب-

 

 !دیگذاشتند، شا یراحتم م یلعنت یاشک ها نیبودم؟ اگر ا خوب

 

 یبلند شدم و به تراس رفتم. هوا میشد. از جا سیباره صورتم خ کیدانم چرا  ینم

 سوختم؟! یداشتم از درون م یداشت وقت یتیماه چه اهم یسردِ د

 ؟یزن یچرا حرف نم-

 

 :دیزده پرس رتیکه ح دینکش یبلند شد. طول زمیهق هقِ ر یتمامِ تالشم، صدا با

 ؟یکن یم هیچرا گر-

 

پاک شدند و  میاشک ها دم،یصورتم کش یزدم و دستم را رو هیحصارِ تراس تک به

 شد؟یخشک نم یلعنت یچشمه  نیروان! چرا ا یدیجد یاشک ها

 ؟یخوب یگل-

 

کرد که تنها  یم یآور ادی ،ییحجم از تنها نیا نِیگفتنش را دوست داشتم. ب یگل

 "؟یخوب یگل" دیبگو ینفر هست که با ناراحت کیکه  ستم،ین
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 ر...روهام!-

 

 یپر از درد بود؟ او هم حالِ خوش شیچرا صدا دم؟یمن اشتباه شن ایگفت  جانم

 بود؟ داریمثلِ من تا االن ب نیهم ینداشت نه؟ برا

 ب..بابام...-

 

هق هقم را آزاد  یافتادم و صدا هیرا نداد. به شدت به گر یرشتیمجالِ حرفِ ب هیگر

هوسِ  یبرود من ثمره  ادمیپرت کنم تا  نییتراس به پا نیخودم را از ا شدیکردم. م

 پدرم بود و مادرم من را به پول فروخته بود؟

 بحثت شده؟ ینکن، حرف بزن درست، با کس هیگر-

 ن...نه...-

 ؟یچ پس-

 

 کردم و گفتم: را از سرما بغل خودم

 !ایفردا...ن-

 رفته؟! ادتی ،یکه درست رو بخون ی! تو به من قول دادامیم-

 

 زدم؟ یم رشیقولم! من به روهام قول داده بودم. ز ی! واقولم

 دنبالت، باشه؟ امیفردا م-
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 گفتم: یهقم را در گلو خفه کردم و به سخت هق

 با...باشه!-

 فکر نکن. میزیبرو بخواب، به چ-

 

 بار بلند تر گفتم: نیکردم آرام تر شدم؟ ا یساس ماح چرا

 باشه.-

 دمِ در منتظرتم! قهیدق ۶:۳۰فردا صبح ساعتِ -

 

 را پاک کردم: میو اشک ها دمیکش یقیعم نفسِ

 باشه!-

 .ریباشه و کوفت! شب بخ-

 

 زدم و گفتم: یجان یو اشک، لبخندِ ب یناراحت نِیب

 !ریشب بخ-

 

متورم و سرخ  یرنگ را سرم کردم و به چشم ها یسورمه ا یمقنعه  نه،یآ یجلو

کرده  یخودکش ه،یکه با گر زدیداد م یانداختم. صورتم از شش فرسخ یشده ام نگاه
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آوردنِ حرف  ادیکردم، خانه ماندنم جز به  ینداشت و حاال که فکر م یتیام! اهم

 نداشت! یگرید یدوباره ام، ثمره  یها هیمامان و گر یها

 

  رفتم،یبه سمتِ در م یزدم. وقت رونیدوشم انداختم و از اتاق ب یروام را  یکول فِیک

 . دمیبابا را در آشپزخانه مشغولِ خوردنِ صبحانه د

که عاشقانه دوستش داشتم، حال  ییتمام سالها یاحساس کردم به اندازه  یا لحظه

 از اندازه از او متنفر بودم! شیب

 

تانم فشار دادم. به سرعت به سمتِ در را کفِ دس میانداختم و ناخن ها ریرا ز سرم

بودم که با  دهیام. اما هنوز به در نرس دهیرفتم و وانمود کردم که بابا را کال ند

 :دیجوش میو بغض در گلو دندیچسب نیبه زم میپاها ش،یصدا

 ؟یخور ینازگلِ بابا؟! صبحونه نم-

 

 لرزان لب زدم: ییو با صدا دمیام کش یشانیبه پ یدست

 ! لقمه گرفتم که مدرسه بخورم!ریص..صبح بخ-

 

 زِیکند و من را به زور سرِ م یمخالفت م دانستمیبزند! م یگریندادم حرفِ د اجازه

 .دمیکش رونیبه سرعت در را باز کردم و خودم را ب نیهم ینشاند. برا یصبحانه م
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مان را باز کردم. ه اطیدرِ ح دم،یکش یرنگم را باال م یریکاپشنِ ش پِیکه ز یحال در

 در ترمز کرد. یرنگ جلو دیام وِ سف یلحظه ب

 

 یرها کردم، بو یصندل یکه تنم را رو یرفتم. وقت نشیرا بستم و به سمتِ ماش در

مشابهش را  یبود که حت یچه نوع عطر نیا یعطرِ خاصش روحم را نوازش داد. لعنت

 بودم؟! دهینفس نکش

 

 :دیپرس شینداد و به جا یلب سالم کردم. جواب رِیز

 ؟یخوب-

 

 بود؟ نطوریفقط با من ا اینبود سالم کند  بلد

 

 خوبم!-

 ؟یاگه خوب هینجوریپس چشمات چرا ا-

 

 را با دست فشار دادم و همزمان گفتم: میها پلک

 !شبهیبه خاطرِ د-

 

 کرد گفت: یرا روشن م نیکه ماش یحال در
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 مگه بهت نگفتم بخواب؟-

 

 کمالِ صداقت گفتم: در

 یچه طور دمیآروم شدم و بعدش نفهم یکه بهم زد یاز زنگبعد  یعنی دم،یخواب-

 خوابم برد.

 

چرا! البته دنبالِ  دمینفهمشکل گرفت و من  شیلب ها یجان رو یمحو و ب یلبخند

 بود. یشکرش باق یجا زدیکه لبخند م نیهم نبودم و هم لشیدل

 

 یه مک ییآهنگ را تا جا یرا به سمتِ ضبط دراز کرد و روشنش کرد. صدا دستش

 کرد و گفت: ادیتوانست ز

 آهنگ، مخصوصِ توعه ها! خوب گوش کن... نیا-

 

 قلبم از جا کنده شد. یحواله ام کرد و قلبم... لعنت یبالفاصله چشمک و

 یمزاج! چرا هر لحظه همچون آفتاب پرست رنگ عوض م یمردِ دم دم نیاز ا یوا

 کرد؟!

 

 خواستم از تو جدا شدم ینم"

 یبودگلخونه  یتو یگل تو

 که آخرش اما یدید یگل
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 "یگمشده بود امیدن یتو

 

به  بیآهنگ عج نیرنگ باخت. ا میباره تمامِ غصه ها کیمتنِ آهنگ، به  دنِیشن با

بود که روهام  نیبه خاطرِ ا دیبود. شا بیخودم هم عج یبرا یحت نیدلم نشست و ا

 .زدیصدا م "یگل"من را 

 

 یتو بگو من نباشم ک یگل"

 چشماش یو روتور ذارهیم یک

 جونت یآب پا زهیریم یک

 "تورو جلو آفتاب ذارهیم یک

 

فرمون  یرو شیرخش انداختم. لبخند به لب داشت و با دست ها میبه ن ینگاه

 ضرب گرفته بود. چقدر امروز متفاوت بود!

 گما؟یروهام م-

 هوم؟-

 روت یدونم بهم دلباخت ی!! من که مایچه قدر عاشقم یگیم یآهنگه دار نیبا ا-

 !یبگ شهینم

 

 شمیخاکت م ایب یگل"

 شمیم ساکت
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 ینر شمیاز پ تا

 کنم یدعا م یکل

 "یسرت گل یرو ادیب بارون

 

 یکار را م نیکه نخندد ا نیاحساس کردم به خاطرِ ا یرا گاز گرفت. لحظه ا لبش

 کند! عاشق شدنِ من مگر خنده داشت؟

 

و با  دمیفش چرخکنم. کامال به طر تشیذوق آمده بودم و دوست داشتم اذ سرِ

 پر عشوه گفتم: ییصدا

اعتراف کن که چه  زمیمن خنده داشت قربونت برم؟ بگو عز یحرفا یعشقم کجا-

 !یخوایقدر من و م

 

 دنِیبه طرفم انداخت و با د یخنده ام گرفته بود. نگاهِ کوتاه اتمیهم از چرند خودم

 یخنده زد. خنده ا رِیز زدم،یکه خمار کرده بودم و پشتِ سرِ هم پلک م میچشم ها

از  یحت بشیرا متوجه شدم! بغضِ عج نیمن هم ا یبود و حت هیکه...انگار بدتر از گر

کرد!  یم میرا هم با خنده قا شیدرد ها یحت د،مر نیهم مشخص بود. ا شیچشم ها

خودش نابود  یمارا با دست ها یوقت هر دو چیخودش بود و ه شهیکاش هم

 .کردینم

 داخل بردم و گفتم: شهیکرد، سرم را از ش ادهیمدرسه پ یمن را سر کوچه  یوقت

 دمیقول م یآهنگ توپا برام بذار نیهر روز از ا یآقا پسرِ خوب! اگه قول بد یمرس-

 بشم! نتیکه هر روز افتخار بدم و سوارِ ماش
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 به چهره ام انداخت و گفت: یغرور نگاه با

 ت گفته بودم...گذره؟ به یاز دوستات خوش م شتریکه کنارِ من ب یدید-

کار کرده. فعال که من تورو عاشقِ خودم  یگرفته انگار چ افهیق نیخُبه خُبه! همچ-

 کردم.

 

 لب گفت: رِیکه ز دمیشن

 نکنه من عاشقِ تو بشم! بیخدا نص-

 

 مانند گفتم: غیج ییصدا با

 !؟یگفت یچ-

 

 و با تشر گفت: دیرا به شدت در هم کش شیباره ابروها کی به

 !یبریآدم و م ینه؟ آبرو یچیه ستین تیحال ؟یزن یم غیج ابونیچرا وسطِ خ-

 

باره دود شد. باز  کیام به  یبودند، خوش یکه همچون گره کور شیاخم ها دنِید با

قدر دلنازک شده بودم اصال به  نیحداقل االن که ا ش،یرو نیبد اخالق شده بود و ا

 نشست. یدلم نم
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 یفاصله گرفتم و حت نیانداختم و از ماش نییدانم چرا بغضم گرفت. سرم را پا ینم

 نقدریمن کجاست! کاش ا یدانست مدرسه  یفکر نکردم که روهام از کجا م نیبه ا

از  شیوسط هست که ب نیا یزیکه چ شدمیحواس پرت نبودم و همان روز متوجه م

 ام... یاست! لعنت به من و سادگ بیاندازه عج

 

 ام شده است. رهیه مارال افتاد که خکه رفتم، نگاهم ب ابانیآن طرفِ خ به

 

اش متفاوت است.  یشگیشدم، احساس کردم نگاهش با نگاهِ هم کشیکه نزد یکم

که باعثِ تعجبم شد و  یزی. چزدیموج م نهیبه ک هیشب یزیچ شیدر اعماقِ چشم ها

مدرسه رفت. و من با خودم فکر  یزود نگاه بر گرفت و به سمتِ کوچه  یلیمارال خ

نگاه کند؟ نکند به  نهید من را با کیام! خب آخر مارال چرا با دهیشتباه دکردم که ا

 !دمید یشدم؟ نه نه... حتما اشتباه ادهیپسر پ کی نِیاز ماش نکهیخاطرِ ا

 

 یکه روز یکردم و مارال، واقعا مارال بود! نه کس یکاش که واقعا اشتباه م یا و

 ساخته بودم نبود!که در ذهنم از او  یزیبه چ یشباهت چیه دم،یفهم

 

 

 یاول سالم ینگاهم نکرد. فقط همان لحظه بار هم کی یکالس، مارال حت سرِ

! چه مرگش شدمیزمزمه کرد و نگاهش را به تابلو دوخت. هر لحظه متعجب تر م

 او زده بود؟  شِیپ یشده بود که خودم خبر نداشتم؟ نکند حسام از من حرف
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زود از کالس  حیتفر یکرد و زنگ ها یار مطول روز از حرف زدن با من فر تمامِ

 رفت.  یم رونیب

 

دوشم  یرا رو فمیکه ک یو  در حال اوردمیطاقت ن گریکه زنگِ آخر خورد، د یوقت

 گفتم: یپر از مهربان یانداختم با لحن یم

 خونمون؟ ناهارم مهمونِ من! میمارال بر-

 .یکه دوست دار دمیسفارش م تزایپ

 

 شیباز کرد. رو یهم گذاشت و بعد به سخت یرا رو شیها چشم هیکه چند ثان دمید

 زد و گفت: میبه رو یرا به سمتم برگرداند و لبخند

 !امیتونم ب یقرار دارم نم ییامروز جا ،ینه ممنون ناز-

 

نکرد. دستم را دورِ   قیرا به وجودم تزر ینبود! اما حسِ بد شهیمثلِ هم لبخندش

 گفتم: میآمد یم رونیکالس ب که از یحلقه کردم و در حال شیبازو

 کلک؟ یقرار دار یبا ک-

 

به  دند؛یخند یبه هم م هیروهام افتادم! چه قدر شب یخنده ها ادِیو من  دیخند

 !یزیو به همان غم انگ یهمان تلخ
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از فرطِ تعجب، درشت شدند.  میچشم ها م،یگذاشت رونیرا که از مدرسه ب مانیپا

 لب زمزمه کردم: رِیختم و زرنگ اندا دیام وِ سف یبه ب ینگاه

 !ادیقرار نبود ب-

 مش؟یبدزد یدیترس ،یکن یرو هم نم یدار دوست شد هیما هیکه با  نمیب یم-

 

باز داشت. با تعجب به  نشیمارال، من را از نگاه به ماش ی هیپر از خشم و کنا لحنِ

داد  یهم فشار م یکه چونه اش جمع شده بود و لب هاش را به شدت رو یمارال

 نگاه کردم و گفتم:

 وقت نشد بهت بگم!-

 

 دوخت: میسرخ شده اش را به چشم ها یزد و چشم ها یپوزخند

ها رو در  سهیقد یباالخره نه؟ تو که خوب ادا یدیکش اتیدست از اُمُل باز-

! بهش یهست یوگرنه شنا گرِ ماهر یکن یحفظِ ظاهر م هیبق ی! جلویاوردیم

 نه؟ یدیم سمیسرو

 

شل شد  شیو نفرتش شکست. دستم از دورِ بازو نیاز لحنِ پر از توه ...آخ قلبمقلبم

 یپر دردم را از چشم ها یخطابم کرد هم چشم ها "یگل"روهام که  یصدا یو حت

 مارال جدا نکرد.
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را  میرا دوسال بود که نداشتم. مامان مر مایرا نداشتم. مادرم را هم نداشتم. ن پدرم

 مارال را هم نداشتم! گریحاال...د نیهم قایحاال...دقسال بود که نداشتم و  یکه سالها

 

که  یدور شدن از دوسِت دو ساله ا یبرا یرا از نگاهِ گستاخش گرفتم و قدم نگاهم

 دوستم تا به امروز بود برداشتم. نیتر کینزد دیشا

 

پاک کردم و  عی. اشکم را سردیگونه ام چک یرو یرا تند کردم و اشک میها قدم

 تر راه رفتم. عیمحکم تر و سر

 !؟یگل-

 

  ؟یخواه یچه از جانم م گریتو د یلعنت

نکند تو هم قرار است من را وابسته  ؟یزن یم میلحنِ مردانه صدا نیو با ا نگونهیا چرا

دور و برم تو هم  یآدم ها یمثلِ همه  ؟یرو کن یدیجد یِو بعد باز یخودت کن ی

زخم خوردن ندارم.  یبرا ییجا گریخواهم! من د ینم ؟یزدنم را دار نیقصدِ زم

 ...همخوا یخواهم! نم یات را هم نم یبرادر

 

به قلبم چنگ زد.  یزیشد، چ ریمردانه اش اس یکه در دست ها فمینح یبازوها

 خورد.  یکه به او داشتم بهم م یحس نیحالم از ا

 ؟یشنو یصد بار صدات زدم مگه نم ؟یریم یکجا دار-
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 .دمیشن ینامرد هارا نم نیا یحرف ها! کاش کر بودم تا دمیشن ینم کاش

 

بود اما  یمعمول یلیخ شی. صدادمید یرا پر از نگران شیکردم و چشم ها نگاهش

 یصاحبشان را لو م یراحت حرف ها یلیچشم ها خ نیچشم ها!! ا نیامان از ا

 دادند.

 !؟یچت شده؟ چرا مثه منگا شد-

 

 لب زدم: فیبه شدت ضع ییصدا با

 !؟یکن یکار م ی...چنجایا-

 !ستیتو حالت خوب ن ا،یب-

 

متفاوت بود! تنها  یشیگرما ی لهیدستش، با هر وس ی. گرمادیرا گرفت و کش دستم

را آن زمان نه  نیساخت. ا یدور م ییکرد. روحت را هم از هر سرما یتنت را گرم نم

 ...زیهمه چ یبود! برا رید یلیکه خ دمیفهم ی، درست وقت

 

کرد، به تنها  یم یرانندگ یسته بودم و او به آرامنش نشیماش یِصندل یرو یوقت

که پا در  شیکه از دوسالِ پ یمارال بود. دختر یکردم، حرف ها یکه فکر م یزیچ

حرفِ  چیدو سال، ه نیشد. در تمامِ ا یمیزود با من صم یلیگذاشت، خ رستانمانیدب

ما امروز....واقعا کرد. ا یآزرده م یمواقع تربودم و من را در کم دهیاز جانبش نشن یبد

 چه مرگش شده بود؟!
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 هاا... یجنبه ا یب یلیخ-

 

 لب زدم: یآمدم. به سخت رونیاش از فکر ب یآرام اما لحنِ جد یصدا با

 آره!-

 !یکن یم دشییخوبه که خودتم تا-

 

 را در جوابش گفتم! "آره"هدف  یب نطوریدانستم چه گفته و هم ینم اصال

 

 خواست گفت: یبار نم نیاول یسکوت را برا نیکردم و او که انگار ا سکوت

لوس  نیاز ا یکش یخجالت نم ؟یبهت گفتم که قهر کرد یمگه صبح من چ-

 ..یستیساله که ن۳ یبچه  ات؟یباز

 

 و باال آمد( دیام جوش نهیاز اعماقِ س یزی)چ

 

که انگار درد در آن النه  ییوجه نداشتم. با صدا چیرا به ه اتشیچرند ی حوصله

 گفتم:کرده بود 

 لطفا نگه دار!-

 باز شروع شد...-
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 را سخت کرد( دنمینفس کش یسرطان یرا بست و همچون غده ا می)راهِ گلو

 

 بود: ادیبه فر هیعمال شب میبار صدا نیا

 رو نگه دار!! یلعنت نیبهت گفتم ا-

 

 کرد( ی. داشت نابودم مشدی) هر لحظه بزرگ تر م

 

چطور داد زدم. چه بر سرم آورده بودند که  دانستم یبهت نگاهم کرد. خودم هم نم با

 یاتفاق را فراموش کنم، دوم کیخواستم  یها شده بودم؟! چرا تا م وانهیبه د هیشب

 شد؟یبر سرم نازل م

 

 نکند( میرا گرفته بودم تا رسوا شیجلو یخواست شکسته شود. به سخت ی)م

 

نگه داشت.  ابانیر خبلند شود کنا ادمیفر یخواست دوباره صدا یکه انگار نم روهام

بار روهام را از جا  نیا میرا زد. صدا یرفت، قفلِ مرکز رهیدستم که به سمت دستگ

 پراند:

مشت  هیهمتون  ؟؟؟یرسون یقدر آزار م نیکه ا یضیبازش کننننن، مگه مر-

 بازش کن گفتم! ن،یآشغال

 

 نمانده بود( یتا شکستنش باق یزی...به گمانم چی)وا
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 زدم: ادیاعصابم متشنج تر شد و فر دم،یزده اش را دبهت  ی افهیق یوقت

 تورو خدا بازش... ستیباز کن روهام، من حالم خوب ن-

 

 یکه سع یدهانم فشار داد و با لحن یخفه شد. دستش را محکم رو میدر گلو حرفم

 در آرام کردنم داشت گفت:

 .ستیحالت خوب ن ،یاوضاعت بر نیبا ا شهی! آروم باش! نمسیه-

 

روهام را  یشد و دست ها سیکه گونه ام خ دمیفهم یرا وقت نیانم شکست. ا)به گم

 کرد( سیهم خ

 

را چنگ  رهنشیآرام گرفتند و پ شدند،یم دهیاش کوب نهیس یکه رو ییها دست

 م،یدادم و چشم ها یدهانم بود هق هقِ خفه ام را سر م یکه جلو یزدند. با دست

 ام کردند.روه یچشم ها ینگاه را حواله  نیتر نیغمگ

 

بار سوم بود!!  نیشانه اش قرار گرفت. ا یدهانم کنار رفت و سرم رو یاز رو دستش

و  زی. چه قدر نفرت انگختمیر یبر او اشک م هیبود که با تک یبارِ سوم قایدق

 بودم. زیرقت انگ نطوریهم

 

 گفتم: دهیبر دهیزدم و بر هق
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...از ادیال...همشون...ولم کردن...بدم م...مارمایهمشون...ترکم کردن...بابام...مامانم...ن-

 ...ادیهمشون...بدم م

 

که بلند  شی. اما صدادمید یشانه اش بود و چهره اش را نم یرو قایام دق یشانیپ

به شدت رنگِ  شیشده ام. چون صدا زیشد، مشخص بود که چه قدر ترحم انگ

 داشت: یدلسوز

 کن! خب؟ فیباشه باشه، آروم باش بعدش تعر-

 

و چه قدر کمرم را  ختمیدانم چه قدر اشک ر یدانم! نم یگذشته بود؟ نم قدر چه

 یبار کس نیاول یبهتر است! چون برا یدانم که حالم، کم ینوازش کرد. من فقط م

 یتمامِ حرف ها یو من، به اندازه  میاز من خواسته بود حرف بزنم! خواسته بود بگو

 سال، حرف داشتم! ۱۸ نیا ینگفته 

 

شل شد. اگر  میدستش دورِ شانه ها یشانه اش برداشتم، حلقه  یز رورا که ا سرم

فرمِ گشاد  نی. ادمیکش یتنم به شدت خجالت م یبود، از لباس ها یگریهر زمانِ د

 شیاز آرا یصورتِ خال نیپف کرده و سرخ و ا یچشم ها نیرنگ، ا یو سورمه ا

نداشت  تیکه اهم یزیتنها چ اال،ح نیهم قایمعذبم کرده بود اما...حاال، دق یکم

 ها بود! زیچ نیهم

 !؟یبهتر-
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 یصدا نینگاهِ نگران با ا نیکردم! ا یکردم اما نگاهِ نگرانش را احساس م ینم نگاهش

 نداشت! یتیسنخ چیاز حس، ه یخال

 

چانه ام قرار  رِیتکان دادم. دستش که ز یسر یبه آرام م،یروبه رو ابانِیبه خ رهیخ

 وب شد!آش یو دل دیتپ یگرفت، قلب

 

بدونِ  یا هیرا به طرفِ خودش چرخاند و مجبورم کرد که نگاهش کنم. چند ثان سرم

که  یزی. چزدندیم ادیرا فر یزیچشم ها چ نیفقط و فقط نگاهم کرد. ا یحرف چیه

چشم هارا... دوست  نیبود! چرا من ا یوانگیپر از درد بود! پر از حس و پر از د

 داشتم؟ چرا؟

 تتیاذ یقدر پرخاشگر باشه! حرف بزن بگو چ نیا دیساله نبا ۱۸دختر  هیبگو چته! -

 کنه. یم

 

 بود؟ چرا؟ چون مثلِ خواهرش بودم؟ او هم مثلِ برادرم بود؟ نه نبود! نگرانم

به ذهنم  زیچ چیاو بگذارم، ه یرو یکردم نسبت یم یبرادرم نبود اما هرچه سع مثلِ

 .دیرس ینم

 ؟یهست یروهام تو ک-

 ؟یچ یعنی-
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 شینگفته ام را برا یمهم نبود! من فقط دوست داشتم باشد تا حرف ها نسبتش

رود،  یحوصله ام سر م ی. تا وقتستدیبا شیکند، جلو یم تمیاذ یکس ی. تا وقتمیبگو

مرد  نیکه سردم نباشد، من را تا مدرسه برساند. ا نیا یکند. تا برا یبا من شب گرد

 اتیخصوص نیداد! و هم یانجام م کار هارا نیبا احساس تر ،یاحساس یب نِیدر ع

 بود؟ یکرد. واقعا او چه کس یبود که او را متفاوت م

 

 "که به روهام دارم؟ هیچه حس نیا"

 داشتم! شیجواب برا کیکه فقط  یسوالِ من از خودم بودم! سوال نیاول قا،یدق نیا و

و  ستمیاعتماد ن یکه بهش ب هیاون تنها دوستمه؛ اون تنها پسر مه؛یاون حام"

 "دوستش دارم

 

 ،یدوستِ واقع کیدوست داشتنم، مثلِ حسم به مارال بود. من روهام را مثلِ  جنسِ

 دوست داشتم!

 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم-

 

 خواستم! یخواستم! از ته قلبم م یم

روز  هی ختم،یاگه باهات درد و دل کردم و اشک ر ،یدیاگه حرفام رو شن یدیقول م-

 !؟یخرم نکنو مس یصورتم نکوب یتو نارویا
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را نشان دادند و  یدلخور نیا شیکه به وضوح، دلخور شد! البته چشم ها دمید

 عمل کرد: یدلخور نیبر خالفِ ا شیصدا

 !دمیقول م-

 

 فرستادم: رونیرا ب قمیرا از نگاهش گرفتم و نفس عم نگاهم

 ...رنیخوان از هم طالق بگ یپدر و مادرم م-

 

حس من را مجاب به حرف  نیتر بود. همزدن سخت بود اما حرف نزن سخت  حرف

 زدن کرد:

 که... یکرده بوده! زن غهیرو ص یزن هی یپنهون ش،یسالِ پ ۱۹، ۱۸چون بابام -

 

محسوس همراه  یکلمه! آنقدر سخت که نجوا کردنش با لرزش نیبود گفتنِ ا سخت

 بود:

 که مادرِ منه! یزن-

 !؟یچ-

 

 زدم و گفتم: ی! پوزخنددیباریم یهم ناباور شیاز صدا یحت

خواد بهش بده، وگرنه خودش را به مامانم  یکه م یکنه که پول یم دیپدرم رو تهد-

کنه و من رو از اون  یکار رو م نی! پدرمم از ترسش ادهیهمون زن بابام نشون م ای

کنه  یبرادرش واردِ خانواده م یکه من رو چطور به عنوانِ بچه  نی. ارهیگ یزن م
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 نیکه زن بابام کمتر دهیحساب شده کش ینقشه  هیطور . چه بهیخودمم عج یبرا

 و زنشم!پدرم ییِنبرده! اما همش اتفاق افتاده و من االن، باعثِ جدا ییبو

 

 یم یبخار گرفته، قلب ی شهیش یکه رو یچسباندم و در حال شهیرا به ش سرم

 با بغض گفتم: دمیکش

 یتنها بودم. وقت یگفروخت. کاش کنارم بود. من از بچ یروهام کاش من رو نم-

که رفتم  یروز نینبود که زخمام رو فوت کنه تا خوب بشه؛ اول خوردمیم نیزم

 که... یبار نیهم سن و ساالم نره؛ اول یمدرسه نبود تا آبروم جلو

 

شدم  انهیکه عادت ماه یبار نیاول"گفتم  ینتوانستم ادامه بدهم. چه طور م گرید

 "نبود تا نگرانم بشه و بغلم کنه؟

 

 را فرو دادم و گفتم: میگلو آبِ

رفت به کانادا.  لیادامه تحص یبرا شیبود که دو سال پ مایبه ن میتنها دلخوش-

 زنه! مارال هم... یبار به زور بهم زنگ م کی یاونقدر سرش شلوغه که هفته ا

 

 ییمارال چه حرف ها میتوانستم بگو ینم یعنیادامه ندادم.  گریکردم و د سکوت

 زده!

 دوستت؟ ه؟یکمارال -

 اوهوم!-
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 ؟یخب؟ مارال چ-

 ...ستی! مهم نیچیه-

 !ن؟یبا هم قهر کرد-

 

 زدم: پوزخند

 قهر؟ نه فقط امروز با حرفاش خوردم کرد!-

 گفت؟ یچ-

 

 را بلند کردم: میآشفته صدا یاعصاب با

 زد! یکه دوساله تمام، تنها کسم بود به من انگِ هرزگ یمن رو هرزه کرد!! دوست-

 غلط کرد!-

 

چنگ  یوانگیدانم چرا موهاش را با د ی! نمختیاز لحنِ محکم و پر تعصبش ر قلبم

 هینگاهم کرد. چند ثان یحرف چیبدونِ ه هی. چند ثاندیفرمون کوب یرو یو مشتزد 

 یچند قرن گذشت. نگاهش آنقدر حس داشت که تنم ب یمن به اندازه  یکه برا یا

 یچه حال نی. اختیکرد و قلبم فرو ر دلم عبور رِیاز ز یینبض گرفت. گرما اریاخت

 بود؟ من چه مرگم بود؟
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هم قرار گرفتند، نفسِ حبس شده ام آزاد شد و بعد،  یبا عجز رو شیچشم ها یوقت

 .دیشد و در را به شدت به هم کوب ادهیپ نیآشفته، به سرعت از ماش یروهام با حال

 

من هستم!  یوانگیو د یتگآشف نیا لِیکردم  دل یلحظه، منِ احمق و ساده فکر م آن

 :دمیاز زبانِ خودش شن ی! اما روزختهیبهم ر میحرف ها دنِیکردم با شن یفکر م

پر  ت،ییتنها یبرا یحالِ خرابت و حت یپر از بغضت، برا یصدا یکه دلم برا نیاز ا"

اومد. دوست نداشتم فکرم برات خراب بشه، اما دستِ من  یبدم م شد،یاز درد م

که قلبم رو پر از  ییاز تو ،یکرد یکه فکرم رو مشغول م ییز تونبود! من حالم ا

خورد! آخه  یبهم م ،یکرد یم شیآت یتنم رو کوره  نکهیاز ا ،یکرد یم یوونگید

که عاشقت  نیخورد نه ا یحالم ازت بهم م دیمن با ؟؟؟یداشت یتو چ یلعنت

 "!شدمیم

 

داده بودم و به  هیتک شهیشسرم را به  ،یبعد، روهام برگشت! با دل گرفتگ قهیدق چند

 کردم. یمارال فکر م یحرف ها

 

 نِیروهام، من را از غرق شدن ب یِزنگِ گوش یافکارم غوطه ور بودم که صدا در

 افکارم نجات داد:

 بله؟-

-... 

 ؟یسالم خانوم خانوما، خوب-
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فتم زد. نگاهِ ناباورم را به روهامِ اخم آلود گره زدم و در دلم گچنگ  به قلبم یزیچ

 "دوست دخترشه؟ یعنی"

 شده؟یچ-

-... 

 

من  یدانم چرا بغض کرده بودم. کاش برا ینگرانش حالم را خراب کرد. نم یصدا

 شد! یقدر نگران م نیهم ا

 !امیرسونم. حواست بهش باشه حاال م یاالن خودم و م-

 

به  دهیوحشتناک از جا کنده شد. ترس یبا سرعت نیرا که قطع کرد، ماش تماس

 :دمیرگشتم و پرسسمتش ب

 شده؟یچ-

 برم خونمون. برادرم از پله افتاده! دیبا-

 

 خود به خود باال رفتم! برادر هم داشت؟ میابروها

 

دانستم چه کار کنم. دستش که  ینم ستاد،یمجتمع چند طبقه ا کی یروبه رو یوقت

 :دمیرفت، پرس رهیبه سمتِ دستگ

 ن؟یمن بمونم تو ماش-

 



163 
 

 عجله گفت: با

 باال، خواهر و برادرم تو خونه هستن! یایب یتون یم-

 

شوم. داخلِ آسانسور، به  ادهیپ نیام، باعث شد همراهِ روهام از ماش یذات یِفوضول

نگاهم را  یِنیسنگ یشده بودم و او، آنقدر نگران بود که حت رهینگرانش خ یچهره 

 کرد. یهم احساس نم

 

به  یرفت. نگاه رونیز من بروهام زودتر ا ستاد،یپنجم ا یکه در طبقه  آسانسور

 میکج شده ام را درست کردم و موها یآسانسور انداختم و مقنعه  ی نهیخودم در آ

 را مرتب کردم.

 

به سمتِ همان  یاز واحد ها باز بود. با کنجکاو یکیآمدم، درِ  رونیآسانسور که ب از

داخلِ کج کردم و  یسرم را کم ،یداخل شدن نداشتم. با فوضول یدر رفتم اما رو

نشسته بود و  یمبل یکه رو دمیانداختم. همان لحظه، روهام را د یخانه را نگاه

داشت و من در آن لحظه به شدت  دردداد. انگار  یفشار م یرا رو شیچشم ها

لباس  نیرا عوض کند و با ا شیوقت کرد لباس ها یمتعجب بودم! اصال روهام کِ

 ند؟یمبل بنش یرو یراحت یها

 

را در  میشدم، کفش ها یرا منکر نم نیبودم و خودم ا یرِ فوضولبه شدت دخت چون

به  یرا داخلِ خانه گذاشتم، روهام نگاه میآوردم و داخل شدم. به محضِ آنکه پا
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! چه قدر ستیخودش ن یسرِ جا یزیچ دمیطرفم انداخت. اما با همان نگاه اول فهم

 نشست! یمنگاهش مهربان بود و چه قدر لبخندش به دل 

 ؟یگل-

 

و به عقب  دمیکش ینیروهام از پشتِ سرم بلند شد، از ترس ه یمحضِ آنکه صدا به

 بود و هم پشتِ سرم؟ میچرا هم روبه رو یوا دم؟یدیبرگشتم. داشتم کابوس م

 

بود.  میکه مطمئن بودم از ترس گرد شده اند، نگاهم به روهامِ روبه رو ییها چشم با

 گفتم: دهیبر دهیبا ترس و بر

 ...پشت...سرمه...شکلِ...توئه...یکیهام...رو...رو-

 

را چرخاندم و به  خنده زد. سرم رِیز یباره، پخ کیبه  یزده بود. کس خیاز ترس  بدنم

شد و  نیکرد، چشم دوختم. از خنده پهنِ زم یکه نگاهم م یو بور زهیم زهیدخترِ ر

 گفت: دهیبر دهیبر

 ! دی...گرخچارهی...روهام؟ بهی...کنیا-

 

چه  زدیکه به زور لبخند م ی. روهامدیبلند خند یفر روهام بود که با صدان نیدوم

 بلند بخندد؟ نقدریتوانست ا یطور م
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 ی. هاج و واج دنبالِ روهامدیکش یرا به سمت مردانه، دورِ مچم حلقه شد و من یدست

نشاند. و بعد خودش به  یمبل یرا رو بود راه افتادم که من ستادهیکه پشتِ سرم ا

 زانو زد. شیمبل نشسته بود رفت و جلو یکه رو ی روهامسمتِ

 کنه؟ یبا پاهات؟ کجاش درد م یکار کرد یچ-

 

کجاست من آمدم؟ خانه  نجایا ایخدا زد؟یبر خدا! داشت با روحِ خودش حرف م پناه

 ارواح؟ ی

 

 یکرد. طول یحواله ام م یطونیش ینشسته بود، نگاه ها میکه روبه رو یبور دخترکِ

 بلند شد و به طرفم آمد و با ذوق گفت: شیه از جاک دینکش

 ؟یتو دوست دختر داداش روهامم-

 

از جانبم نماند و  یبود! منتظرِ حرف یدخترک بور و چشم عسل نیخواهرِ روهام، ا پس

 با خنده گفت:

وقتا  یبعض هنیشب گهیبهم د یلیخ وحشت نکن. ادیدوقلوان! ز اوشیروهام و س-

 وم کدومه!کنم کد یم یخودمم قاط

 

حرفش را بفهمم. و بعد با کفِ دستم  یِتا توانستم معن دیطول کش یا هیثان چند

 !یافتضاح یِعجب سوت یام زدم. وا یشانیمحکم به پ
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 گفتم: هیحالتِ گر با

 خدااا... یقدر منگلم؟ ا نیآخه من چرا ا-

 

، با است اوشیبودم اسمش س دهیکه حاال فهم یباره، خانه منفجر شد. پسر کی به

 که از خنده پر از اشک شده بودند گفت: ییچشم ها

 بامزس! یلیچه قدر خوبه روهام، خ نیا یوا-

 

 بعد به من اشاره کرد و گفت: و

 ...نجایا ایپاشو ب-

 

 و رو به خواهرش گفت: دیگرد شده نگاهش کردم. باز هم خند ییچشم ها با

 قه؟یچاالش عم نقدریچرا ا ؟یلپ داره انوقت تو همش استخون نقدریچرا ا نیا اناید-

 انگار چاه نفته!

 

به شدت به  شیکه خنده ها یاوشیخش دار و پر از خشم روهام، چشم از س یصدا با

 نشست گرفتم و نگاهش کردم: یدل م

 کنه؟ پاشو ببرمت دکتر! یتو مگه پات درد نم-

 

 گفت: یالیخیبا ب اوشیس
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تپلو دوست  نیخوبم! ا میلیگندش کرده خ انایکنه، د ینه بابا کجاش درد م-

 دخترته؟

 

دانم  یحواله ام کرد. نم تیپر از عصبان یبلند شد و نگاه شیبا خشم از جا روهام

 چرا از ترس در خودم جمع شدم. چه مرگش بود؟

زنگ  انایکه د ییجا میرفت یبا هم م می! دوست دختر کجا بوده؟ دوستمه داشترینخ-

 .یزد گفت افتاد

 

 !اشیبدش به من، وجدانن بدجور دلمو برد با خنگ باز ستیخوب اگه مال تو ن-

 

کرد!  یگرد شد. چه قدر با روهام فرق م میحواله ام کرد و چشم ها یخنده چشمک با

مقابلِ هم  قایدق اتیبه هم بودند اما از نظر اخالق هیشب قایدق افهیاز نظرِ ق نکهیبا ا

 قرار داشتند!

 

 همراه بود: قابل انکار ریغ یتیروهام با عصبان یصدا

 یجد یکن یم یشوخ یدونه دار یکه نم نی! ااوشیبسه کم چرت و پرت بگو س-

 .رهیگ یم

 

قفل شده بود.  شیاراده نگاهم رو یبود که ب بایآنقدر ز اوش،یس یلب ها یرو لبخندِ

 ...دیخند یم شهیکاش هم ی! و ادیخندیم ییبایز نیروهام هم به هم
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که  یبه روهام یروهام بود. جور یرو اوشیس یجالب بود، نگاه ها میکه برا یزیچ

اش را  یکرد، که انگار تنها عشقِ زندگ یاش فرو برده بود نگاه م یسرش را در گوش

که با  دینکش یکند. عمقِ دوست داشتنش از نگاهش مشخص بود. طول ینذاره م

 :دمیرس نیقیکه به روهام زد، به  یحرف

 معرفت؟  یهفته ب هی نیا ی! کجا بودنمتیبب یایتا ب فتمیاز پله ها ب نکهیمگه ا-

 

نشان  نیبود و ا یپر از مهربان شیصدا نبارینبود. ا یاز آن لحنِ پر از شوخ یخبر

 دوست دارد. یلیکه روهام را خ دادیم

 

 جواب داد: اوشیبدونِ نگاه به س روهام

 !امیکار داشتم، نتونستم ب-

 

چرا روهام کنارِ خواهر و برادرش  نکهیدر ذهنم به وجود آمد! ا یهمان لحظه سوال و

با خواهر و  یاختالف یعنیما دارد؟  یخانه  یِکیدر نزد یکند و خانه ا ینم یزندگ

 داد؟ یرا نشان نم نیخوبشان با هم ا یرابطه  نیبرادرش داشت؟ اما چرا ا

 

از  یبابا، جرعه ا ادِیفر یتوجه به صدا یکردم و ب کینزد میقهوه را به لب ها فنجانِ

 یِهمچون زندگ دیتلخم را فرو دادم. مزه اش را دوست داشتم! تلخِ تلخ! شا یوه قه

 من...
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آمد و من حاال، بعد از  یمامان هم م هیگر یکنارِ کتابِ تست جا گرفت. صدا فنجان

 دعواها عادت کرده بودم. نیماه، به ا کیحدودِ 

 

 یت زدم و جرعه اچند تس یافراط یبود. با آرامش میمقابلِ چشم ها یمیش سواالت

 از قهوه ام را خوردم. گرید

 

زده  رونیکه بابا از خانه ب دمیشد، فهم دهیدرِ خانه که محکم به هم کوب یصدا با

 است.

 

 یبلند شدم. پشتِ پنجره  زیبه بدنِ خشک شده ام دادم و از پشتِ م یو قوس کش

 دهیود که ندماه ب کیبه آسمان انداختم.  ینگاه ،یو پر از دلتنگ ستادمیاتاق ا

ماه بود که شروع به درس خواندن کرده بودم و روهام گفته بود بهتر  کیبودمش! 

را به ذهنت راه  خودیب یها زیچاست فقط سرت به درست باشد. بهتر است فکرِ 

و بهتر است که اصال  یپدر و مادرت دخالت نکن ی. بهتر است در دعواهاینده

 !ینداشته باش زدیبر مثلِ مارال که اعصابت را به هم یدوست

 

چه  هیچند توص نیچند جمله و هم نیدانست با هم یمرد از کجا م نی...ایراست به

اش قلبِ من  یچند جمله با لحنِ کامال معمول نیکند؟ هم یقدر حالِ من را خوب م

 یرا م شیصدا دنِیحاال، دلم شن نیهم قایدارد و من حاال، دق یرا گرم نگه م

. گفته بود سرش شلوغ دمیشن را شیبود که صدا یبار نیآخر شیخواهد. دو شب پ
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 یته دلم را قلقلک م یو فکر دیبار یم یخستگ شیگفت! از صدا یاست. راست م

دستش بدهم و  ییچا وانیل کیرا ماساژ بدهم و  شیشد که شانه ها یداد. کاش م

جورِ خوب و  کیبود.  یجور کیتصورش هم  یکه حت یگونه اش را...ببوسم!! وا

 سوسه کننده!و

 

خوابش برده باشد و  ییجا یپشتِ سرِ هم را دوست نداشتم. نکند از خستگ یها بوق

توانم با او  یامروز هم نم یعنیشود؟  یجوابِ تلفنم را ندهد؟ پس سهمِ من چه م

 بزنم؟ مثلِ دو روزِ گذشته؟ یحرف

 بله؟-

 

. ذوق همه دیشک رونیو من را از هپروت ب دیچیبه شدت خوابالو در گوشم پ ییصدا

 بودم: جانیپر ه یدخترِ هجده ساله  کیکه من  یوجودم را گرفت و به راست ی

 ؟یسالم، خوب-

 

 اش بلند شد و من را به خنده وا داشت: ازهیخم یصدا

 ؟یخواب بود-

 

داد که هنوز خواب است. پر از  یخارج شد نشان م شیکه از گلو یا دهیکش هومِ

 دم:ز غیمرتبه ج کیو  دمیخباثت خند

 روهام!-
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 یدرشت شده رو ییبا چشم ها ادیاش را تصور کنم. به احتمال ز افهیتوانستم ق یم

اش پخش شده بود. سکوتم را  یشانیپ یحالت دارش رو یتخت نشسته بود و موها

 :دیو نگران پرس دهیترس ییبا صدا دیکه د

ا چت شده؟ با توام چر یزد غیچرا ج یشده؟ حالت خوبه؟ گل تیزیشد؟ چ یچ-

 ؟یزن یحرف نم

 

 دیکه زبانم بند اومده بود. شا ی. به طوردیکوب یم جانینگرانش پر ه یاز صدا قلبم

 کند! یگفتم تا روهام همچنان ابراز نگران ینم یزیهم چ

 ؟یشنو یصدام و م یگل-

 

همه  نیا انیدانم چرا در م یشد. نم یهر لحظه بلند تر و نگران تر م شیصدا

 یقدر ذوق م نیتوجه کوچک ا نیتنها بودم که با هم بغض کردم! چه قدر جانیه

 خورد! یام بهم م یکردم. حالم از خودِ عقده ا

نازگل! لطفا  ستین یقشنگ یبدون اصال شوخ یاریدر م یمسخره باز یاگه دار-

 جوابم رو بده...

 

 اراده و با بغض گفتم: یب

 !ینگو نازگل، بگو گل-
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طول  یا هی. چند ثاندمیه اش را شنکرد و من رها کردنِ نفسِ حبس شد سکوت

 :دیتا بگو دیکش

آره؟ بعد از چهل و هشت ساعت اومدم  یکن داریمن و از خواب ب یخواست یفقط م-

 دو ساعت بخوابم!

 

 گفتم: یشد. با ناراحت شیر شیبرا دلم

 زنم، خدافظ. یمن بعدا زنگ م د،یببخش-

 

 زد: میتلفن را قطع کنم که صدا خواستم

 ؟یگل-

 جانم؟-

 

را  میدهانم فشار دادم و چشم ها ی! دستم را محکم رودیخدا که از دهانم پر به

 بستم.

 

تا با لحنِ  دیطول کش ی. چند لحظه ادمیشن یرا م قشیعم ینفس ها یصدا

 :دیبگو یخاص

 !نجایا ایپاشو ب-
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شد.  قیکوتاه، به تمامِ وجودم تزر یجمله  کی نیاز هم بیعج یدانم چرا حس ینم

 دانم... یردم روهام هم مثلِ من دلتنگ است! توهم بود؟ نمک یاحساس م

 

 لرزان گفتم: یمتعجب و کم ییصدا با

 ام؟یکجا ب-

 ...ایتو ب رون،یب امیتونم ب یمن! خستمه نم یخونه  ایب-

 

 :دمیپرس یاراده بود وقت یب

 ام؟یچرا ب-

 

 کامال مشخص بود: شیشده بود. از صدا کالفه

 هینشدم.  مونیتا پش ایفهمم چته! پاشو ب یز صداتم ممگه حوصلت سر نرفته؟ من ا-

 . خدافظ!دمی. بدو تا نخوابیدوست دار یلیکه خ دمیبرات خر یزیچ

 

را به منِ بهت زده بدهد، تماس را قطع کرد و من  یزدنِ حرف یاجازه  نکهیا بدونِ

ه طور چ یروهامِ مجرد و تنها؟ وا ی!! رفتن به خانه دیوسوسه و ترد ایدن کیماندم و 

 ...رو...یروم! نه نه من نم یممکن بود؟ من نم
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 ستین "روم ینم"برداشته شدند، فعلِ  میبه سمتِ کمدِ لباس ها میکه قدم ها یوقت

بود تا  دهیخر میکه برا یزیروهام و چ یخانه  دنِیو نابود شد! اگر نروم، حسرتِ د

 روم... یروم! م یماند! من م یبه دلم م شهیهم

 

قهوه  یرا تنم کردم. موها میپالتو نیبهتر د،یکوب یبه شدت م جانیز هکه ا یقلب با

کالهِ  یصورتم نشاندم. وقت یرو یمحو شِیرنگ و لختم را از دو طرف بافتم و آرا یا

آن شبِ سرد و خاطره  ادِیاراده  یب دم،یسرم کش یقرمز رنگم را به صورِت کج رو

فرو کرد و من،  میرا داخلِ پالتو میموها تیبانهمان شب که با عص افتادم. زیانگ

 شیدست زد، دست ها میبه موها یچرا وقت دمی! نفهمدمیرا د شیلرزش دست ها

 و چه قدر من احمق بودم! دمی! نفهمدندیلرز یم

 

 یسرم کردم. انگار رفتار ها یآن، شال یاراده، کاله را از سرم برداشتم و به جا یب

کنم از نازگلِ  یروز ها احساس م نیا گذاشته بود! من ریمن هم تاث یروهام رو

اگر  دیفاصله گرفته ام. شا یکرد، کم یبه بچه ها رفتار م هیکه شب یهجده ساله ا

روزا  نیمن را بچه نداند! و من ا گریروهام د نم،...با وقار تر رفتار کی...فقط کمیکم

 نیازه به ااز اند شیمن مهم است...من ب یبرا نقدریدانم چرا طرزِ فکِر روهام ا ینم

! من اسمِ ستیا یاحساس وابستگ نیاسمِ ا یبرادر، وابسته شده ام! آر ایدوست 

 آن بگذارم. یتوانم رو ینم یگرید

 

را  زیخانه زلزله آمده است. همه چ نیزدم، احساس کردم در ا رونیاتاق که ب از

که  یزیگرفته، تا ظرف و بشقاب و هرچ متیگران ق یشکسته بودند. از مجسمه ها

احتمال دهم خودش را در اتاق  توانستمیاز مامان نبود و م یدم دست بود. خبر



175 
 

و آراسته نبود! حرفش  بایمِ زیاز آن مامان مر یروزها خبر نیحبس کرده است. ا

بحث  گریکدی. هزار بار با دادینم تیکار رضا نیفقط و فقط طالق بود و بابا، اصال به ا

 اشت!ند یا جهینت چیکرده بودند و انگار ه

 

که به  یبودم. با لبخند ستادهیروهام ا یخانه  یچشم بر هم زدن، روبه رو کی در

که   دینکش یرا نداشت زنگ را فشردم و طول میوجه قصدِ پاک شدن از لب ها چیه

 :دمیرا شن شیصدا

 سوم! یطبقه  ایب-

 

 باز شد.  یکیت یبالفاصله در با صدا و

 دنشیو فکرِ د دیجوش یدر دلم م زِیظه چسوم رفتم. هر لح یآسانسور به طبقه  با

که خودم هم از  یکرد! شوق یم قیرا به وجودم تزر بیعج یماه، شوق کیبعد از 

 وجودش متعجب بودم.

 

زنگ فشار دادم. نفسِ  یبا هزار جان کندن، مقابلِ خانه اش، دستم را رو باالخره،

 فرستادم و...در باز شد! رونیب یقیعم

 

 شیمبهوتم به نما یکه مقابلِ چشم ها یزیچ نیشد و اول دهیکشتابم باال  یب نگاهِ

 بود. یلعنت یمردانه اش با آن عضله ها بتِیدر آمد، ه
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شانه اش بود.  یرو یبه شکلِ خالکوب د،یخورش کیطرحِ  دم،یکه د یزیچ نیدوم

 ماند! رهیآن خ ینگاهم رو یلحظات اریاخت یبود که ب باینقش ز نیآنقدر ا

 

 شیکند تا تمامِ عضله ها یتنش م یدخترِ هجده ساله رکاب کی یوآدم جل یلعنت

 یکه حسشان م ییها زیتجربه بودم و تمامِ چ یمن ب دیفهم یمشخص شود؟ چرا نم

 من است؟ یها نیکردم، اول

 یگل ی! تمومم کردیمن و بخور دم،یکه برات خر یزیچ یفکر کنم بهتره جا-

 خانوم!

 

 که مچش را گرفته اند با هول گفتم: یثلِ کسو م دمیمبهوتم را باال کش نگاهِ

 !؟یسالم خوب-

 

نامرتبش  یو موها دیخندیم شیدستم را به طرفش دراز کردم. چشم ها عیبعد سر و

 دادند. یرا به باد م نمیاش داشتند، دل و د یکه نشان از خستگ

 

. نفسم دیچه شد. دست در دستم گذاشت و من را جلو کش دمیلحظه نفهم کی در

دورِ تنم حصار شدند و آغوشش من را در خود گم کرد.  شیکه دست ها یوقترفت 

 شیکه دست ها یهم تازه متولد شده بودم. وقت دیو شا ستمیاحساس کردم زنده ن

 کردم. یبود، سقوط م گرفتهمن را به خودش فشار دادند، حتم داشتم که اگر من را ن
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کردم. چرا  یاز اندازه احساس م شیبدنش را ب یکه تنم بود، گرما ییوجودِ پالتو با

 کرد! یم وانهیمن را د اتشیخصوص نیداغ بود؟ هم نقدریا شهیهم

 دلم واسه خواهر کوچولوم تنگ شده بود!-

 

 خواند! یکاش من را خواهر نم یا و

لبش، خواهر  یتنم را محاصره کرد. لبخندِ رو بیعج ییکه گرفت، سرما فاصله

روهام،  نیدادند اصال ا ی، همه و همه نشان ممهربانش یکوچولوم گفتنش، چشم ها

 آمد! یمرد م نیبه ا بیعج ،ی! عوض شده بود و مهربانستین یشگیروهامِ هم

 تو! ایچرا خشکت زده؟ ب هیچ-

 

 اشاره کرد: یدر کنار برد. در را بست و به سمت یرا گرفت و از جلو دستم

 .نیبش ایب-

 

 اراده گفتم: یدانم چرا ب ینم

 !!یشد اوشیس هیشب-

 

 و گفتم: دمیدرشت شده برگشت و نگاهم کرد. خند ییشد! با چشم ها خشک

نکنه خودت  گمی. مادینم نکارایقدر مهربون و خوبه! اصال به تو از ا نیآخه اون ا-

 ن؟یکلک؟ جاتونو که با هم عوض نکرد یستین
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وهام آورم، هر لحظه قلبِ ر یکه به زبان م یبا هر کلمه ا دمیفهم یآن لحظه نم در

ترسد. از آنکه  یاز اندازه م شیدانستم که روهام ب یکنم. من نم یمچاله م شتریرا ب

 ترسد! یباشد، به شدت م دهیقلبم را دزد اوشیس

 

 لرزان، من من کنان گفت: یینشاند و با صدا شیلب ها یرو یمصنوع یلبخند

 ...امی! ال...االن...منیب...بش-

 

رنگ نشستم و  یقهوه ا یمبل ها ی. رورفتارش به شدت متعجب شدم رییتغ از

 گفتم:

خونگرم  یلیخوشم اومد، خ یلیمن و ببر خونتون! از خواهر و برادرت خ گهیبار د هی-

 و مهربون و باحال بودن!

 

بلند شدم و به آشپزخانه  می! به سرعت از جادمیاز جا پر ،یزیشکستن چ یصدا با

 بود گفتم: دهیرسو نگاهش ت دیروهام که صورتش سف دنِیرفتم. با د

 ظرف شکستن ترس داره مردِ گنده؟ خجالت بکش! هیچته؟ -

 

هارا جمع کنم که نگذاشت و من را از  شهیو خواستم خورده ش دمیاز حرفم خند بعد

 کرد. رونیآشپزخانه ب

 

 بلند گفتم: ییبا صدا باز
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 ؟یدیبرام خر یروهام چ-

 

 :دیپرس متعجب

 بخرم؟ یزیمگه قرار بود برات چ-

 !یگفتپشتِ تلفن خودت-

 !یدلت و صابون زد ی. الکستین نایاصال کادو و ا یآها آره! ول-

 

 :دمیتعجب پرس با

 !ه؟یچ ستیوا...پس اگه کادو ن-

 

و در  ستادیا میآمد. روبه رو رونیدر دستش ب ینیس کیاش با  ینقل یآشپزخانه  از

 گذاشت گفت: یم میرا جلو یکه ظرف یحال

 !نهیا-

 

دوختم.  زیم یگرفتم و نگاهم را به ظرفِ رو طونشیش یچشم ها تعجب، چشم از با

تواند  یکس نم چیزدم! ه یاز خوشحال یغیظرف، ج یتو یِشکالت یبستن دنِیبا د

 دوست دارم. یشکالت یتصور کند من چه قدر بستن

 

خودش را دستش گرفت. با ذوق قاشق  یِ مبل نشست و ظرفِ بستن یکنارم رو روهام

 نیا م،یتوانستم بگو یرا بستم. به جرات م میم گذاشتم و چشم هارا در دهان یبستن
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که در عمرم خورده بودم متفاوت بود. چون  ییها یبستن یمزه اش با همه  ،یبستن

من  میشاپ رفت یروز که با هم به کاف نمانده بود آ ادشیمانده بود.  ادشی روهام

 سفارش دادم و چه قدر دوست داشتم.  یشکالت یبستن

 

خوردم که اصال حواسم به روهام نبود. حواسم نبود که  یبا ولع و تند تند م درآنق

کرد.  یخوردم، او فقط و فقط نگاهم م یام را م یکه من با ذوق بستن یتمامِ مدت

ام تمام شده بود. صورتم را به طرِف روهام برگرداندم  یبه خودم آمدم که بستن یوقت

 حرفم در دهانم ماند. قشیو عم هریخنگاه  دنِیکه تشکر کنم، اما با د

 

 یانداختم که ظرفِ بستن نییکننده اش، سرم را پا وانهیو د بیاز نگاهِ عج متعجب

قاشق هم نخورده بود و کامل آب شده  کی یاش حت یاش به چشمم خورد. از بستن

 را درشت کردم و گفتم: میبود. چشم ها

 نگاه کن همش آب شده... ؟یاِاِاِ روهام چرا نخورد-

 

 :دیپرس یجیمرتبه به خودش آمد. با گ کیخورد و انگار  یدیتکانِ شد 

 !؟یچ-

 

 باال رفته گفتم: ییابروها با

 تو حالت خوبه؟-

 خستم! کمی...کمیآره...آره خوبم! فقط -
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 گفت: بالفاصله

ثبت  یآموزشگاه گه؟ید یخون یچه خبر از مدرسه و درس و کنکور؟ م یآآآ...راست-

 ؟ینام کرد

 

کرده است!  رییکردم که چه قدر رفتارش تغ یبا خودم فکر م ش،یه چشم هاب رهیخ

 اورا خورد، نبود! شدیمن عسل هم نم کیآن روهامِ مغرور که با  گرید

 

 تکان دادم و گفتم: یسر

 قبول بشم! یخوام پزشک یم رم،یآموزشگاهم م خونم،یدارم م-

 

کوتاه گرفتند.  یفاصله ا رگیاز هم د شیباال رفتند و لب ها یبا ناباور شیابروها

 بامزه کردم و گفتم: یخنده ا

 چته خب؟ -

 !؟ی! تو و پزشکایماشاهلل اعتماد به نفس دار-

 

 یبه بازو یشده بودند، مشت زیکه از حرص ر ییکم کم جمع شد. با چشم ها لبخندم

 و گفتم: دمیسفتش کوب

 کورم؟ ایمگه من چمه؟ شلم  شعوریب-

 !یمنگل-
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 نباریشود. ا یکردم دود از سرم بلند م ی. احساس مدیتاه خنداز حرفش، کو خودش

 مانند شده بود گفتم: غیکه از حرص، ج ییبا صدا

 من منگلم؟-

 

درشت تر  میبه صورتم که مطمئنا از حرص قرمز شده بود و چشم ها یا هیثان چند

 نایهم نما یرو میاز حد معمول شده بودند و چالِ لپم به خاطرِ فشار دادنِ لب ها

 خنده زد. رِیمرتبه ز کیبود، نگاه کرد و بعد، بلند و 

 

نبود و من با  یاز حرص خبر گریداد! د ستیمردانه اش، به قلبم دستورِ ا ی قهقه

 یقدر جذاب م نیچرا ا ایدر جنگ بودم! خدا دیرس ینم میها هیکه به ر ییهوا

داشتم؟  میوروبه ر یبود که من به مردِ اخمو و خوش خنده  یچه حس نیا د؟یخند

 را بگذارم؟ یاسمِ وابستگ آن یتوانستم رو ینم گرید یبود که حت یچه حس نیا

 

دهنش گذاشته بود، نگاهم  یقطع کردنِ خنده اش رو یکه دستش را برا یحال در

را  میکردم. رو شیچشم ها یحواله  یو چشم غره ا دمیکش یقیکرد. نفسِ عم یم

 یم دنیداشت؟ خب دلم ناز کش یاشکالقهر کردن  یبه حالت قهر برگرداندم. کم

 خواست!

 

 از خنده داشت گفت: یکه هنوز هم ته مانده ا ییبا صدا ده،یبر دهیبر
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...من چه قدر منگلم! به من یگفت انایخونمون به د یبه خدا...خودت اون روز...تو-

 چه؟!

 

هم  آن روز را یبود، حرف ها ادشیرا  یشکالت یبود! بستن زیبشر چه قدر ت نیا یوا

 یهم ب دمیپرس یرا م دمشیکه د یکه شب اول ییبود و اگر رنگ کفش ها ادشی

 داشت! ادیشک، به 

 لوس! یکوچولو ین یقهر نکن ن-

 

 !زدیخنده موج م شیاما در صدا د،یرا بگو نیکرد با حالتِ چندش ا یم یسع

 .یشیزشت م یکن یبا توام! قهر م یگل-

 

بعد، با  هیو پشتم را به روهام کردم. چند ثان دمیعالوه بر صورتم، خودم هم چرخ حاال

 و محکم بود گفت: یجد یلیکه حاال خ ییصدا

 !عیهم قهر نکن! سر گهیبرگرد د-

 

 گفتم: یتخس با

 خوام! ینم-

 نه؟! یخوا ینم-

 

 و لجباز گفتم: محکم
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 نه!-

 !یباشه خودت خواست-

 

حرکت  کیو با  کنم، کمرم را گرفت لیو تحل هیخودم، تجز شِیآمدم حرفش را پ تا

 مبل بلندم کرد. یاز رو

 

از ترس  یغیکولش انداخت و نصفِ بدنم در هوا معلق ماند، ج یکه من را رو یوقت

 باشد گفت: یکرد عصبان یم یکه سع یی. با صدادمیکش

 سطل آشغال؟! ایخودت انتخاب کن، حموم -

 

 زدم و گفتم: گرید یغیاسمِ حمام، از ترس ج با

 !گه؟ید هیحموم چ ایح یب-

 

 باسنم زد و گفت: ینه چندان محکم رو یشانه اش بود. ضربه ا یرو شکمم

 !هیچ یفهمیحاال م-

 

به  یزدم و مشت یغیزدم حمام باشد رفت که از ترس ج یکه حدس م یسمتِ در به

 :دمیکمرش کوب

 م؟یبر ی. باشه؟ کجا مدیببخش-
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 !یقهر کن "دینبا"با من  یفهم یآب سرد م رِیز یبر-

 

شدن و بدونِ  سیکرد، که دلم ضعف رفت! اما ترس خ دیتاک "دینبا" یرو چنان

که حاال، پر  ییرا به من نداد! با صدا یخوش نیا شترِیلمسِ ب یلباس ماندن، اجازه 

 از التماس شده بود گفتم:

 خورم! یسرما م یکن سمیروهام غلط کردم! خ-

 .یخب بخور-

 

از درِ  دینداشت. پس با یشوخ یسمرد با ک نیکند. ا یم یدانستم حرفش را عمل یم

 !شدمیوارد م یگرید

 

 داشته باشد گفتم: هیکردم حالتِ بغض و گر یم یکه سع ییصدا با

روهام گوه خوردم باشه؟ گوه  مونم،ینکن بدونِ لباس م سمیروهام توروخدا خ-

 خوردم!

 

 گفت: تیپر از عصبان یی! با صداستادیا

حرف  ینجوریکردم تو سطل آشغال تا ا یسرت و م دیچه طرزه حرف زدنه؟ با نیا-

 !ینزن

 اِاِاِ روهااام...-

 اونم با خودت! ،یحرف زد یجور نی! بارِ آخرت بود اسیه-
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فرستادم و رو به  رونیرا لمس کردند، نفسِ حبس شده ام را ب نیکه زم میپاها

 شهیاز خنده در صورتش نبود و برعکس، اخمو تر از هم یاثر چیه گریکه د یروهام

 ه بود گفتم:شد

 کار کنم؟ آدم و گو.... یخب چ-

 

که به سمتم برداشت، حرفم نصفه ماند. از ترس دهانم را بستم و دستم را  یقدم با

 ام زدم و گفتم: یشانیپ یمحکم رو

 !دیبخدا از دهنم پر-

 !ستیخانوم ن کیاصن رفتارت در شان -

 

 :دمیبرچ لب

 اِاِاِ روهام؟-

 !یزنیم ی. هر حرفگهید یشد یجور نیکه ا یتاز بس با اون دختره مارال گش-

 

 یبه دلشوره! روهام، از کجا اخالقِ مارال را م هیشب یزیخورد. چ چیدر دلم پ یزیچ

بودن و  زیهم به خاطرِ ت نیداشت؟ ا ادیخوب اسمش را به  نقدریدانست؟ اصال چرا ا

 اش بود؟ یقو یحافظه 

 گه؟ید یباهاش قطعِ رابطه ا-
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تکان دادم و  یرا از خودم دور کنم. سر یکردم افکارِ منف یم و سعآمد رونیفکر ب از

 گفتم:

 یدوست نیا یادامه  گهیزنم، اونم انگار د یمدرسه هم باهاش حرف نم یاوهوم، تو-

 خواد! یرو نم

 

 گفت: یبه کمرش زد و با کالفگ یدست

 دوست نشو! گهید یشکیکال با ه ،یچیکه ه نیا-

 

 زدم و گفتم: خودش دستم را به کمرم مثلِ

 اون وقت چرا؟-

 

 شدند: کیبار یبا حالت با مزه ا شیکج و چشم ها سرش

بهتره.  ینداشته باش ی! کال دوستیخوا ینم یمن هستم دوست یچون تا وقت-

 .رنیم یآب ریز یجور هیهمشون 

 

نداشته باشم تا فقط و فقط به خودش  یخواست دوست یقدر  نامرد بود! م چه

 دانست؟ یمن را فقط خواهرش م ینبود وقت یخرِ نامردآ نیوابسته باشم؟ ا

 

کردم  یهم واقعا اشتباه م دیکردم؟ شا یفکر را م نیمن ا ایبود  نیواقعا قصدش ا اما

گفت! تا به االن که هجده سال داشتم، با هر کدام از  یو البته، روهام راست هم م
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کس کنار  چینم با هکه نتوا نیقطعِ رابطه کرده بودم. نه ا یبه شکل میدوست ها

شدند!  یمحسوب نم یبودم که دوستِ خوب دهید یتاراما واقعا از همه شان، رف م،یایب

قابلِ اعتماد و  ش،یبود که با تمامِ بد بودن ها ینفر نیروهام اول م؛یچرا دروغ بگو

 را بار ها نشان داده بود. نیقابلِ دوست داشتن بود. ا

 

 یکردم. در برابر کار ها تشیاذ یاندم و حسابروهام م یساعت، در خانه  کی حدودِ

اما واقعا چه  "تو زشته یکار ها برا نیا"گفت یکرد و مدام م یبچه گانه ام اخم م

 بود که حرف گوش کند؟! یکس

 

که بلند شدم، روهام با تحکم  میبود که عزم رفتن کردم. از جا ۶به  کینزد ساعت

 گفت:

 !امیشده، صبر کن باهات م کیهوا تار-

 

 را بلند کردم و گفتم: میسمتِ اتاقش رفت که صدا به

 تره! نییخواد روهام، دو تا کوچه پا ینم-

 

 بلند از داخلِ اتاق داد زد: ییخودم با صدا مثلِ

گوشت فرو بره؟! رو حرفِ من  یزنم تا تو یبار م کیحرف و  هیچند بار بگم من -

 !اریحرف ن
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کرد که در مقابلش  یبا من چه م ینتلع نینزدم! ا یگریحرفِ د ش،یتحکم صدا از

 ماند؟! یدهانم بسته م یحت

 

توانستم،  یآمد، دوست داشتم به آغوشش پناه برده و تا م رونیاز اتاق ب یوقت

سبز رنگ و  شرتِیشد با سو یبود؟ م پیقدر خوشت نیعطرش را نفس بکشم! چرا ا

که با  یراسته بود و عطربه باال آ ییبایکه به طرزِ ز ییهمرنگ آن و موها نِیشلوارِ ج

 آن دوش گرفته بود، اورا نخواست؟

 ها! یهمش تو هپروت-

 

نشاندم و به سمتِ در  میلب ها یرو یزورک یام! لبخند یسوت نیهم از دوم نیا

 رفتم.

 

به سمتِ زنگِ  یدستِ دراز شده ا دم،یکه د یزیچ نیاول م،یزد رونیدرِ خانه که ب از

 بود! فونیآ

 

شر و  یانایبود انداختم. د ستادهیخانه ا یکه روبه رو اناید به یتعجب نگاه با

 با ذوق گفت: طون،یش

 !؟یینجایتو ا یگل یوا-

 

 پر از خشم از پشتِ سرم بلند شد: ییصدا
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 دونم و تو! یمن م یصداش کن ینازگل! گل-

 

 ! چه گفت؟دیلرز قلبم

 

 داداش سالم! یوا-

 سالم، قولم کو؟ کیعل-

 ام گذاشت و همزمان گفت: گونه یرو یبوسه ا اناید

 !ادیکنه، االن م یو پارک م نیقولت داره ماش-

 

 انایدرست با د یتوانستم حت یکرد و من از شرم نم یرفتار م یچه قدر عاد روهام

 یدر موردم م یآمده بودم! حاال چه فکر رونیبرادرش ب یحرف بزنم. من از خانه 

 کردند؟

 

 باال آوردم:روهام سرم را  یبه صدا هیشب ییصدا با

 تو؟ یچطور کهیبههه، داداش کوچ-

 

داشتم؟  اوشیبه س بیعج یبه روهام بود! چرا من کشش هیهم شب شیصدا یحت

 یمحال بود لبخند رو ،یزد یمثبت بود! با او که حرف م یِپسر، پر از انرژ نیانگار ا

مش داشت شوخ و بامزه بود،نه! اما آنقدر آرا یلیخ میبگو نکهی! نه اردیلبانت شکل نگ

! خوش به یبود دوستش نداشته باش الکرد، که مح یم انشیو محبت خرجِ اطراف
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داشتنِ  یبرا اوشیهم خوش به حال س دی. شااوشیداشتنِ س یحال روهام برا

 روهام!

 

 اناید یدر آغوش گرفته بود، صدا بیعج یکه برادرش را با محبت یاوشیبه س رهیخ

 :دمیرا از کنارم شن

 .اوشیس می! بد موقع اومدرونیب رنیمکه دارن  نایا -

 

با خنده  دنم،یبه سمتِ من جلب شد. بالفاصله بعد از د اوشیحرف توجه س نیا با

 گفت:

 سوراخت؟! یتو با اون لپا ی! چطورنجاستیمنم که ا یِتپل-

 

 روهام کرد و گفت: یحواله  ی! چشمکدمیو با خجالت خند دیرا کش لپم

 ک؟فقط دوستمه کل یگفت یتو که م-

 

 ام حبس شد. نهیاشاره کرد و نفس در س میدر خانه بود نکهیبه موضوعِ ا قایدق

 

 لرزانِ روهام، با تعجب سرم را باال آوردم: یصدا با

 یبعد گل رونیب میبر میخواست ی...آره مرونیب میبر میخواست یم یمن و...من و گل-

 منتظرم بود... نگیپارک یاومد دنبالِ من...تو
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 :دیپرس اوشیکه روهام آورد، نفسِ حبس شده ام آزاد شد. س یلِ قبولقاب هیتوج با

 د؟یبر دیخوا یکجا م-

 

 و بدونِ فکر گفتم: عیآنکه شک نکنند، سر یبرا

 !یشهرباز-

 

کردند.  یم ییاش خود نما یشانیپ یعرق رو یبا تعجب نگاهم کرد. دانه ها روهام

شد مثلِ  یم کیبه من نزد اوشیس یقدر آشفته شد؟ چرا وقت نیباره ا کیچرا به 

سرخ بودند و چرا نگاهش  نقدریا شیچرا چشم ها زد؟یمرغِ سر کنده بال بال م

که من چه  یکردند! وا یم تماسمچشم ها داشتند ال نیمظلوم بود؟ انگار ا نقدریا

 زدم!! روهام و التماس؟ هرگز! یقدر توهم م

 

 افکارم را کنار زد: انا،ید یذوق زده  یصدا

 !میما هم بر ایب وشایس یوا-

 

را  اوشیس ییکرد با مظلوم نما یم یشده بود و سع زانیآو اوشیس یبه بازو اناید

 کند.  یراض

 

 باالخره گفت: روهام
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شبِ  هی یبرا یباال بچه ها، شهرباز میبر دیایب ست،ین یطور میحاال امشبم نشد بر-

 !گهید

 

 نماند: یباق یمخالفت چیه اوش،یس یصدا با

 وهام، دخترا دوست دارن برن!ر مینه بر-

 

 با حرص گفت: روهام

 ؟یشهرباز رهیم یسرما ک نیتو ا-

 

 :دیخند اناید

 نیواا داداش سرما کجا بوده، امروزِ اولِ اسفنده ها! بعدشم خودتون که داشت-

 بد شد؟ هوی ن،یرفتیم

 

 با پرخاش رو به من گفت: روهام

 پالتو؟ نیا یتو ستیگرمت ن ؟یتو تنت کرد هیچ نیپس ا ستیاگه سرد ن-

 

 یم یسرخش نگاه کردم! از کجا ناراحت بود که سرِ من خال یتعجب به چشم ها با

 کرد؟
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 جمع شده بودند گفتم: تیکه از مظلوم ییلب ها با

 پالتوم جنسش نازکه خوب!-

 

من و  ب،یعج یمدت با نگاه نیتمامِ ا اوشیرا چنگ زد! س شیو موها دیکش یپوف

 گذشت؟ یکرد! در سرش چه م یروهام را بر انداز م

 

 چشم از من و روهام گرفت و گفت: باالخره

 .میریمن م نِی! با ماشمیبر-

 

 اعتراض نکند. گریکس د چیه یعنیختمِ ماجرا!  یعنی "میبر" نیا و

 

زد. نگاهش را  یکس حرف نم چیبود و با ه دهیتمامِ طولِ راه، روهام به در چسب در

حالت  نیدر فکر بود! چه قدر ا دایگره خورده، شد ییوهادوخته بود و با ابر رونیبه ب

 آمد. یبه او م

 

به راه افتاد.  هیبا ذوق دستم را گرفت و جلو تر از بق اناید م،یکه شد یشهرباز واردِ

 نی. در اشدیرا سوار م یشهرباز یها لهیوس شترِیبود و ب جانیمثلِ خودم عشقِ ه

به  انا،یحواسش عالوه بر د ،یبرادرِ واقع کیکرد و مثلِ  یم مانیهمراه اوشیس نیب

 من هم بود!
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با ذوق  انایدادم و د شنهادیمن رنجر را پ م،یرا سوار شو لهیوس نیاول میخواست یوقت

 یانگشتان انِیبروم که انگشتانم م یفروش طیبل یکرد. خواستم به سمتِ دکه  دییتا

 شد.  ریاس

 

به دستم وارد کرد و  یخورد. فشار رنگش گره یچرخاندم و نگاهم در نگاهِ عسل سر

 با تحکم گفت: انایو رو به د دیعقب کش یمن را کم

 نه!-

 

 :دیهاج و واج پرس اناید

 نه؟ یچ یعنی-

 سوار بشه، تو خودت تنها سوار شو! یگل شهینم-

 

 تعجب کنارِ گوشش گفتم: با

 روهام؟ یگیم یچ-

 

 د:مثلِ خودم لب ز ینگاهم کرد و به آرام یبیحالتِ غر با

 ! نرو...شهیحالت بد م یتو عادت ندار ،یشهرباز ادیعادت داره چون هر هفته م اناید-

 

باره، به  کیتوپ، قِل خورد. قِل خورد و قِل خورد و به  کیدر دلم مثلِ  یزیچ

 افتاد.  نییسرعتِ هرچه تمام تر پا
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دست،  کیبود که با  اوشیفاصله افتاد و انگشتانم از انگشتانش جدا شدند. س نمانیب

 را. انایدستِ د گرش،یو با دستِ د دیکش یدستِ من را م

 

 گفتم: یناراحت با

 ؟یکن یکار م یچ اوشیس-

 شه،یوقت سوار نم چیه ترسهیروهام خودش م نیبابا. ا میستیتو صف با میبر ایب-

 م؟یبش دیما هم نبا شهیچون اون سوار نم یعنی

 

 :دمیگرد شده پرس ییچشم ها با

 ترسه؟ یام مروهام؟ روه یک-

 

 کردم پوزخند زد: احساس

و رنجر سوار  ییترسه به غرورش بر بخوره که ترن هوا یترسه! م یمعلومه که م-

 یها لهیوس نیاز ا کلشیکارِ دختراس...وگرنه روهام با اون ه گهیبزنه! م غیبشه و ج

 ترس نداره! یشهرباز

 

نه راجبش حرف بزند؟ گو نیآمد ا یگفت؟ دلش م یهارا م نیقدر با حرص ا نیا چرا

 ... مگر قرار است همه مثلِ هم باشند؟گریجور است د کیخب هرکس 

 



197 
 

کند! امشب  یگرفته بدرقه ام م یکه روهام با نگاه دمید م،یسوار شو میخواست یوقت

 ام کند؟ وانهیخواست د یچه مرگش بود؟ چرا م

 

 نشستم و کمربندم را بستم.  اوشیس کنارِ

نفر مقابلِ چشمانم بود! از نگاهِ گرفته اش  کی، فقط نگاهِ که به حرکت افتاد لهیوس

شدم. احساس  یرا گوش نکرده بودم و سوار نم اوشیبغضم گرفته بود! کاش حرفِ س

حرفش نزنم.  یکردم دلش را شکسته ام. خب روهام عادت داشت من حرف رو یم

 دارم... شحرفش بزنم. خب من دوست یحرف رو دیخب من نبا

 

 زدم: یم غیو من ج دیچرخ یفته بود و دورِ خودش ماوج گر رنجر

 خب من دوستش دارم...-

 

 لهیوس نیرفت و فقط دوست داشتم ا یم جیکردم. سرم گ یکم احساس تهوع م کم

 !ستدیبا یلعنت ی

 

احساس کردم  ی. وقتدمیکش یم قیعم یرا بسته بودم و نفس ها میها چشم

 .ستادیا لهیبعد وس یرا باز کردم و کم میسرعتش کم شد، چشم ها

 

 انایبلند شد، د شیاز جا یکمربندش بود. وقت رِیدرگ اوشیشدند و س یم ادهیپ همه

 گفت: جانیبا ه
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 حال داد! یلیخ یوا-

 

 اناید یکه با خنده حرف ها یدر حال اوشیدر تنم نمانده! س یکردم جان یم احساس

 :دیپرس یعد با نگرانب ی. اما کمدینفهم یزیکرد، نگاهم کرد. اولش چ یم دییرا تا

 ؟یخوب-

 

را گرفت و از  مینه تکان دادم. هولزده کمربندم را باز کرد و بازو یرا به معنا سرم

 بلندم کرد. یصندل یرو

 

 شد.  یپر دل و جرات بودم و حالم بد نم شهیطور شدم. هم نیدانستم چرا ا ینم

 

ا لمس نکرده بودند، که ر نیزم میآمدم. هنوز پاها نییاز رنجر پا اوش،یبر س هیتک با

 جانم را نوازش کرد: یمردانه اش، گوشم را نه، همه  یصدا

 ؟یگل یشد یخدا! چ ای-

 

 کیدست  کیکرد. با  رمیاس شیبازو نِیجدا کرد و در ب اوشیرا از آغوشِ س من

 کرد آرام نگهش دارد گفت: یم یکه سع ییطرفِ صورتم را گرفت و با صدا

 !ینگاه کن رنگ به صورت ندار شه؟یگفتم حالت بد م یدید-

 خوبم روهام.-
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 گفت: اوشیبا پرخاش رو به س نباریا

 حالش رو... نیبب ؟یسوارش کرد یبه چه حق-

 

در  ،یگونه اش نشست. به آرام یدانم چرا رو یدانم چرا دستم باال آمد و نم ینم

 کردم لب زدم: یرا نوازش م ششیکه ته ر یحال

 بد اخالق! یگفتم خوبم آقا-

 

و فاصله  دیایتا به خودش ب دیطول کش یکرد. چند لحظه ا یزده، نگاهم م هتب

 .دیکش ی. دستم را محکم در دستش گرفت و به سمتردیبگ

 

داد، که انگار قرار بود فرار کنم. من را  یانگشتانش فشار م نِ یانگشتانم را ب یجور

 و گفت:دور و برش انداخت  یدر هم نگاه یینشاند و با اخم ها یمکتین یرو

 چسبن به آدم! یمثه کنه م-

 ؟یگیرو م یک-

 بخرم. یزیچ هیتا برم برات  نجایا نی! بشانایو د اوشیس نیا-

 

 گفت: تیتکان دادم که با عصبان یسر یآرام به

 بفهمم نه من نه تو! ،یگل یراه افتاد نایدنبالِ ا یاز جات بلند شد نمینب-

 !دمیخب بابا فهم-
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 لجباز! یدختره -

 

 رفت. یبا حرص گفت و به سمترا  نیا

 

برگشت و کنارم نشست. مجبورم کرد تا آخرش را  کیو ک وهیآب م کیبعد با  یکم

اجبار، آن هم از  نیا دینگاهِ اخم آلودش مجبور به اطاعت بودم و شا رِیبخورم و من ز

 ام بود! یاجبارِ زندگ نیطرفِ روهام، قشنگ تر

 نشو! خب؟ یمیصم اوشیبا س-

 

 اش سرم را باال آوردم و گفتم: یورلحنِ دست با

 چرا؟-

 سوال نپرس! بگو چشم. نقدرمیا-

 

 گفتم: یرا جمع کردم و با لجباز میها لب

 خوام به حرفت گوش کنم، زورگو! یاصال نم-

 

دستانش  ،یگذاشت. با کالفگ شیزانو ها یخم شد و آرنجِ هر دو دستش را رو یکم

 شد: رهیخ و به روبه رو دیصورتش کش یرا چند بار رو

 !یشیدونم عاشقش م یم-
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 زد و گفت: میتلخ به رو یزده نگاهش کردم. پوزخند بهت

برعکسِ  قایبوده که همه دوستش دارن. چون اخالقش دق یکس اوشیس شهیهم-

خانوادش  ای رتشیغ هیپا ی. وقتهیمنه. چون مهربونه. خوش اخالقه و  پر از مردونگ

 صه...و خال شهیم یزخم ریش هیوسط باشه مثه 

 

 لرزان گفت: ییسکوت کرد و بعد...با صدا یکم

 یدوست داشتن شهینبودم و اون هم یوقت دوست داشتن چیمردِ کامله. من ه هی-

که  مییاز اونا یکیکنما نه، اتفاقا منم  یبهش حسادت م یفکر کن نکهیبوده. نه ا

 مرد تر از منه نامرده... یلیکشته مردشم! خ

 

مرد تر از منه  یلیخ"ملموس بود. به جز حرفِ آخرش!  میبرا شیحرف ها ی همه

 زند؟ یروهام نامرد است؟ از چه حرف م یکجا ؟یچ یعنی "نامرده

 

 بره! یدونم که دلِ تورو هم م یم-

 

 اراده گفتم: ینگاهم کرد و من ب ی. با گرفتگدمیخند

 تونه! ینم-

 

 گفت: نانیاطم با



202 
 

 تونه! یکنه، م یکنم و اون مردونگ یمن نامرد یتونه! وقت یم-

 

 زد؟یمبهم حرف م نقدری. چرا ادمیفهم یرا نم شی. اصال حرف هادمیفهم ینم

 ؟یگیم یروهام چ-

 

 فرستاد و گفت: رونیرا چنگ زد و به عقب برد. نفسش را پر صدا ب شیموها

 کجا رفتن. نایا مینیبب میولش کن، پاشو بر یچیه-

 

 یروهام راه م ی. شانه به شانه میتگش اوشیو س انایرا به دنبالِ د یا قهیدق چند

خطاب کرده بود، جا  "نامرد"که خود را  یمکتیکنارِ همان ن ییرفتم، اما روحم را جا

تر و  شیکردم، ترس و وحشت، ب یفکر م شیگذاشته بودم. چرا هرچه به حرف ها

 کرد؟  یتر در جانم نفوذ م شیب

 

تمام کردنِ  یبرا یبهانه ارا  یدرهم رفته ام شد، خستگ یکه متوجه چهره  روهام

 گردش کرد.  نیا

 

و  انایکنارم نشسته بود و د ن،یعقبِ ماش یها یصندل یراه خانه، روهام رو در

به  یدانم! اما کم یکردند. بحثشان سرِ چه بود، نم یبا هم بحث م دایشد اوش،یس

تنگ شده  ماین یکردم! چه قدر دلم برا یو شاد بودنشان حسادت م تیمیصم نیا

 زدم. ید! امشب حتما به او زنگ مبو
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 شد گفتم: کیکه به سرِ کوچه نزد اوشیس نِیماش

 جا نگه دار. نیهم اوشیس-

 

بردم  رهیکرد. دستم را به سمِت دستگ تیهدا یرا به گوشه ا نیماش یحرف چیه یب

 و همزمان گفتم:

 بود، ممنون. یشبِ خوب-

 

 گفت: طنتیبه عقب برگشت و با ش اناید

 !یباحال یلیخ ،ینازگل دمیم امیبهت پ-

 

کردم. درِ  یلب از تک تکشان خداحافظ رِینشاندم و ز میلب ها یرو یزورک یلبخند

 زد: میرا که باز کردم، روهام صدا نیماش

 ! امیصبر کن تا خونتون باهات ب یگل-

 

در  یحسِ بد ش،یحرف ها دنِیدانم چرا با شن ی. نمدمیفهم یخودم را نم حالِ

 در جوابش گفتم: یبا لحنِ سرد یاراده بود وقت یه بود. بوجودم خانه کرد

 .رمیخودم م-
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تکان دادم و به نگاهِ  شانیبرا یشدم و در را بستم. دست ادهیپ نیاز ماش بالفاصله

 نکردم. یروهام توجه یموشکافانه 

 

نشان از  اوش،یس نِیماش یها کیالست غِیج یگرد که کردم بالفاصله صدا عقب

امشبِ روهام، فکرم را خراب نکند تا راحت  ی! کاش حرف هاداد یرفتنشان م

 بخوابم. کاش...

 

شدند.  یخواب م نیکردم بخوابم. اما افکارِ مزاحم مانعِ ا یزدم و سع میدر جا یغلت

 ربط داشتند. یآنها، به روهام نام شترِیکه ب یافکار

 

 میته بودم، براپا در خانه گذاش یدرست وقت ش،یکه چند ساعتِ پ یامیپ گر،ید یبار

 از ترس داشت! ییکه انگار، رنگ و بو یامیفرستاده بود را خواندم. پ

 نکردم! یمن که کار ؟یریگ یم افهیچته؟ چرا ق-

 

بدهم، از  امشیبه پ یدادند. بدونِ آنکه جواب یدر سرم جوالن م یادیز سواالتِ

توانست  یم او دیرفتم. شا انایچتِ د یآمدم و بعد، به صفحه  رونیچتش ب یصفحه 

 به سواالتم بدهد! یجواب

 منم نازگل! انا،یسالم د-

 

 که جوابم را داد: دینکش یرا خواند. طول اممیلحظه پ همان
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 .زمیداشتم عز ویشمارت و س ،یسالم نازگل-

 

 ینکند.  برا یکنم که شک انیب یکردم سواالتم را طور یو سع دمیکش یقیعم نفسِ

 :دمیپرس نیهم

 ته؟شیچه خبر؟ روهام پ-

 وا نازگل؟ رهام که خودش خونه داره!-

 

 . دیبه روهام بگو یزیچ دمیترس یشده بود. م گرمم

 

 شوم: الیخیتمامِ ترسم، نتوانستم ب با

 کنه؟ ینم یچرا روهام با شما زندگ یراست ره،یم ادمیهمش  ا،یگیآره راست م یوا-

 

 سوالم! نیاز اول نیاراده لبخند زدم. ا یب

گرفت خونش و ازمون جدا  میتصم هوی شینم نازگل. چند ماه پدو یواال خودمم نم-

 گفته باشه ها، من خبر ندارم. اوشمیبه داداش س دینگفت. البته شا لشمیکنه. دل

 

 :دمیپرس یرکیز با

 به محل کارشه! یکینزد یبرا دیخب شا-
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 چشم دوختم: یگوش یو منگ، به صفحه  جیفرستاد، گ میکه برا یجواب با

 یخونه ا کِیکنه نزد یکه رهام توش کار م یدونم شرکت یکه من م ییجاواال تا اون-

 .ستیکه گرفته ن

 

 کرد؟ مگر...روانشناس نبود؟ یکار م یدر شرکت شرکت؟

 

 نداشتم: یکنترل چیکردم ه یم پیکه تا ییها زیچ یرو گرید

 ست؟یمگه روهام روانشناس ن اناید-

 

 تا جوابم را بدهد: دیکشطول  قهیدق کیبه  کیرا خواند. اما نزد اممیپ

 یپنج ساله که تو اوشیرهام و س ؟ینازگل یخواب نما شد گه؟ید هیروانشناس چ-

شرکت  کی یدوماهه که تو یکی اوشیکنن. البته س یکار م یشرکت داروساز کی

 مشغول شده. گهید

 

 یآن کارت را خواندم. حت یخودم، رو یخواب نما نشده بودم! خودم با چشم ها من

 صدا زدم.  "جنابِ روانشناس"روهام را  یدارم که چند بار ادیبه 

 

بلند شدم و چراغِ اتاق را روشن کردم. داخلِ  میرا بدهم، از جا انایآنکه جوابِ د بدون

. داخلِ ختمیر رونیکمد را ب ینکردم. همه  دایرا پ یرا گشتم و آن کارتِ لعنت فمیک

 ا...نبود که نبود!تختم دنبالش گشتم ام رِیکشو هارا نگاه کردم. ز
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تخت نشسته  یبه شدت لرزان، رو ییزده و دست ها خی یکه با بدن یلحظه ا درست

 از ذهنم عبور کرد. یزیبودم، چ

 

 یاتاق بود رفتم و همه  یکه گوشه  یکوچک ی. به سمتِ سطل زباله دمیپر میجا از

 .ختمیر رونیکاغذ هارا ب

 

 چاله شده توجهم را جلب کرد!و م دیسف یکاغذ ها نِیکرم رنگ، در ب یکارت

 

 از تنم گذشت: یکارت را که خواندم، لرز یرو

 .امنشیروانشناس رهام آر-

 

عرق کرده ام کنار زدم و  یِشانیپ یرا از رو میرا فرو دادم. موها میآبِ گلو یسخت به

 یآدرس، برا نیآدرسِ مطبش چرخاندم. اگر روانشناس نبود، پس ا ینگاهم را رو

 کجا بود؟

 

 نیداد! فردا...به ا یدر سرم جوالن م یو فکر شدیانگشتانم مچاله م نِیدر ب تکار

 .شدیمشخص م زیرفتم و همه چ یآدرس م
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اعتماد کردن  یبرا ییدروغ باشد که اگر دروغ نباشد، جا انا،ید یکاش حرف ها یا

 یجاندانم،  یدروغ را گفته و تا وقت نیبدانم که چرا روهام ا دیماند! من با ینم یباق

 !ستیام ن یزندگ یکجا چیاو ه

 

 یدرد م یکم میشدند. گلو یم تیاتوبوس، هدا ستگاهِیآرامم، به سمتِ ا یها قدم

شدم! من از  یرا منکر نم بمیعج یخورد. دلشوره  یم چیدر دلم پ یزیکرد و چ

 که روهام به من گفته بود، به شدت هراس داشتم! یبرمال شدنِ دروغ

 

ام انداختم.  یبه ساعتِ مچ یاتوبوس نشستم، نگاه ستگاهیا یها یصندل یرو یوقت

بعد از اتمامِ کالسم  ،یفکر چیه یگذشت و من، ب یساعت از سه بعد از ظهر م

 رفتن به محلِ کارِ روهام را گرفتم.  مِیتصم

 

 نیگرفته بودم، به اول یاتوبوس جا یها یاز صندل یکی یکه رو یبعد، وقت یلحظات

 دم،یرفتارِ مارال را د یکردم! وقت یا به مدرسه رساند فکر مکه من ر یبار نیو آخر

 یکه شعله ها یبه روهام گفتم که بهتر است من را به مدرسه نرساند. من از مارال

 یمیکه صم یمارال دی! از کجا معلوم؟ شادمیرسبودم، ت دهید شینفرت را در چشم ها

 داد! یرسه گزارش مرفت و آمدم با روهام را به مد شد،یدوستم محسوب م نیتر

 

شد  یانگشتانم فشرده م یکه البه ال یبه کارتِ کرم رنگ و مچاله شده ا ینگاه

از راه را  یآدرسش را خواندم. قسمت گریبارِ د کیرا فرو دادم.  میانداختم و آبِ گلو

مرکزِ  بایکارت نوشته شده بود تقر یکه رو یرفتم. آدرسِ ساختمان یم یبا تاکس دیبا

 آمد. یب مشهر به حسا
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. با دمیچند طبقه رس یشدم، با هزار پرس و جو به ساختمان ادهیپ یاز تاکس یوقت

 میلب ها یرو یاراده لبخند یکه سر درِ ساختمان خورده بود، ب ینوشته ا دنِید

 گرفت! یجا

 "ساختمان پزشکان"

 

ته که نوش یپزشکان یِاسام نیو به دنبالِ اسم روهام، در ب دمیکش نییرا پا نگاهم

 شده بود، گشتم. 

 

...به من، به یعنیلبانم پاک شد! اسمش نبود.  یذوق زده ام، آرام آرام از رو لبخندِ

 اش، دروغ گفته بود؟! روهام دروغ گفته بود؟! یگل

 

را به  دمینگاهِ ناام نِیفروغم، آخر یب یبغضم گرفت! با چشم ها کبارهیدانم چرا  ینم

 لب زمزمه کردم: رِیانداختم و ز نییسر پاانداختم و بعد،  میروبه رو یتابلو

 چرا روهام؟-

 

 ییجا یجانم را به سو یب ینداشت! از ساختمان فاصله گرفت و پاها یسود ماندن

داشت؟ چرا  یدروغ چه معن نیکردم. ا تیدانستم کجاست هدا یکه خودم هم نم

 یشرکت در ایکه روانشناس باشد  نیدرست کرده و به من بدهد؟ ا یجعل یکارت دیبا

 من داشت؟  یبرا یکار کند، چه فرق
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آوردند. چرا روهام آن شب  یهجوم م میبه سو یشتریداشتم و سواالتِ ب یبر م قدم

نجات ظاهر شد و من را از دستِ مزاحم ها نجات داد؟ چرا من را به  یمثلِ فرشته 

و برادرش رستوران برد و شام دعوتم کرد؟ چرا مقابلِ حسام در آمد؟ چرا کنارِ خواهر 

خواند؟ چرا؟ چرا؟  یچرا خود را نامرد م است؟ بیعج نقدریکند؟ چرا ا ینم یزندگ

 واقعا چرا؟

 

را پشتِ سرِ هم سوار کردم که  بمیو غر بیقدم زدم و فکر کردم و سواالتِ عج آنقدر

 کجا هستم! دمیبه خودم آمدم و نفهم یلحظه ا

 

اراده به  یب دنشیقرار داشت. با د یپارک ابانیبه اطرافم انداختم. آن طرفِ خ ینگاه

 توانستم فکر کنم! یآزاد و پاک، بهتر م یفضا کیدر  دیراه افتادم. شا

 

از  یرهگذر ینشستم. پارک خلوت بود و فقط گاه یمکتین یپارک شدم و رو واردِ

 گذشت. یم تیروبه رو

 

ن و صفحه اش را روشن کردم. به محضِ روش دمیکش رونیب فمیام را از ک یگوش

همه تماس از  نیدر آمدند. ا شیتماس ها، مقابلِ چشمانم به نما لِیشدنِ صفحه، س

 گزارش داده بود.به روهام مان،یاز حرف ها انایشک، د یداشت؟ ب یروهام، چه معن
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هم زنگ بزند و گندش را جمع  دیشکل گرفت. با میلب ها یرو یاراده پوزخند یب

 کند! 

 

افتاد و  یوحشتناک هر لحظه در سرم م یم! فکرشد یعصب کباره،یدانم چرا  ینم

که روهام، قصدِ سواستفاده از من را داشته باشد،  نیکردنم را داشت! ا وانهیقصدِ د

 رساند! یجانم را به لبم م

 

را به  یتماس، گوش یگرفتم و بعد از برقرار بیعج یاراده، شماره اش با حرص یب

 گوشم چسباندم.

 

 :دیچیدر گوشم پ شیصدا، بوق نیمحضِ خوردنِ اول به

 ؟یگل-

 

 !یزن یصدا م نگونهیکه من را ا یی! لعنت به تولعنت

 

 گفتم: دیلرز یم تیکه از عصبان ییرا کفِ دستانم فشار دادم و با صدا میها ناخن

 ؟ییکجا-

 !؟یقدر زنگ زدم جواب نداد نیچرا ا ؟ییتو کجا-

 

 :دمیغر یکنترل چیه یب
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 دادم؟چرا جواب ن یدون یتو نم یعنی-

 

اعصابم  یآرامش، رو ینفس ها یکرد و صدا یترم م یکرد! سکوتش عصبان سکوت

 کرد؟ یبرخورد م یقدر عاد نی! چرا ادیکش یخط م

 دادم؟ یچرا جواب نم یدون یجواب بده! گفتم تو نم-

 اومده! شیخبر نداره! سوتفاهم پ یزیاز چ اناید-

 

 :دمیحرص خند با

 روهام؟ یکنسوتفاهم رو برام رفع  نیا شهیم-

 !شهینه نم-

 

 چی. هباز ماند رتیگفت، که دهانم از تعجب و ح تیجمله را با قاطع نیا نقدریا

 خونسرد بود؟ نقدرینبود! واقعا چرا ا شیدر صدا یو لجباز یاز شوخ یلحن

 از خودم بکنم. یدفاع چیتونم ه ی! نمیبدم گل حیبرات توض یزیتونم چ یفعال نم-

 

 فشرد را کنار زدم و در جوابش گفتم: یرا م میکه گلو یبغض

اعتماد کنم!  بهیعج میزندگ یوجودش تو نقدریکه ا یتونم به کس یپس منم نم-

که چرا خودت و روانشناس  یگفت یاالن م نیکاست نبود، هم مین رِیز یاگه کاسه ا

 !یکرد یکار م یشرکت داروساز کی یکه تو یدر حال یکرد یمعرف
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 د! کالفه بود:خونسرد نبو شیصدا نباریا

 رو بگم! تیتونم بهت واقع ی. من االن نمستیاالن وقتِ گفتنش ن-

 ؟یبگ یتون یم یپس ک-

 بعد از کنکورت!-

 

کردم  یکه کنارش بودم، احساس م یرا پر کرده بود. از وقت میها ییتنها روهام

 میحرف ها یپا د،یفهم یاگر نم یحت ای. دیفهم یرا م میبزرگ تر شده ام! حرف ها

وسط بود.  نیا یزیها، چ نی! اما با تمامِ ادیبخش یرا مرهم م مینشست و درد ها یم

اورا هم  دِیق ایکرد،  یرا روشن م قتیا حقیکرد.  یم میرا قا یزیگفت و چ یدروغ م

 از اندازه دوستش داشته باشم. شیاگر ب یزدم! حت یمثلِ مارال م

کنم که بهم اعتماد  یکنم! خب؟ ازت خواهش م یمن ازت خواهش م نی! ببیگل-

 .یکن

خورن  یکه مثه خوره دارن مغزم رو م ییسواال نیتونم ا یروهام! واقعا نم شهینم-

اعتماد  یبرا ییبهم اعتماد کن بهت اعتماد کنم! جا یگیکنار بذارم و چون م

 .ینذاشت

 

 اش، تنم منقبض شد: یبلند و عصب یصدا با

 !دیبا ؟یدی! شنیبمون شمیو پ یبهم اعتماد کن دیبا-

 

 را بلند کردم و گفتم: می. همچون خودش صداامدمین کوتاه
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 ما تموم شد. یِوجود نداره! دوست یدیبا-

 تموم نشده.-

 شده.-

 نشده. چون من دوستت دارم!-

 

 یکه نم یو من در پارکِ خلوت ستادیزمان ا یرا فراموش کرد! لحظه ا دنیتپ قلبم،

دادم و از نو متولد شدم! چه گفت؟  شهرِ دود گرفته است، جان نیا یدانستم کجا

 روهام...چه گفت؟

 

 نشده. چون من دوستت دارم!-

 

 یکه نم یو من در پارکِ خلوت ستادیزمان ا یرا فراموش کرد! لحظه ا دنیتپ قلبم،

شهرِ دود گرفته است، جان دادم و از نو متولد شدم! چه گفت؟  نیا یدانستم کجا

 روهام...چه گفت؟

 

بود،  ستادهیا میکه روبه رو یبهت زده، به روهام ییو با چشم هام الل شده بود ایگو

 کردم. ینگاه م

 

 یکه آن جمله  یجمله اش را گفت، وقت نیکه آخر یوقت قایبود. دق میرو روبه

نگاهم کرد!  یو با گستاخ ستادیا میبه دست روبه رو یرا به زبان آورد، گوش یلعنت
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گستاخانه به چشم  نقدریسوزان فرار کنم و او ا نگاهِ نیا رِیچرا من دوست داشتم از ز

 کرد؟ ینگاه م میها

 

 یرا مشت کردم. سرما میو دست ها ستادمیا دند،یلرز یکه به شدت م ییزانوها یرو

 نداشت! یتیسنخ چیتنم، ه بِیعج ینوکِ انگشتانم، با گرما

 

 ند!را از نظر گذرا میآرام، سرتا پا یگذاشت و با نگاه بشیاش را در ج یگوش

 

 زشت! ی! جوجه یشیلباسا، معصوم م نیا یچه قدر تو-

 

 ینم ادمیچرا  م؟یچه به او بگو نمش،یبب یرا گم کرده بودم! قرار بود وقت کلمات

 آمد؟

قدر  نیبرات داره که ا یچه فرق هیشغلِ من چ نکهیا ؟یگل یکن یبهم اعتماد م-

 ؟یجنجال به پا کرد

 

را از  فمیک ینشسته است. به سخت یردام عرقِ س یشانیپ یکردم رو یم احساس

 یرا رو فیو پر نفوذِ روهام، ک نینگاهِ سنگ رِیچنگ زدم و ز یچوب مکتین یرو

 دوشم انداختم.
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انگشتانش محصور شد! به سرعت عکس  انِیم میقدم را که برداشتم، بازو نیاول

تش . به سمدمیکش رونیانگشتانش ب یرا از البه ال میالعمل نشان دادم و بازو

 لرزان لب زدم: ییبرگشتم و با صدا

 ...برم...دی! بایحرفات رو...زد-

 

 فرستاد و گفت: رونیرا ب قشینفسِ عم یکالفگ با

 ست؟ین یحس چیباور کنم که ه یخوا یم-

 

 بود که کنارش حالِ من خوب است؟ دهی! فهمستادیا یلحظه ا قلبم

 یرفتارا نیا جان،یهشور و  نیشدن ها، ا دیسرخ و سف نیا یبگ یخوا یم یعنی-

 ؟یندار یبه من حس یبگ یخوا یم ه؟یالک بتیو غر بیعج

 

که روهام را داشتم را درک  یتلنگر را به من زد! تا آن لحظه احساس نیاول روهام،

از  شتریاست و من فقط، ب میدوست ها ی هیکردم روهام مثلِ بق یکردم! فکر م ینم

اشتنم مثلِ حسم به مارال است. کردم جنس دوست د یدوستش دارم. فکر م هیبق

کس  چیداشتم که به ه یاو حس بهگفت! من  یطور نبود! روهام راست م نیاما ا

پر شور در اعماق قلبم  یدر حالِ پرورشِ عشق دمیفهم یکه نم ینداشتم. امان که من

 هستم.
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به سمتم برداشت و سرش را  یمتفاوت بود. قدم شهیکه با هم یزد! لبخند لبخند

 یمقابلِ نگاهِ مبهوتم قرار داشت و من از بو قایآورد. حاال نگاهش دق نییپا یکم

 عطرش، در حالِ جان دادن بودم!

 کردم! یشرکت بابات کار م یمن تو-

 

 گفتم: دهیبر دهیشدند. بر ینم نیدرشت تر از ا میگمانم چشم ها به

 ؟یچ...چ-

 یاتاقِ پدرت خورد یکه جلو یخانومِ ارجمندِ زبون دراز؟ همون ادینم ادتیمن و -

دست به کمر  ییبعدشم با پررو ن؟یزم یرو یختیپرونده هام رو ر یبهم و همه 

خانومِ بزرگ و متشخص رو  نیا یچشمات و باز کن یخواست یم یو گفت یشد

 ؟یدنیاصال قابلِ د یمیمتر و ن کیآخه بچه توئه  ؟ینیبب

 

 آمد!  ینم رونیره ام باز حنج ییو صدا شدیزده بودم! دهانم باز و بسته م رتیح

 

 باال انداخت و گفت: یرا با حالت خاص شیابروها

تو اتاقِ باباجونت؟  یو رفت یاون همه برگه رو لگد کرد یدیواقعا خجالت نکش-

 کنم؟ یزنم همونجا لهت م یم ینگفت

 ر...روهام!-

 

 کننده نگاهم کرد: وانهیو د بیعج یو با حالت ستادیا صاف
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 ...ادیم! خوشم مرُها یگیجالب م یلیخ-

 

شده، پرنفوذ تر از  کیبار ییکردنم را داشت! با چشم ها وانهیخدا که امروز، قصدِ د به

 قبل گفت:

 شهیهم شهی! میکن ی. رُهام رو روهام تلفظ مشهیرُهام، لبات غنچه م یگیم یوقت-

 ؟یصدام کن یجور نیهم

 

 یبودم. رُهام یاه فرارآتش بود و فقط دنبالِ ر ی! تنم کوره دیکوب یم انهیوحش قلبم

 نی... ایکرد! آر یکردم، داشت من را عاشق م یم شیروهام صدا شهیکه من هم

که آن روز ها فقط  یرحم، فقط قصدِ عاشق کردنم را داشت و من، من ینامردِ ب

افتاد  یم انی! احساساتم به غلدانستم یرا نم نیهجده ساله و احمق بودم، ا یدختر

 کردم. یحمقانه باور مرا ا شیحرف ها یو همه 

 !نشیریش یدروغ ها ی! لعنت به همه لعنت

 

کرد. اگر روهام در شرکتِ پدرم  یاز قبل در جانم نفوذ م شتریهر لحظه ب یکنجکاو

کند؟ اصال چرا  یداشت که خودش را روانشناس معرف یلیکرد، پس چه دل یکار م

 است؟ دهیشرکت پدرم داتفاقات، به من نگفته بود که من را در  نیا یقبل از همه 

 

زده ام را در دستش گرفت و منِ  خیذهنم را خواند. انگشتانم  یحرف ها انگار

 . دیکش یچوب مکتِیمبهوت را به سمتِ ن
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 را کنارِ خودش نشاند و گفت: من

 !یمجبورم کرد یخواستم بهت بگم. ول ینم-

 

را  شیرو داد و هیتک مکتیبه ن نه،یکردم. دست به س یو مبهوت نگاهش م مات

 گفت: میبرگرداند. بدونِ نگاه به چشم ها

متر و  کیموجودِ  هی دنِیبا د د،ید یکس رو نم چیکه ه یو نه ساله ا ستیروهامِ ب-

 !ختیحالش بهم ر یمین

 

کردم و  یرخِ گرفته اش نگاه م میخورد! ناباور به ن دیام تکانِ شد نهیدر س یزیچ

دوستت "! شدیمدام در سرم تکرار م یینداشتم. فقط صدا شیاز حرف ها یدرک چیه

 "داشته، از همون اول دوستت داشته

 

که  یرنگ یسرمه ا یمقنعه  یمدرسه ت تنت بود. صورت گردت تو یلباس ها-

بهت  یچیه یبهم خورد یبود که وقت یاونقدر دوست داشتن ،یسرت کرده بود

 نگفتم! فقط نگاهت کردم.

 

کردم!  یزشش، شروع به کندنِ ناخن بعدتوجه به سو یناخنم را کندم و ب ی گوشه

ام  چارهیب یبه کندن ناخن ها جان،یکرد و من از ه یام م وانهیداشت د شیحرف ها

 رو آورده بودم.
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! من بهت گفته بودم زود وابسته یومدین یشرکت، ول یایهر روز منتظر بودم بازم ب-

چه مرگم شده بود.  دونم ینگاه اول اعتقاد نداشتم. نم یبه عشق تو ی. ولیگل شمیم

چال افتادش داشتم  یبا لپ ها یمدرسه ا یکه به اون دختره بچه  یبیکشش عج

دوسش دارم هم  نقدریکه ا یاوشیبه س یبودم که حت یبود. من کس بیو غر بیعج

 یچ اه،یس یچشم ها نیبود؟ تو با ا یکردم اما چرا حالم اونجور یابراز محبت نم

 با من؟ یکار کرده بود

 

 یتنم از گفته ها ینبود! موها یزد، کارِ سخت یم یبه سرخ میکه گونه هاآن حدس

 توانستم نگاهش کنم! ینم یشده بود و حت خیس بشیعج

 

تر باشم خونه  کیبهتون نزد نکهیا یکردم. مجبور شدم برا دایآدرس خونتون رو پ-

 یم تبیبا موتورم تعق شهیداشتم مثله هم یشب وقت هی محلتون اجاره کنم. یتو یا

 یوقت قصدِ جلو اومدن نداشتم. حت چیکه دو نفر مزاحمت شدن. ه دمیکردم، د

 حیداد! پس ترج یبهم م یبد حسِابراز احساسات کنم هم  یبه دختر نکهیتصور ا

 ایاون عوض دمید یرو نگاه کنم. اما وقت یمدرسه ا یدادم از دور اون دختر بچه  یم

مشت  رِیطرف داره ز دمیکه اومدم د . به خودمدمینفهم یچیه گهیمزاحمت شدن د

 !دهیو لگدم جون م

 

روهام  شِیکه به جانم افتاده بود داشت دلم را پ ینبود! پس لرزه ا فیقابلِ توص حالم

 شدم! یبستم! داشتم عاشقش م یکرد. من داشتم دل م یرسوا م
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صال که بهت دادم. اون کارت ا یاز اون کارت رِیغ یدون یماجرا رو خودت م ی هیبق-

 یاون شب گفت یدرستش کرده بودم. اما وقت گهیکار د هی یبه تو نداشت. برا یربط

دونستم  یدستم جلوت رو نشه کارت رو بهت دادم. م نکهیدلت رو بردم، از ترس ا

اتفاق هم افتاد! باهوش  نیکردم. هم یرو نم نکاریوگرنه ا یدیکارت رو به پدرت نم

 کردم! یهمونطور که فکر م ،یبود

 

 یچه م دیمن با ایکردم؟ خدا یچه م دیبودم با دهیکه فهم ییها زیمن، با چ الحا

 کردم؟

 ؟یبگ یزیچ یخوا ینم ؟یگل-

 

 افتاده آهسته لب زدم: نییپا یسر با

 ...بگم؟یچ-

 ؟یکن ی! اعتماد مشدهیچ یدیحاال که فهم-

 

 رنگش شرم داشتم! یعسل شینکردم. از چشم ها نگاهش

 دونم! ینم...نم-

 

 آرام، اما محکم گفت: ییصدا با

 .یچه نداشته باش ،ی! چه اعتماد داشته باشیذارم بر ینم-
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 دانست؟ یرا خودش م نیبود! ا نامرد

 رساتر از قبل گفتم: ییصدا با

 !هیخودخواه نیا-

 ؟یموضوع دار نیبا ا ی! مشکلمیمن آدم خودخواه-

 .یکن یم ینهکه بهم امر و  ستمیرفتارته! من دوست دخترت ن نیمشکل من با ا-

 

 :دمیفرستاد را شن رونینفسش که کالفه ب یصدا

 کار کنم؟ یمدلمه! چ-

 

 نهیسرم را باال آوردم. به محضِ آنکه نگاهم در نگاهش قفل شد، قلبم در س باالخره

 حبس شد! نهیاز تنم گذشت و نفسم در س یی! گرماختیفرو ر

 

گذاشته است،  ریتاث میور را،ینگاهِ گرم و گ نیدانست چه قدر ا یکه انگار م او

 :دیپرس ثیخب یرا باال فرستاد و با لبخند شیابروها

 کار کنم؟ یچ ؟ینگفت-

 

 اراده گفتم: یب

 نگام نکن! ینطوری...فقط ایچیه-
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 اراده گفتم: یب

 نگام نکن! ینطوری...فقط ایچیه-

 

رنگ گرفت و حالم رو منقلب کرد! در حال حاظر فقط  شیدر چشم ها طنتیش

 شهر را بدوم. یها ابانیپارک فرار کنم و تمام خ نیم از ادوست داشت

 کنم! یمن هر جور که دلم بخواد نگات م-

 

 یرا بسته بود. حرف ها می! بغض راه گلودمیام کش یشانیبه پ یدست یکالفگ با

اثر گذاشته بود! چه طور توانسته بود من را  میقابل باور، اما رو ریروهام، هر چند غ

 هد؟بد یمدت باز نیا

 

کردند و آرامش را از  یپوستم حرکت م رِیداشتم! انگار چند کرم ز یبیعج احساس

نگاهِ  رِیبلند شوم تا از ز میباعث شد که از جا یکالفگ نیربودند! هم یوجودم م

داشتم تا به مدت چند روز، خودم را در  ازیروهام فرار کنم! ن یو سوزنده  بیعج

 نم!اتاقم حبس کرده و فقط و فقط فکر ک

 

 یمردانه، دورِ مچم حلقه شد. لحظه ا یدست ستادم،یا میپاها یمحضِ آنکه رو به

مچم، به شدت گز  یدستش رو یمچم گذاشته اند! جا یاحساس کردم آهنِ داغ رو

 کرد. یگز م
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 گرفته لب زدم: ییبا صدا شینگاه کردن به چشم ها بدون

 ه؟یچ...چ-

 

 پر از خشم گفت: ییداد. با صدا یم تشیانگشتانش نشان از عصبان شترِیب فشارِ

 ؟یبر یبلند ش افهیق نیچته؟ دو ساعت برات حرف زدم که حاال با ا-

 

 زد؟ یخودش را به احمق بودن م ایدارم؟ احمق بود  ازین ییکه به تنها دیفهم ینم

 

 گفتم: یدوختم و به آهستگ شیفروغم را به چشم ها یب نگاه

 یماه تموم به من دروغ گفت کیکه  ارمیدر ببال  یکار کنم؟ از خوشحال یچ یگیم-

 ؟یکرد یباز لمیو برام ف

 

لبش نقش بسته بود، به  یکه رو ی. لبخندِ کجستادیا میبلند شد و روبه رو شیجا از

 شده اش! کیبار یچشم ها نطوریشدت ترسناک بود! هم

 لم؟یکدوم ف ه؟یچرت و پرتا چ نیا-

 

 را بلند کردم: میصدا یگستاخ با

 هیدونستم قصدت چ یبود پس؟ من اگه م یخواهر خواهر گفتنات چ لم؟یکدوم ف-

 موندم! یبا تو نم اهیصد سال س
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. اما انگار دمیترسناکش به خودم لرز ی! از خنده زی. بلند و تمسخر و آمدمیخند

 نداشتند! ینیگستاخم، قصدِ عقب نش یچشم ها

رو به خودمون  یادرخواهر بر ی! من اگه اون نسبتایگیچرت و پرت م یدار گهید-

 !یشد ینم یمیبستم که تو باهام صم ینم

 

جلب  یمدت به من حس داشت و برا نیکرد! تمامِ ا یام م وانهیداشت د یوا

رابطه را چطور ادامه دهم؟ روهام  نی! من ایگفت تو مثلِ خواهرم هست یاعتمادم م

 نگاه کنم؟ دوست پسرم؟ نه امکان ندارد! یدیرا با چه د

 

از قبل به طرف خود  شتریدور شدن از روهام برداشتم که مچم را ب یبرا یقدم

 یبه پنج انگشت هم نم مانیصورت ها یبودم. فاصله  شیروبه رو قای! حاال دقدیکش

 !میزد ینفس نفس م تیو هر دو از عصبان دیرس

اتفاقات افتاده  نیحاال که ا ه؟یرفتارات چ لیفقط بهم بگو چه مرگته نازگل! دل-

 م؟یبش یهمه چ الیخیخاطر چهار تا دروغ ببه  یگیم

 

 گفتم: تیلب باز کردم و با قاطع یاراده بودم وقت یب

 !میشیم الیخیآره ب-
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! بر سرِ خودش دیکوب یام م نهیس وارِیو خودش را به در و د دیکش یم ادیفر قلبم

تار طور رف نیچرا ا ؟یزن یگفت چرا آرامِ جانم را پس م یداد. م یزد و ناله سر م یم

 یناباورش نگاه م یبه چشم ها یو با گستاخ دمیشن ینم چیاما من ه ؟یکن یم

 کردم:

 نیا یکه توش طرف مقابلم بهم حس داره بمونم! ادامه  یتونم رابطه ا یمن نم-

 .ستمیرابطه رو بلد ن

 فهممت. یفهممت! بخدا نم ینم-

دم؟ دو سال دوست دخترت بشم و بهت دل ببن نکهیروهام؟ ا یازم دار یچه توقع-

که  ییدوستا نیمن دور و برم پره از ا ؟یباهات بمونم و بعد که وابستت شدم تو بر

چرا از دوست شدن با پسرا واهمه داشتم؟ چون  ی. فکر کرددنیزجر کش ینجوریا

! تو اگه از دمیترس یم دمید یهم سن و سال خودم و م یافسرده  یدخترا یوقت

 نیوقت تا ا چیه ست،ین یمعمول یدوست هیکه قصدت  یگفت یهمون اول به من م

 کردم! یو تموم م زیشدم و من همون اول همه چ ینم یمیحد صم

 

 داد: یرا نشان م نیبه شدت کالفه بود. تمامِ رفتارش ا روهام

 م؟یرو ادامه بد یمعمول یهمون دوست یخوا یکار کنم؟ هوم؟ م یمن چ یگیم-

 

! دمیترس یرا پس زدم. من از مبتال شدن مانداختم و بغضم  نییسرم را پا یدیناام با

 د؟یفهم یرا م نیروهام ا

 

 :دیکه نرم تر شده بود پرس ییبا صدا روهام
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 م؟یکار کن ی! بگو چگهیبگو د-

 

توانم بودنت را قبول کنم که بدانم  یم یگفتم فقط در صورت یگفتم؟ م یم چه

 نیا ید؟ واشو یم سریشدنت تنها با ازدواجمان م یشگیو هم ؟یهست یشگیهم

 نبود! یاصال شدن یکی

 حرف بزن! ؟یگل-

 دونم دست از سرم بر دار. یدونم روهام؛ نم ینم-

 

 انگشتانش له شد: نیو مچم در ب دیغر تیعصبان با

دست از سرت بردارم؟ مگه من  یگیدلم و زدم م یحرفا یحاال که من همه -

 مسخرم؟

 

 :دمینال شیم هابه چش رهیکه از اشک پر شده بودند، خ ییچشم ها با

 نه؟ ای یفهم یم ؟یفهم یدونم؛ م ینم یعنیدونم  ینم گمیم یوقت-

 

که  دیدانم چه در صورتم د ینگاهم کرد! نم یبا گرفتگ ،یحرف چیه یب یا هیثان چند

مچ دستم را رها کرد و برگشت. پشتش را به  کباره،ینگاهش رنگِ مرگ گرفت! به 

 د! چنگ کر شیمن کرد و دستانش را در موها

 

 بودنش! به... یشگیدر سکوت گذشت و من بودنش فکر کردم! به هم یلحظات
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 ؟یگل-

 

گرفته و خش دار بود،  یکه کم یمردانه ا یصدا نیاسمم، با ا یشک، نجوا یب

 زد! یرقم م میرا برا یسمفون نیقشنگ تر

 دم. یهفته بهت وقت م کی-

 

 تمام تنم گوش شد: زشیدل انگ یآوا با

 .یدی! بعدش بهم جواب میتا در موردم فکر کن دمیت وقت مهفته به کیفقط -

 

 گفتم: دهیبر دهیلرزان، بر ییصدا با

 !؟ی. چه...ج...جوابچ..-

 نه! ای یکن یباهام ازدواج م نکهیا-

 

 یکردم توهم زده ام و حت یکه داشتم کم بود! احساس م یحال یبرا یو ناباور بهت

 شک داشتم. خودم یبه گوش ها

 !؟یچ-

 

 گفت: یبا کالفگ م،یسمتم بر گشت و بدونِ نگاه به چشم ها به

 کنه؟ یم تی! راضمیکن یمونم، ازدواج م ینم بندیمن پا نکهیاگه مشکلت ا-
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کردم  ی! آن زمان فکر مدیکش یخجالت م یزی. انگار از چدیدزد یرا مدام م نگاهش

 .دانستم که.. یازدواج است. اما نم شنهادیمطرح کردنِ پ یخجالتش برا

 ؟یآره گل-

 

 لب زمزمه کردم: رِیز یجیگ با

 امکان نداره!-

 چرا؟-

 .یسال از من بزرگ تر ازدهیذاره. تو...تو  یبابام نم-

 

کنده شد و باال آمد. قفلِ نگاهش که شدم، دلم  میمانتو ینگاهش از دکمه  باالخره

من  ممکن بود. زِیچ نیتر ینگاه، واقع نیهم قایدق نگاه،نی! اختیر نییپا یهر

 نیرا باور داشتم! ا دایو ش دهینگاهِ مظلوم و درد کش نیرا که باور نداشتم، ا یزیهرچ

 بود! یواقع یِبار، واقع نیا بود؛بار دروغ نبود؛ نقشه و توطئه ن

 باشه؟! م،یکنیبراش م یفکر هیکنکورت که تموم شد، -

 

بود و من  ریشناختم. فوق العاده سخت گ ی. بابا را خوب ممیدانستم چه بگو ینم

سال تفاوت  ازدهیکارمند ساده، با  کیبرد!  ینم ییمطمئن بودم روهام راه به جا

 باشد! یتوانست مورد مناسب یکرد، نم ینم یکه چندان بابا را راض یو اخالق یسن
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 شتریب امدی! دلم نشیسخت و محکم بود اما امان از چشم ها شهیاش مثلِ هم چهره

 انداختم و سکوت کردم. نییالت سرم را پادلش را بشکنم. با خج نیاز ا

 

 گفت: یکه انگار از سکوتم موافقتم را برداشت کرده بود، با لحن خاص او

 !یکن یدونستم قبول م یم-

 

 یشد را منکر نم یم قیبه وجودم تزر شیکه از حرف ها ی! حسِ خوبدیلرز دلم

 شدم و من، دوستش داشتم!

 

 میدادم. نگاهم به کفش ها صیرا تشخشدنش  کیتر شد، نزد یعطرش که قو یبو

 دوخته شده بود و قصِد کنده شدن نداشت!

 

 کرد؟ یکه کنارِ گوشم آمد، ضربانِ قلبم باال رفت. داشت...چه کار م سرش

 

 بم شده نجوا کرد: ییخاص و صدا یگوشم با لحن کنارِ

 !یشیدونستم مالِ خودم م یم-

 

قفل شدند، تمامِ وجودم گرم شد.  میکه در انگشت ها شیبند آمد. انگشت ها نفسم

و روهام،  میستیدراز، همانجا با انیبود که دوست داشتم سال نیریگرما آنقدر ش نیا

 انگشتاِن بزرگ و مردانه اش نوازش کند. انِیفقط و فقط انگشتان کوچکم را م
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 ؟یگل یدی! شنارمیکه بخوام به دست م یزیچون من هر چ یمن یدونستم برا یم-

 کس! چیتونه مقابلم باشه؛ ه یکس نم چیه

 

رنگش گره زدم و با تعجب  ی! نگاهم را در نگاه عسلاورمیسر در نم شیحرف ها از

 اش شدم! رهیخ

 

 بود. دنیقابل د یکه به سخت ینشاند! لبخند شیلب ها یرو یمحو لبخندِ

 ؟یموتور سوار میبازم بر یدوست دار-

 

اش شدم، در ذهنم پر رنگ  ینتکه کنارش بودم و سوارِ موتوِر لع یشب ی خاطره

 عمرم بود! یشب ها نیاز بهتر یکیشک  یشد. ب

 

 یفراموشم شد. انگار از چشم ها زیبلد بود حرف را عوض کند چون همه چ خوب

و من کنارش شروع به راه رفتن  دیرا خواند که دستم را کش زیستاره بارانم همه چ

 کردم.

 

! نه روهام مردِ حرف میشهر نبود نیا یکدام از عاشق ها چیبه ه هیشک ما شب یب

که کنارش  نیجلف. هم یو کار ها یعاشقانه زدن بود، نه من دخترِ لوس باز یها

 بود! یکاف میداد که خوشحال است، برا یداشتم و او با سکوتش نشان م یقدم بر م
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 یبافتاد و من هر جوا یکه فردا م یداد، االن مهم نبود. هر اتفاق یکه م یهر نظر بابا

 یِموتور سوار کینداشت! االن، فقط و فقط  یتیدادم، حال اهم یکه به روهام م

 یکردم و فقط لذت م یفکر نم زیچ چیکنارِ روهام مهم بود و بس. االن به ه گرید

 بود. ادیفکر کردن ز یبردم. وقت برا

دورِ کمرش حلقه  میداد. دست ها یخورد، روحم را نوازش م یکه به صورتم م یباد

 یبار بر خالفِ دفعه  نیگذشت! ا یها م نیماش نِیبودند و روهام با سرعت از ب شده

شک  یرفتم و ب یحال، به خواب م نیقبل، دوست داشتم آرام برود. انگار داشتم در ا

که مشامم را پر کرده  یعطر یتنِ روهام و بو یمن بود، با گرما یهر کس هم جا

 برد. یورد خوابش مخ یکه نوازش وار به صورتم م یبود و باد

 

 شیشدم، روبه رو ادهی. از موتور که پمیخانه بود یبه خودم آمدم که روبه رو یوقت

 و گفتم: ستادمیا

 !میکه رسوند یمرس-

 

 در هم گفت: ییلپم نشست. با اخم ها یدستش، رو پشتِ

 !یکرد خی-

 

 نجوا کرد: یقرار یگونه ام، با ب یبه چالِ رو رهی! خدمیخند

 برو!-

 باال فرستادم! ییخجالت زده، ابرو یو با نگاه دمیرا داخلِ دهنم کش نمییپا لبِ
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 که کامال محکم بود گفت: یسُر خورد. با لحن میلب ها یرو نگاهش

 من. یخونه  میسوار شو بر-

 

افتاد. کامال  نیچ شیچهره ام کنارِ چشم ها دنِیدرشت شدند! با د میها چشم

 ارد تا نخندد.د یخودش را نگه م یمشخص بود به سخت

 خورمت. ینترس کوچولو! نم-

 

و  دینازک کردم. با حرص لپم را کش یزمزمه کرده و پشتِ چشم یلب کوفت رِیز

 گفت:

 زنم. یبرو بهت زنگ م-

 باشه؛ خدافظ.-

 

 لب زمزمه کرد: رِیعقب رفتم و او ز عقب

 خدافظ.-

 

 گفتم: طنتیتختم نشستم و با ش یرو

 کرده؟ یازم خواستگار مهم تر که برادرت نیخبر از ا-
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 زد: غیج جانیبا ه اناید

 ؟یگینازگل راست م-

 

 خنده گفتم: با

 کرد! یازم خواستگار یادب یو ب ییخب؟ داداشت در کمال پررو هیدروغم چ-

 

 ینیام چ ینیاز گوشم فاصله دادم و به ب یرا کم یگوش د،یکش انایکه د یغیج با

 بود! غویج غیدختر ج نیانداختم. چه قدر ا

 

 را به گوشم چسباندم و گفتم: یگوش

 ؟یشد یخب حاال خال-

 ؟یخورش کرد زی. نکنه داداشم و چشهینازگل باورم نم یوا-

 .دمیانگار ترش یگیجور م هیکوفت! -

 

 تعجب گفت: با

کس  چیمغرور و لجبازه که ه نقدریرهام ا نیا گفتیم شهیهم اوشیبه خدا س-

 زنش بشه! شهیحاضر نم
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مثلِ دلهره و  یداشت! حس یبی. زن روهام بودن چه حس عجتخیفرو ر یهر قلبم

 !جانیمثلِ شوق و ه یترس؛ و صد البته حس

 

را به شانه ام  یکردم، گوش یرا با سوهان ناخن صاف م میکه ناخن ها یحال در

 چسباندم و گفتم:

 وضعِ داداشت عمرا بهش جواب مثبت بدم. نیحاال خوشحالم نشو! با ا-

 

 گفت: یدافعت یبا حالت اناید

 وا نازگل؟ داداشم چشه مگه؟-

که در  دمیهفته بهت وقت م هی گهیم رغضبیچشه؟ وسط پارک برگشته مثه م-

 !ینه حلقه ا ،ینه گل ،ینه خواهش ،ی. نه مقدمه ایمورد ازدواج با من فکر کن

 

 خنده زد. با حرص گفتم: رِیز اناید کبارهی

 زهرمار، کجاش خنده داشت؟-

من باهام  یِ جلوت بگه گل رهیرهام جلوت زانو بزنه ، حلقه بگ فکرش رو بکن یوا-

 ؟یکن یازدواج م

 

توقع  دیگفت! من نبا یکردم. راست م یگوش م اناید یخنده ها یرفته، به صدا وا

بود! فقط بلد بود دوست  نطوریبودن از روهام را داشته باشم. او هم کیرمانت
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دهد. به قول خودش، مدلش اش نشان ب یپوست ریز یداشتنش را با محبت ها

 بود! نطوریا

 

 افکارم نجات داد: نیمن را از غرق شدن ب اناید یصدا

 نازگل؟-

 هوم؟-

 هست؟! یحاال جوابت چ-

 

 یدانستم قرار است چه جواب یخودم هم نم یگفتم وقت یگفتم؟ چه م یم چه

 بدهم؟

 دونم! ینم-

 دونم؟ ینم یچ یعنیوا؛ -

 ؟یاگه خانوادم مخالف باشن چ یندارم. ول یمن که خودم...خب خودم که حرف-

 

 به وضوح رنگ باخت: انا،ید یِشاد و پر انرژ یصدا

االن بده.  نیهم یبد یبهش جواب منف یخوا ی. اگه ماینازگل داداشم رو نابود نکن-

 کنم! ینذار وابستت بشه. خواهش م

 

ه داشت که روهامِ اخمو و مغرور، چ نی! ادیبار یم اناید یاز تک تک حرف ها عشق،

 همه عاشقش بودند؟!



237 
 

فقط دو، سه بار  نکهیبا ا. ییتو دل برو یلی. خیهست یخوب یلینازگل تو دختر خ-

درد  نقدریکه ا یروهام یازت خوشم اومده. تو برا یلیاما خ میباهم بر خورد داشت

 کنه! یبشه. باور کن خوشبختت م تیاذ نیاز ا شتری. نذار بینیبهتر دهیکش

 

 :دمیانم هجوم آورد. با تعجب پرسبه ج یکنجکاو

 !ده؟یروهام چرا درد کش-

 

شروع به حرف زدن کرد،  ی! وقتدمیفرستاد را شن رونیکه ب ینفسِ خسته ا یصدا

 به شدت غمزده بود: شیصدا

دو سالم بود هم پدرم  ینازگل! من وقت دهیمن زحمت کش یرهام تموم عمرش برا-

تونست  یداشت و نم یمشکل قلب شیپچند سال  نیتا هم اوشمیمرد هم مادرم. س

که  یکرد. هر کار یکار م شیسالگ زدهی. رهام از دوازده، سارهیبه خودش فشار ب ادیز

 نکهیمرده نداشت. با ا هیبا  یفرق ومدیبه خونه م یشبها وقت ی. بعضیفکرش رو بکن

لباسارو  نیفرستاد. بهتر یمدرسه م نیمن رو بهتر م،ینداشت یخوب ادیز یوضع مال

 اوشیس یداروها دیخر ی. برااوشیمن و س یزد برا ی. از خودش مدیخر یبرام م

 اوشیشب س هیهفت، هشت سالم بود،  یوقت ادمهیکنه.  ییحاضر بود گدا یحت

. دمیکردن رهام رو د هیبار گر نیبار و آخر نیاول ی. اون شب برادبد ش یلیحالش خ

 رو نجات بدن. اوشیکرد که س یبه دکترا التماس م

 

 یعسل یافتاده بود. من هم بغض کرده بودم و چه قدر دلتنگِ چشم ها هیگر به

من  یبود. هرچه قدر بد اخالق و بدعنق، اما برا نیرنگش شده بودم! روهام، بهتر

 بود. نیبهتر
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تخت رها شده بود،  یکه رو یکردم. با تنِ خسته ا یخداحافظ انایبعد، با د یلحظات

 ق، به فکر فرو رفتم.رنگِ اتا دیبه سقفِ سف رهیخ

 

که در برخورد  ی. مردشدیسخت تر م میگذشت، شناختِ روهام برا یم شتریب هرچه

که هر  یاحساس است. مرد یبه شدت خودخواه و ب یفرد یکرد یاول، احساس م

هم  یلیکار خ نیتفاوت نشان دهد و البته در ا یکند خودش را ب یم یلحظه سع

. تا چه زدیخودش ضربه م هکار، تنها ب نیفهمد. ا یموفق است! اما...اما روهام نم

خواهد  یچه قدر م ست؟ینشان بدهد که ن گرانیرا به د یزیخواهد چ یم یزمان

 یدوست دارد خودش را بد و دوست نداشتن نقدریکند؟ چرا ا میاش را قا یخودِ واقع

 جلوه دهد؟

 

 ینشات م ندهیکه در دلم به پا شده بود از به فکر به آ یبیعج یو دلهره  ترس

که  یترسم! من از روهام یدهد، م یکه خودش را بد جلوه م یگرفت. من از روهام

شکسته نشدن  یکه برا یترسم! من از روهام یکند، م یم میدوست داشتنش را قا

 !ترسم یغرورش، از گفتنِ دوستت دارم ها واهمه دارد، م

 

م. در حالِ جواب دادن به فرو رفته بود، از آموزشگاه خارج شد یکه در گوش یسر با

بدش  یمیش رِی. به شدت از دبدمیخند یم زیر زیبودم و ر رایام سم یهمکالس امِیپ

 کرد! یفحش دادن به او استفاده م یبرا یآمد و از هر فرصت یم
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 یباز شده، به جمله  یشیرفتم و با ن یآرام به سمت خانه م ییرو با قدم ها ادهیپ در

و محکمش  یجد یصدا دنِیبا شن یاما لحظه ا دمیندخ یم رایسم یادبانه  یب

 بند شدند: نیبه زم میپاها

 هست؟ بگو منم بدونم! ابونیوسطِ خ یخنده دار زیچه چ-

 

پا  یپاشنه  یدرشت شده رو ییجمع شد. با چشم ها یکش آمده ام، به آن دهانِ

 در هم رفته اش با تعجب گفتم: یسگرمه ها دنِی. به محضِ ددمیچرخ

 ..روهام؟اِاِ.-

 

 گفت: یدر هم رفت. با اوقات تلخ شتریب شیابروها

 باز بود! شتیخندت جمع شد؟ قبلش که خوب ن دیبه من که رس-

 

دستم را  ستادمیا شیروبه رو یبلند. به سمتش رفتم و وقت ی! آن هم با صدادمیخند

 به سمتش دراز کردم:

 بداخالق! شهیسالم بر مردِ هم-

 

آنکه دست در دستم بگذارد،  یداد. به جا یم فشار مه یرا با حرص رو شیها لب

رفت و من  یم یبلند به سمت یی. با قدم هادیرا گرفت و کش گرمیمچِ دستِ د

 !دمیدو یم بایمتعجب از رفتارش، مسخ شده به دنبالش تقر
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 نمیبب نجام؟یمن ا یدیاصال از کجا فهم ؟یروهام چته؟ آروم تر برو بابا. باز هاپو شد-

 ؟یکن یم بینکنه من رو همش تعق ؟یشیمثلِ جن ظاهر م رمیمچرا هرجا 

 نداره بچه. یمن کار یکردن تو برا دای! پسیه-

 

باران،  یشد. با تعجب سرم را باال گرفتم که قطره ا سیکردم گونه ام خ احساس

و باال  دمیکش رونیزده، با ذوق دستم را از دستم روهام ب رتیچشمم افتاد. ح یرو

 :دمیپر

 رون!با یوا-

 

 سرش رو باال گرفت و سپس گفت: روهام

 اونجاست! نی. ماشمیش یم سیبدو االن خ-

 

را از دو طرف  میرا بستم و دست ها میکه روهام گفت، چشم ها یزیتوجه به چ یب

 نیحس، بهتر نیشک، ا یخوردند و ب یباران به صورتم م زِیر یباز کردم. قطره ها

 بود! ایحسِ دن

 

 خوبم را خراب کرد:کالفه اش حالِ  یصدا

 ه؟یچ نکارایا ؟یکن یم کاریچ-

 

 را باز کردم و گفتم: میحرص چشم ها با
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 خوام تو بارون قدم بزنم. روز خوش! یم ام؟یب ییگفته من قراره با تو جا یک-

 

مند به راه افتادم! من اگر تورا درست نکنم، نازگل  روزیپ یو با لبخند برگشتم

 !ستمین

 از و پررو!لجب یلعنت بهت دختره -

 

کرد. آن هم  یبلند به من ابراز محبت م یصدا نیخلوت بود که با ا یبه قدر ابانیخ

 !!یچه ابراز محبت

 

 رفتم گفتم: یکه راه م یبلند، در حال ییخودش با صدا مثلِ

 !یکه هست. خدافظ نهیهم-

 

م به دانست یاما م دمید یاش را نم افهیباال آوردم. ق یخداحافظ یدستم را به معنا و

 شدت اخم کرده است.

 

بم شده  ییبودم که دستش به دورِ مچم حلقه شد. با صدا اورهین نییدستم را پا هنوز

 و خشن، کنارِ گوشم گفت:

 .ادیازت بدم م-
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اتفاقات  نیتر یاز باور نکردن یکیاتفاق،  نیداشت و ا یباران قدم بر م رِیز کنارم

 .شدیام حساب م یزندگ

 

 باال انداختم: ییرخ مردانه اش انداختم و ابرو مین به ینگاه یخونسرد با

 !یچه حسِ متقابل-

 . پس حرف نزن!ادیاز صداتم بدم م-

 

پنجه  یداشت وقت یتیچه اهم میشدنِ لباس ها سی. خشدیهر لحظه تند تر م باران

 فشردند؟ یرا م میانگشت ها ،یخاص و دوست داشتن یبا خشونت شیها

 

هارا  میاز س یکی. دمیکش رونیب بمیام را از ج یهنذفرو  یدر سرم افتاد. گوش یفکر

 به سمتِ روهام گرفتم و گفتم:

 .ریبگ-

 

 را از دستم گرفت و در گوشش گذاشت. یکند. اما هنذفر یکردم مخالفت م یم فکر

 

 کردم. یزد، پل یکه حرفِ دلم را م یرا در گوشم گذاشتم و آهنگ یهنذفر تیرضا با

 تورا دمیخود شدم د یاز خودم ب-

 تورا دمیو فهم ینگاه کرد تو



243 
 

 وار وونهیکه نه د یعاد عاشقم

 قرار؟ یقلبِ ب هیاز  یدون یم یچ

 

خاص  یام انداخت و سرش را با حالت یبه صورتِ غرق در شاد ینگاهِ کوتاه روهام

 !دیتکان داد و خند

 که  نیهم یعنی یباز وونهید-

 رهیو بارون بگ یباشم و تو باش من

 که یون آدما یعنی وونهید

 رهیلحظه دور باشه ازت حتما بم کی

 تو اصال

 ره؟یگ یقلبش م یکه داره تو دلواپس یاز کس یدون یم یچ

 

 د؟یفهم یکه چه قدر دلواپسم؟ م دیفهم یآهنگ م نیبا ا یعنی

 کن تو استخونم با چشات شهیر-

 به جونم با چشات شیبزن آت یه

 مال تو ایلبخند دن نیبهتر

 به حالِ توخو یحالم وقت خوبه

 

 به دستم آورد و گفت: یفشار م،یدیآهنگ که رس ینجایا به
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 !ادیاز خنده هاتم بدم م-

 

 یی. با صدادمیشن یرا م شیبود صدا مانیها در گوش ها یاز هنذفر یکیفقط  چون

 که رنگِ حسادت گرفته بود گفت:

 !یشهرو عاشق کن یتمومِ مردا یتون یکنم م یاحساس م ،یخند یم یوقت-

 

 !جانیو پر از ه یدوست داشتن یها ختنی. از همان فرو رختیفرو ر کبارهی دلم

 

از باران بود و  سیرا بر گرداند و نگاهِ گرمش را به نگاهم گره زد. صورتش خ سرش

 کرد! یم یخاک یکره  نیزنِ ا نیتر دایاش  من را ش یشانیپ یرو سِیخ یموها

 پس نخند! ادیاز خنده هاتم بدم م-

 

لحنِ حرف  نباری! ادیسُر خورد به گونه ام رس می. نگاهش از چشم هادمیداراده خن یب

 زدنش، تمامِ تنم را لرزاند:

 !زهیر ی! حالم و بهم مادیبدم م تمیچالِ لعنت نیاز ا-

 

از  دنیپر رونیکه انگار قصدِ سوراخ کردن و ب دیکوب یباران چنان م نیا رِیز قلبم

 گره خورد: نهیشد، نفسم در س کینزدام را داشت. صورتش که به صورتم  نهیس

 .زهیهم حالش بهم بر گهید یکی رن،یفرو م ایلعنت نیو ا یخند یم یترسم وقت یم-
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 دهیچالم را بوس یجا قایدق ش،یتمام شدنِ حرفش، تمامِ وجودم سوخت! لب ها با

 کننده! وانهیبودند و من در حال آتش گرفتن بودم. نامرد! نامردِ د

فرو  تیگوش یو سرت رو تو ییتنها ینخند! اونم وقت ابونیخ یوقت تو چیه گهید-

 .یریو اونقدر با ناز راه م یکرد

 

بود را باور نکرد؟  شیکه در حرف ها یحس نیا شدیمرد را باور نداشت؟ م نیا شدیم

شدنِ لباس  سیداشت و نگران خ یباران قدم بر م رِیکنارم ز ایمردِ دن نیتر یلعنت

داد و در گوشم  ی. دستم را فشار مدیخند یداد و م یمنبود. آهنگ گوش  شیها

 یمیمثلِ نس ،یچالم را به آرام یجاکرد. و در آخر  یعاشقانه نجوا م یحرف ها

 یداد! نه؛ من نم یو تعصب نشان م دیبوس یکند، م یکه صورتت را نوازش م یبهار

 انستم!تو یتوانستم عاشقِ او نباشم. نم یمرد را باور نکنم؛ نم نیتوانستم ا

و آب از  میبود ستادهیباران ا رِیز گریکدیدانم چقدر گذشت. مسخ شده در نگاهِ  ینم

 کرد. یچکه م مانیلباس ها

 

 میدرشت شده اند. روهام س شیکردم دانه ها یتند تر شده بود و احساس م باران

 لب زمزمه کرد: رِیرا به دستم داد و ز یهنذفر

 ؟یدیبچه پررو! فهم ارمیم رو سرت در شیتالف ،یاگه سرما خورد-

 

نگاهش متعجب  یام کرد! لحظه ا یاش همراه رهیو او با نگاهِ خ دمیخجالت خند با

 گفت: رتیشد. با ح

 .ادیفکر کنم داره تگرگ م-
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 باران درشت تر شده بودند. یگفت. دانه ها یم راست

 

م و فقط اس میدانستم کجا هست ی. نمدیکش یعجله دستم را گرفت و به سمت با

که دقت  ی. کمستادینبود ا یکس دِیکه در د ابانیاز خ یرا بلد بودم. قسمت ابانیخ

که آن قسمت سقفِ  میو بزرگ هست ییالیو یکردم متوجه شدم پشتِ خانه ا

 .میبوددر امان  دیبار یکه م یدیداشت و از بارانِ شد یکوچک

 

 یر کردن هاکه غرغ اوردمیخودم ن یکرد. به رو یکم سرما به جانم نفوذ م کم

به هم خوردند،  میدندان ها اریاخت یکه ب ی. اما وقتندازمیروهام را به جانِ خودم ن

 روهام متوجه ام شد.

 

 :دیبه سمتم برداشت و پرس یقدم هولزده

 سردته؟-

 

تکان  یرا بغل کردم و سر میخوردند، دست ها یبه هم م میکه دندان ها یحال در

 دادم.
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حلقه کرد.  میکرد و دستِ راستش را به دورِ شانه ها کیخودش را به من نزد یکم

کردم تا سرما را کمتر احساس  میو مردانه اش قا ضیعر یشانه ها نِیخودم را در ب

 کنم.

 

 نیا دنِیکردم. روهام به محضِ د "ها"کوچکم را مقابلِ دهانم گرفتم و  یها مشت

 دست گرفت. کیصحنه، دستش را دراز کرد و هر دو دستم را به 

 

را بست. به خدا که  شیخاص مقابلِ دهانش گرفت و چشم ها یرا با حالت میها دست

و آرام ماند؟  دیمثلِ روهام د یحرکات را از مرد نیا شدیدست من نبود! چه طور م

توانستم احساسم را کنترل کنم  یتوانستم قلبم را کنترل کنم تا نلرزد. نم یمن نم

 یکنم تا عاشقش نشوم! من...نم کنترل توانستم خودم را ینشود. نم زیکه لبر

 توانستم.

 

خواست عطرِ  ی. انگار مدیکش ینفس م قیکرد. برعکس! عم یرا ها نم میها دست

 خواست از نو عاشق شود! ینگه دارد. انگار م ادگاریرا در خاطرش به  میدست ها

 

. شد، نفسِ گرمش را در مشتم رها کرد ریعطر دستانم س دنِیکه از نفس کش یوقت

شد. کاش...  قیکار را انجام داد و گرما، به تمامِ جانم تزر نیبار ها و بارها، با آرامش ا

و از  میماند یحال م نیدر هم شهی! کاش همستادیا یجا م نیکاش زمان در هم

 .میشد یم رابیعطرِ هم س
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اش  نهیس یآورد و رو نییرا پا می. روهام دست هادیبار یهم به شدت تگرگ م هنوز

بم شده کنارِ گوشم نجوا  ییکرد و با صدا کیبه خودش نزد شتریکرد. من را بجمع 

 کرد:

 هنوز سردته؟-

 ن...نه!-

 .ارمیرو م نیماش رمیشدتش کمتر بشه؛ زود م کمیبذار -

 

 زمزمه کردم: یاش پنهان کردم و به آرام نهیخجالت سرم را در س با

 ؟یمارو چ نهیبب یکس-

تونه نگاه  یداره م یمشکل یمگه؟ کس هیل کردم؛ چرو بغ ندمی! همسرِ آنهیخب بب-

 نکنه.

 

کردنم را داشت!  وانهیدر حالِ فوران بود. روهام امروز قصدِ د یدلم آتش فشان در

 نیدانم ا یخارج کند؟ من که م تمیقلبم را از ر یرا گفت که تپش ها ندهیهمسرِ آ

 مرد چه قدر بد ذات و نامرد است.

 

 ر شد. روهام کنارِ گوشم گفت:بعد، شدتِ باران کمت یکم

 . باشه؟ارمیو ب نی. از جات جم نخور تا ماشامیو م رمیم یا قهیدو د-
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به عقب  یتکان دادم. دستش را از دورِ شانه ام برداشت و قدم یرا به آرام سرم

ام را  یمرد، با نبودش زندگ نیشد. ا خبندانیتمامِ وجودم  کباره،یبرداشت. به 

 کرد! یم یزمستانو  ریسرد س ینیسرزم

 

کرد. اگر  دنیشروع به دو دیبار یکه نم نم م یباران رِیسرعت از کنارم گذشت و ز با

 پارک کرده بود. ابانیخ نیهم یرا انتها نیاشتباه نکنم ماش

 

از  یکیخانه شده بودم.  نیو ا ابانیخ نیبه دور و اطرافم انداختم! عاشقِ ا ینگاه

 رقم زده بود.ام را  یخاطراتِ زندگ نیقشنگ تر

 

لب  رِینشاندم. ز میلب ها یرو یو لبخند دمیکش ییالیو یخانه  وارِیبه د یدست

 زمزمه کردم:

 بود. میزندگ یروزا نیاز قشنگ تر یکیامروز، -

 

 ثبت کنم؟  نجایروز را هم نیا شدیم

 

 یباز هم عبور م ابانیخ نیاز ا یروز دی. شادمیکش رونیب فمیرا از ک دمیکل دسته

کنم؛ پس  فیتعر یکس یرا برا زیروزِ خاطره انگ نیخواستم ا یم یروز دیشاکردم. 

 گذاشتم! یاز خودم به جا م یزیچ دیبا

 



250 
 

مشغول بودم. به خودم که  میروبه رو وارِ یبا د یا قهیبه کندن کردم. چند دق شروع

 بود! میآمدم، اسمش مقابلِ چشم ها

-roham. 

 

 بود! ایاسمِ دن نیشک قشنگ تر یم، بکنده بود وارید یرو یسیکه به انگل یاسم

 ؟یگل-

 

 گفت: یو عصبان یدرهم، جد ییو به سرعت برگشتم. با ابروها دمیکش یبلند نِیه

 یم یدار کاریچ ؟یایکنم. پس چرا نم یصدات م نیماش یدوساعت دارم از تو-

 ؟یکن

 

ان نش یرا بخواند اما قبل از آنکه عکس العمل وارید یرو یخداست نوشته  ینم دلم

 انداخت. واریاش را به د یبدهم، نگاهِ عصبان

 

داد و من  یخود را به تعجب م ینگاهش، جا تِیباز شدند. عصبان شیکم، اخم ها کم

 .دمیکش یخجالت م

 

 و گفتم: دمیرا کش دستش

 سردمه. میبر ایب-

 نه!-
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 خاص نگاهم کرد و گفت: یبود. با حالت شیکنجِ لب ها یلبخند

 !سمیبنو دیمنم با-

 

کردم.  ی. با تعجب نگاهش مدیکش رونیب بشیاز ج یزیرفت و چ واریسمتِ د هب

 کنار رفت و گفت: میاز روبه رو نکهیگذشت تا ا یچند لحظه ا

 تموم شد!-

 

شده بود،  یحکاک وارید یکه رو goli ینوشته  دنِیانداختم و با د واریبه د ینگاه

 !دمیخند اریاخت یب

 

که بود،  یزیشد، حالم را از چ یپخش م نیدر ماشکه  یکالم و آرام بخش یب آهنگِ

دورِ مچش بسته  ییبایکه به ز یصفحه گرد لِیکرد. نگاهم از ساعتِ است یبهتر م

 آمد. یمردانه اش م یساعت به دست ها نیشد. چقدر ا یشد بود کنده نم

 

ونِ و بد کبارهی نقدریا نکهیمن از ا یدر فکر بود و گاه قاینزد. عم یحرف چیخانه ه تا

 دانستم. یرا خودم هم نم شی! چرادمیترس یرفت م یدر فکر م نطوریمقدمه، ا

 

 گفتم: یآرام یبا صدا د،یچیما که پ یکوچه  در

 در خونه. ینگه دار؛ نرو جلو نجایهم-
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 میپا یکه رو فمینگه داشت. به ک یرا گوشه ا نیتکان داد و ماش یرا به آرام سرش

 گفتم: اورم،یباال ب بود چنگ زدم و بدون آنکه سرم را

 ممنون.-

 ؟یگل-

 

گفتنِ  یدهانش را برا یبود. چند بار بی. نگاهش به شدت عجدمیرا باال کش نگاهم

 توانست و مردد بود؟ یکه نم دیخواست بگو یباز کرد و بست. چه م یحرف

 

و با  اورمیفرستاد. طاقت ن رونینفسش را ب یو با کالفگ دیکش شیدر موها یدست

 :دمیتعجب پرس

 شده؟ یزیچ-

 نه...فقط...-

 

 گفت: ینگاهش کردم. به سخت یسوال

 ؟یدیبهم جواب م یک-

 !؟یچه جواب-
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وقت آن را  چیرا در نگاهش خواندم، که ه یزیرا که به طرفم برگرداند، چ سرش

. زدیم ادیرا فر یزیبود و انگار داشت چ یمانیبودم! نگاهش پر از التماس و پش دهیند

 !زدینگاهش حرف مبا  شهیمرد...هم نیا

 

 تکان داد و گفت: بیعج یرا به حالت سرش

 برو. ،یچیه-

 شده! یزیچ هیروهام من مطمئنم -

 

 شیپلک ها یو انگشت  شصت و اشاره اش را رو دیرا در دهانش کش نشیریز لب

 فشار داد:

 لطفا برو! ست،ین یزیچ-

 

م. اما به محضِ در برد ی رهیتکان دادم و دستم را به سمتِ دستگ یسر ده،یورچ لب

 روهام بلند شد: ینشست، صدا رهیدستگ یآنکه دستم رو

 ؟یگل ستیاون بابات ن-

 

رد نگاهش را دنبال  دم،ینگاهش را به روبه رو د یتعجب به سمتش برگشتم. وقت با

 نشستم.  میشده سرِ جا خیکردم و س
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 ی. کمندیا بببودم که نکند مار دهیاما به شدت ترس م،یداشت یادیز یفاصله  نکهیا با

کردم که روهام با  ی. با تعجب نگاهشان مدمید شیکه دقت کردم، مامان را روبه رو

 تمسخر گفت:

 انگار دعواشونه!-

 

را به مامان بفهماند. به سرعت  یزیداشت چ یسع تیگفت. بابا با عصبان یم راست

 در را باز کردم و گفتم:

 ممنون روهام، خدافظ!-

 

داشتند، عمرا من را در  گریکدیکه با  یبحث نیبستم. با ا تکان داد و من در را یسر

 .دندید یم ینیشدن از ماش ادهیپ نیح

 

بحثشان باال تر  یداشتم و هر لحظه صدا یپر سرعتم را به سمتشان بر م یها قدم

 گفتم: یبلند یبا صدا دمیرس کشانینزد یرفت. وقت یم

 .رسهیچه خبر شده؟ صداتون تا سر کوچه م-

 

را بست!  میراه گلو یزیگره خورد، چ میبه نگاه غرق در اشکِ مامان مر که نگاهم

از اندازه دوستش  شیب شهیمادرم نبود؛ اما من هم دینبود؛ شا شمیوقت پ چیه دیشا

 داشتم!

 



255 
 

 سمتش رفتم و دستش را گرفتم: به

 شده مامان؟ یچ-

 

به بابا که  یحرف بود که خودش را در آغوشم انداخت. نگاه نیفقط منتظرِ هم انگار

 "شده یچ" یکرد انداختم و سرم را به معنا یبه مامان نگاه م یو ناراحت یبا کالفگ

 تکان دادم. 

 

 گفت: یبلند یکه کنارش بود نشانه گرفت و با صدا یرا به طرفِ چمدان انگشتش

 خوام برم. فکر کرده شهر هرته! یم گهیخانوم واسه من چمدون جمع کرده م-

 

اش  هیهق هق گر یشدند و صدا یم نییدر آغوشم باال و پا هیگر مامان از یها شانه

 میکرد را برا غهیکه بابا ص یزن ی هیمامان قض یکرد! وقت یتر م دیبغضم را شد

االن  نیهم قای. اما االن، دقاوردمین شیبه رو زیچ چیامروز ه نیکرد، تا هم فیتعر

 !ستیحرف نزدن کاف یکنم برا یاحساس م

 ه؟یکنه! مگه زور یخواد باهات زندگ یه؟ نمبر یذار یچرا نم-

 

با تعجب سرش را  میحرف ها دنِیانداخته بود، به محضِ شن نییکه سرش را پا بابا

که عاشقِ پدرش  یبودند. خب حق داشت! نازگل یپر از ناباور شیبلند کرد. چشم ها

 :ردیبار هم نشده بود که طرفش را نگ کیبود، 

 نازگل؟ یگیم یچ-
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 شتریرفتم! طالقش بده ب یدونم. حق داره که بره. منم بودم م یرو م یهمه چمن-

 شیبدون آرا کبارمیکه من  یازش نمونده؟ زن یچیه ینیب ینکن. نم تشیاذ نیاز ا

 نیبتونه از ا دیچقدر الغر شده. بذار بره شا نیبودمش رنگ به صورت نداره. بب دهیند

 کنه. دایوضع نجات پ

 

 داد زد: کبارهی. به شدندیمهر لحظه سرخ تر  شیها چشم

 برو خونه نازگل. زود باش!-

 یبه زندگ یگند زد یقبول کن یخوا یبرم تو خونه؟ چرا نم دیبا یچ یبرا-

 هممون؟ چرا؟

 

 ما به گردش در آورد و سپس گفت: نِی. نگاهِ ناباورش را بدیخند تیعصبان با

کار  یچ یریگ یطرفش را م یکه دار یزن نینه؟هم دیریگ یرو م گهیطرفِ همد-

 کرده؟ یکرده برات؟ اصال تاحاال برات مادر

 

خش دار  شیها هیکه بخاطرِ گر ییو با صدا دیکش رونیخودش را از آغوشش ب مامان

 زد: غیشده بود ج

نسبت بهم  نقدریا ی. ولیمن چه قدر نازگل رو دوست داشتم عوض یدون یتو که م-

غرق کرده  تیاون کار کوفت یتو خودت و نقدریا ،ینبود شمیپ نقدریا ،یسرد بود

 نیخوردم. صبح تا شب از ا یکه منم به خاطر در آوردنِ لجت هر گوه یبود

 شتریب کمی اد؛یبه خودش ب کمیتا بلکه شوهرم  دمیچرخ یم یبه اون مهمون یمهمون

همه  نی. بعده از ایچیبه ه یچیه یول ادیبه جوش ب رتشیغ کمیبده؛  تیبهم اهم
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که تو و بچت و به پول فروخت  یبوده! فکرِ معشوقه ا یردِ آقا چد دمیسال تازه فهم

 نه؟ لعنت بهت منصور! لعنت بهت... یدید یوقت نم چیکه من و ه یبود

 

زرد  نِی. به سمتِ ماشدیچمدانش را گرفت و کش یتمام شدنِ حرفش، دسته  با

 مانیسرِ جا بود رفت و به سرعت سوار شد. من و بابا ستادهیکه پشتِ سرِ بابا ا یرنگ

. رفت؟ میکرد یگرفت نگاهش م یکه دنده عقب م ینیو به ماش میخشک شده بود

 واقعا...رفت؟

 

بابا انداختم و با  یرخِ شکست خورده ا میبه ن یگونه ام روان شد! نگاه یرو یاشک

 گفتم: هیگر

 وقت! چیبخشمت بابا، ه یوقت نم چیه-

 

نگاهِ ناراحت بابا، به سمت  رِیاشتم و زافتاده بود را برد نیزم یام که رو یکول فِیک

 خانه رفتم.

 

 یاشتباهاتش افسوس م یو من برا دیچیپ یم میمامان در گوش ها یها حرف

کند؟  یکرد با فاصله گرفتن از بابا، اورا متوجه اشتباهاتش م یخوردم. چرا فکر م

و  و گشت شگاهیو آرا یاگر شب و روزش را در مسافرت و مهمون کردیچرا فکر م

اشتباه را  نیچرا ا د؟یآ یم رونیب اشگذار بگذراند، بابا از فکرِ به قول مامان معشوقه 

 کرد؟ چرا؟
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 یم ییاز قبل احساس تنها شتریکه ب یشد که مامان رفته بود! پنج روز یروز م پنج

 بود! بیخودم هم عج یموضوع برا نیکردم و ا

 

 نیکند. هم یاز خانه سپر رونیرا بکرد که مامان تمامِ روزش  ینم یفرق میبرا انگار

 بود!  یزد، کاف یم میشام صدا یکه شب ها در خانه بود و برا

 

آمدنِ بابا از  رونیخوردم و منتظرِ ب یو سکوت شامم را م یکیشبها در تار گرید حاال

که مامان رفته  یرفت و از روز یاش نم یبه آن شرکتِ کوفت گریشدم! د یاتاقش م

 گذراند. یرا در اتاقش م اوقات شترِیبود، ب

 

کرد. بابا از نبودِ  یو من را به شدت متعجب م دیچیپ یدر خانه م گاریس یبو یگاه

 اش به وضوح مشخص بود! یآورده بود و ناراحت گاریمامان رو به س

 یکامل به سر م یِاوضاع حق با کدامشان بود و من در سرگردان نیدانم در ا ینم

 بردم!

 

که با  یروح یسرد و ب یِزندگ نِیزدم. در ب یحرف م یوهام تلفنهر روز با ر بایتقر

 کرد. یحالم را بهتر م یکردم، روهام کم یتمامِ وجودم احساسش م

زد و بدونِ آنکه جوابِ سالمم را بدهد،  یام زنگ م یکه هر روز عصر به گوش نیهم

 شد! یحالم خوب م "؟یخوب"گفت  یتنها م

را داشت که دلت را بلرزاند؟ من  نیا تیازه قابلگفتن، تا چه اند "یخوب" کی مگر

 کرد؟ یم انیکلمه را ب نیا یاو جورِ خاص ایشده بودم  وانهید
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زنگِ  یافکارم بودم. صدا نِیرنگ اتاق، در حالِ غرق شدن ب دیبه سقفِ سف رهیخ

نجات، من را از غرق شدن نجات  قیغر نیتر یکه بلند شد، دوست داشتن یگوش

 داد!

 

را  ینشستم و گوش میرا از هم کش داده بود، سرجا میاراده، که لب ها یب یلبخند با

زد،  یام زنگ م یبه گوش یدانستم چرا وقت یکنسول برداشتم. نم زیم یاز رو

داد و من را  یعشق سر م یکند! انگار آوا یم رییام تغ یکرد زنگِ گوش یاحساس م

 کرد. یم یگریتر از هر زمانِ د دایش

 

پس داد.  "؟یخوب" کیو  قیعم ی، طبقِ معمول جوابم را با نفسکه دادم سالم

 لوس تر: میتر شد و صدا ضیلبخندم عر

 خوب شدم! یاالن که زنگ زد-

 

اگر خوشش  یکرد! حت یام م ینشست و همراه یم میها یبچه باز یبه پا روهام

 آمد: ینم

 .یوجب میتو! ن یدار یچه زبون-

 

 و گفت: دیتر از قبل کش قیعم یام صدادار شد. روهام نفس خنده

 چه خبر؟-
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 !یسالمت-

 اس؟یاوضاعِ خونتون چه طور-

 

 روهام مهم بود! یما برا یاوضاعِ خانه  نقدریدانستم چرا ا ینم

 سوزه! یبابام م یمثلِ قبل. کم کم دلم داره برا-

 نسوزه!-

 

 :دمیبود! با تعجب پرس ضیپر از غ شیصدا

 وا! چرا؟-

 !ستیخوب ن یکن یبابات اونقدرا که فکر م-

 

هم که کرده باشد،  یبود! هرکار نیمن بهتر یشدم. بابا یشدنم را منکر نم ناراحت

ام را نابود کرده باشد؛ هرچه  یزندگ شیبود! هرچه قدر با کار ها نیمن بهتر یبرا

در  یاز هرکس شتریقدر اشتباه کرده باشد؛ هر چه قدر از دستش ناراحت باشم؛ اما ب

 دوستش دارم! ایدن

 کرده بو... غهیرو ص یزن هیکه  ینکرد فیمگه خودت برام تعر-

 

 و گفتم: دمیحرفش پر انِیم یناراحت با

 خودش کرده! یکرده باشه به زن و بچه  یگفتم. اما بابام اگه بد نارویآره من ا-
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 جواب داد: تیعصبان با

 هم بد کرده! هیدونم که به بق یکنم. م یمن باهاش چند ساله که کار م-

 

 حرف بزند. نگونهیچنگ زد! حق نداشت در موردش ا میبه گلو یغضب

 

 آرام تر گفت: یناراحت شده ام که با لحن دیفهم انگار

 نمت؟یبب یایامروز م-

 

 زمزمه کردم: ف،یضع ییصدا به

 نه...-

 

 تر شد: انهیدلجو شینرم تر و صدا لحنش

 !نمیزشتم رو بب یخوام دختر کوچولو یچرا؟ م-

 

 یصدا ی! دلم برامیبگو "نه"توانستم در جوابش  یشد، نم ید نرم مح نیتا ا یوقت

 شد. یها فراموشم م یرفت و تمامِ ناراحت یمردانه اش ضعف م

 .امیباشه! م-

 درم. فعال! یجلو گهید ی قهیده دق-
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به  رهیآوردم. خ نییرا از کنارِ گوشم پا یلب زمزمه کردم و گوش رِیرا ز یخداحافظ

 یتواند چه معن یروهام م یکردم که حرف ها یدم فکر مبا خو وارید یگوشه 

مگر در آن شرکت چه کرده بود که  ست؟یداشته باشد؟ چرا گفت پدرت خوب ن

 روهام آنطور در موردش حرف زد؟

 

نشاندم و راه اتاق تا  یمحو م یشیصورتم آرا یو رو دمیپوش یکه لباس م یمدت تمامِ

 یدست از سرم بر نم یروهام لحظه ا یکردم، فکر به حرف ها یم یرا ط اطیدر ح

 داشت!

 میلب ها یرو یلبخند یکوچه داخل شد، به سخت چِیرنگ که از پ دیام وِ سف یب

 قسمتِ مغزم فرستادم. نیتر یسر و ته را به  گوشه ا ینشاندم و افکارِ ب

 یها یصندل یترمز کرد،در جلو را باز کردم و تنم را رو میپا یکه جلو نیماش

 کردم. رها نیماش

و هوش از  دیچیکننده،در مشامم پ جیفوق العاده گ یعطر ین،بویبستنِ در ماش با

دانم چرا من را به  یبود اما، اما نم ایعطرِ دن نیتر یمعمول دیعطر،شا نیسرم برد!ا

 کرد. یاندازه جذب م نیا

 یاش،از نوکِ پا تا فرقِ سرم را کنکاش م رهیمحو سالم کردم. نگاهِ خ یلبخند با

 خاص باال انداخت و گفت: یرا با حالت شیاز ابروها یکیکج شده،  ید. با لبخندکر

 نه خوشم اومد!-
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از اندازه درشت  شیکه ب ییتر شد. با چشم ها قیتر و نگاهش دق زیر شیها چشم

لب  میبه موها رهیکردم که سرش را جلو آورد و خ یشده بودند،به حرکاتش نگاه م

 زد:

 !شهیاخل، بهتر مبرن د نایا کمیفقط اگه -

 یکه جلو ییکنم. دست دراز کرد و موها لیرا تحل شیاجازه نداد حرف ها یحت

 صورتم بودند را به طور کامل داخلِ شال فرستاد.

 و گفتم: دمیحرص سرم را عقب کش با

 ؟یحالم رو بپرس کمیدادن  ریگ یبار شد به جا هی-

 رِیرا روشن کرد. ز نیشو ما دیمند عقب کش روزیاعصاب خورد کن و پ یلبخند با

 لب زمزمه کردم:

 !یروان مارِیب-

 ام. یروان مارِیب کیکه  شمینم نیمن منکرِ ا-

 یعجوبه م نیهمه مرد عاشقِ ا نیا نِیب دیهمه جنسِ مذکر! چرا من با نیا ایخدا

 شدم؟

را در دهانش  نشییانداخت. لب پا رانمیبه نگاهِ وا رفته و صورتِ ح یکوتاه نگاهِ

خنده اش گرفته بود؟ خودش هم  یخورد!عوض نیچ شیچشم ها یوشه و گ دیکش

 دانست چقدر اعصاب خورد کن است؟ یم

 با اون چشات؟ یشد یعصبان نقدریحاال چرا ا-

! دستِ یهست یچرا عصبان دیپرس یرخش نازک کردم. تازه م مین یبرا یچشم پشتِ

 پررو بود از پشت بسته بود. یهرچ
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 گفتم: ضیغ با

 ی. تو گشتِ ارشاد کار میدیم ریگ شمیفقط به لباسام و آرا ینیب یم هر وقت من و-

 مگه تو؟ یکن

پنجره قرار داشت.  یلبه  گرشیدست فرمون را گرفته بود و آرنجِ دستِ د کی با

 یکردند و هوش و حواس را از سرم م یرا لمس م شیانگشتِ اشاره اش لب ها

 بردند:

 ؟یچه قدر بهتر شد دمیم ریت گکه به قول خودت به یاز روز یکن یدقت م-

لب  یمحو گوشه  یبه سمتم انداخت و لبخند ینگاه میتعجب نگاهش کردم. ن با

 کاشت: شیها

 !یشیبزرگ م یکنم دار یاحساس م-

داشت و سرِ  یکه جنس ل یانداختم. از شلوارِ تنگ میبه لباس ها یتعجب، نگاه با

 یداشتند،جا یغیج یه رنگ هاک یکوتاه ینبود. مانتوها یپاره بود خبر شیزانوها

 شاد اما موجه داده بودند! ییبلند تر، با رنگ ها ییخودشان را با مانتو ها

 یچهره  ش،یهفت قلم آرا گریبه صورتم انداختم. د ینگاه نیکنارِ ماش ی نهیآ از

صورتم جا خود  یکه رو یمحو شِینکرده بود. برعکس!با آرا یام را مصنوع یعیطب

 ام دوچندان شده بود. ییبایکرده بود،ز

داده  ریفکر کردم. به طرز حرف زدنم که روهام بار ها و بارها به آن گ میرفتار ها به

 بود و من را مجبور به درست رفتار کردن و درست حرف زدن کرده بود.

رفتم  یکه م یدرس یکه کنار گذاشته بودم فکر کردم. به کالس ها یکالسِ رقص به

 خواندن.درس  شتریب یو تالشم برا



265 
 

 کیکردم، حق با روهام بود! روهام در عرض  ینگاه م هیقض نیهر طرف که به ا از

ماه اما چه  کیگذاشته بود!فقط در عرض  ریمن تاث یماه و چند روز، به شدت رو

 من نفوذ داشت؟ یرو نقدریکرد؟ چرا ا یکار را م نیطور؟ واقعا چه طور ا

 ؟یفکر کرد شنهادمیبه پ یگل-

رفت و البته  یدانستم به کجا م یرخش دوختم. نم مینگاهم را به ن چرخاندم و سر

 بود! زیچ نیکه کنارش بودم مهم تر نیهم نداشت. هم یتیاهم

 شنهاد؟یکدوم پ-

 ازدواج!-

دانستم چرا هر بار که به  ی. نمختیر نییپا یرا گفت کهدلم هور نیا یناگهان آنقدر

 داشت. یکر کردن باز ممن را از ف بیعج یکردم، حس یفکر م شنهادشیپ

 زمزمه کردم: یافتاده، به سخت نییپا یسر با

 اوهوم.-

 خب جوابت؟-

 جواب دادم: صادقانه

 دونم. ینم-

 دونم نشد جواب! ینم-

 گفتم: یناراحت با

 . ستیاالن وقتش ن-
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خوام!  یجواب م کی. من فقط میکن یم شیمنم نگفتم االن. بعد از کنکورت جد-

 نی. اینبود نجایوگرنه االن ا ینه. که البته مطمئنم هست ای یخوام بدونم هست یم

 !یدون یرو خودتم م

 یبود، مخالفِ ادامه  امدهین انیاز ازدواج به م یکه حرف یگفت! من تا وقت یم راست

 رابطه بودم: نیا

 کنم! یدرست م زویکلمه بگو آره. من همه چ کیفقط -

 روهام؟ یبابام چ-

 به جوش آمد:جمله خونش  کی نیبا هم انگار

 !گهیبابام؟ بسه د یگیم شهیم یتو چرا هرچ-

 .زد یم یدیداد،که دستانش به سف یانگشتانش فشار م نِیرا آنچنان ب فرمان

 

 تعجب گفتم: با

 ؟یبابامه! اگه مخالف باشه که صد در صد هست چ-

مدت با فکرِ  نیتموم ا ؟یسیبابات وا یبرات ارزش ندارم که جلو ینقدریمن ا یعنی-

جناب  یکه حاال به خاطر بابا فتادمیاز خواب و خوراک ن یرستانیدب یدختر بچه  هی

 ؟یفهم یم ؛یازت جدا باشم گل نیاز ا شتریتونم ب ی! من نمیهمه چ رِیبزنم ز یعال

 

را  دیتپ یم شیکه عاشقانه برا یسر سام آروِر قلب یتوانستم تپش ها یطور م چه

توانستم خودم را از  یبزنم؟ چه طور ماش  نهیو دست رد به س رمیبگ دهیناد

 داشتنش محروم کنم؟
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 دیشد. من با یبابا مخالفت کند، مانعِ موافقتم م نکهیفکر به ا نها،یا یِوجودِ تمام با

 کردم؟ یچه م

 

خواستم  یرا نم نیکرد. من ا یم کیداشت من را به جنگ با پدرم تحر یعلن روهام

داد، از توانِ من خارج  یاش را نشان م یلتنگکه با عجز د یاما...اما گذشتن از مرد

 بود.

 

 ترمز فشار داد. یرا رو شیکرد و پا تیهدا یرا به گوشه ا نیماش تیعصبان با

 

 :دمینال یپر از کالفگ ییو با صدا دمیام کش یشانیبه پ یدست

 تونم. ی. باور کن نمستمیتونم جلوش با یروهام اگه بابام قبول نکنه من نم-

 

چشم به  نیو خشمگ یرا دارد. آنقدر زخم دنمیردم نگاهش قصدِ درک یم احساس

 کرد. یدشمنش را نظاره م نیبزرگتر ییدوخته بود، که گو میچشم ها

 

 یخواستم برا یکه م یبرافروخته تنها نگاهم کرد. درست لحظه ا یها با صورت هیثان

 اش اعتراض کنم، لب از هم گشود و گفت: رهینگاه خ

 !یخودت خواست-
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که انگار، قصدِ نفوذ در سلول  یزد و با نگاه یو سردرگم نگاهش کردم. پوزخند جیگ

 به سلول تنم را داشت لب زد:

 بابام بابام گفتنات چه قدر به ضررته! نیکه ا دمیبهت نشون م-

 

 زد؟ی. از چه حرف مافتیبه وجودم راه  ب،یعج یا دلشوره

 

 که پررنگ تر از قبل شده بود گفت: یپوزخند با

چون من رهامم. قبال هم  دهیم تی. بابات رضاتیخواستگار امیبعد از کنکورت م-

که  یبترس از روز ی. اما گلارمیکه بخوام به دست م یزیبهت گفته بودم که هرچ

 بوده. جایهمه ش ب ،یکه بابات کرد ییها تیحما یبفهم

 

لحن  نیاشدم. من به شدت، از  یشد را منکر نم ریکه به دلم سراز یوحشتناک ترسِ

 !دمیترس یپر از حرف، م یچشم ها نیپر از درد و از ا یصدا نیپر از خشم، از ا

 

 یروهام م یندارم. آنقدر در فکر فرو رفته و به حرف ها ادیروز را به  یمابق

 یزی. تنها چمیزد یگرید یو چه حرف ها میبه کجا رفت ستین ادمیکه  دم،یشیاند

 تشیعصبان لِیدرهم و ناراحت روهام بود. دل به شدت یدارم، چهره  ادیکه خوب به 

 مهربان تر بود! یدانستم و کاش...کم یرا نم
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 یکه سرش را رو دمیحرکت نکرد. د نشیکرد، ماش ادهیکه من را سرکوچه پ یوقت

 ام را هم نداد. یجوابِ خداحافظ یگذاشت و حت نیفرمان ماش

 

نگاه کردم. هنوز هم در  نشیرا باز کردم، برگشتم و به ماش اطیدر ح دیبا کل یوقت

دانستم. روهام حالش  یاش را نم یهمه آشفتگ نیا لیهمان حالت بود و من واقعا دل

پر از  کبارهیصورتش  ،یداد؟ چرا در اوج خوشحال یعذابش م زیخوب نبود؟ چه چ

 شد؟ چرا؟ یم یمانیدرد و پش

 

 رهام#

با وحشت  ش،یپ یکه ساعت یدختر یدرنده ام به روبه رو بود و تمامِ حواسم، پ نگاهِ

 زد. ینامم را صدا م

 

که گرفته  یمیجا پارک کرده بودم و به تصم نیرا هم نیشد که ماش یم یساعت کی

 یِگرفت و شاد یرا از من م یبزرگ یِشاد دیکه شا یمیکردم. تصم یبودم فکر م

 کرد. یم بمینص یبزرگتر

 

به دورش حلقه  نگونهید که اگمانم، انگشتانم قصدِ خورد کردنِ فرمان را داشتن به

 فشردند. یزده بودند و آن را م

 

پدرش، با حرف زدن در موردش، با فکر کردن  دنِیوقت نتوانسته بودم با د چیه من

 .میایشد کنار ب یکه به او مربوط م یزیو با هر چ شیبه کار ها
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خترِ د یشد. حت یفراموشم م زیآمد، همه چ یم انیحرفِ منصورِ ارجمند به م یوقت

 یم یگریکرد، قلبم جورِ د یتلفظ م "روهام"را  "رُهام" یکه وقت ییمظلوم و تنها

 شدم! یمتنفر م یدخترِ لعنت نیقلب و ا نیهمان لحظه از ا قایزد و آن لحظه، دق

 

که از  ییخوردم تمامِ حرف ها یبودم، قسم م دهیکه کش ییوجودِ تمامِ نقشه ها با

 ود!احساسم به او زده بودم دروغ نب

 یکه م یدختر احساس داشتم. احساس نیبود اما، من به ا یگرید زیچ تمین دیشا

احساس  نیبا رفتنم به ا ی. و مطمئنا روزشود یتمام م ،یدانستم با دور ماندن از گل

 دادم! یم انیپا

 

باال  یعصب یهم فشرده شدند و لبم با حالت یرو میدندان ها ش،یحرف ها یِادآوری با

 .دیپر

رفتار ها، هر لحظه  نیکرد. چرا با ا یم تیاحمق چه قدر از پدرش حما دخترک

 ساخت؟ یآتش خشم و انتقامم را شعله ور م

 

رنگش  اهیس یاز آن داخل شد، به چشم ها شیپ یکه ساعت یبه درِ خانه ا رهیخ

 ییاز آن هارا جا باتریکه ز یبلند و پر یکردم. به نگاه مشتاقش؛ به موژه ها یفکر م

من! چه قدر فکر کردن به  یخدا یکه...وا یچال افتاده ا یودم؛ به لپ هاب دهیند

 یدر فکرش غرق م یاست! چه قدر وقت تچال افتاده اش سخ یدختر، با لپ ها نیا



271 
 

 شیموها یدلم هوسِ لمسِ دوباره  یکردم. چه قدر وقت یشدم، خودم را سرزنش م

 چه قدر ها! نیا . چه قدر...امان ازدمید یکرد، خودم را کثافت م یرا م

 

 هم فشردم. یرا رو میدادم و چشم ها هیتک یصندل یِرا به پشت سرم

 

 ،یبه جشن عروس امدنیو ن یعروس کیاز منصورِ ارجمند با گرفتنِ  انتقام

 ست؟ین زیانگ جانیاز اندازه ه شیب

 

 رِیز یدرست شب عروس ،ی. اگر شب عروسدیطرف کش کیتلخ، لبم را به  یپوزخند

رفت؛ منصورِ  یخاندان ارجمند به تاراج م یشد؟ آبرو یچه م زدم،یم زیهمه چ

از پدرِ  ،یشد و گل یم وانهیکه دلش را آنطور به من باخته، د یارجمند از غمِ دختر

 .مشیمر نکرد. درست مثلِ ماما یم دایپست فطرش نفرت پ

 

بود  یادیکه مدت ز یراحت، تمامِ مدارک الِیتوانستم با خ یها، م نیاز تمامِ ا بعد

سپرده تا  لمیدانست، به دست وک یاز آنها نم یزیچ اوشیآورده بودم و البته، س ریگ

و البته منصورِ ارجمند را به  رم؛یحق و حقوقِ خود و خانواده ام را پس بگ یِتمام

فکر کردن  یبرا یخوب یکه متعلق به اوست بفرستم! مطمئنا زندان جا ییهمان جا

 است. شیها یبه کثافت کار

 

و فکر انتقام، هر لحظه در سرم  دیچیپ نیماش یخنده ام در فضا یفکر، صدا نیا با

کس کنارِ ارجمندِ بزرگ  چیه گریافتاد، د یاتفاق م نیبزرگ و بزرگ تر شد. اگر ا
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 یاز هر کس شتریکه ب یماند. نه زنش، نه پسرش و نه دخترِ ناز پرورده ا ینم

 دوستش داشت!

 

حالش  یعنیشد؟  یچه م ی. بعد از من، گلدیماس  میهالب  یلبخند رو کباره،ی به

 یم ریس ینکند از زندگ زد؟یم یشد؟ نکند...نکند دست به کارِ خطرناک یبد م یلیخ

ماه  کیکرد؛  هیهفته گر کی دیکرد! شا یزود من را فراموش م یلیخ یشد؟ نه! گل

 یموش مکرد. فرا یآخر فراموش م ابود؛ ام یسال ناراحت م کیشد؛  یافسرده م

 کرد.

 

کرد؟ من را چه؟ من را هم  ی. واقعا فراموش مدیتپ یم یبه کند نهیدر س قلبم،

 کرد؟ یفراموش م

 

پرت شدم.  انیبه پا یبلند کیبه قلبم چنگ زند. انگار از  یزیفکر، انگار چ نیا با

 کی ایمهلک به فرق سرم زد و انگار، تمامِ اندوه دن یاز پشت، ضربه ا یانگار کس

 در قلبم خانه کرد.مرتبه 

 

سوختند، فشار دادم. سهم من از  یکه به شدت م ییچشم ها یرا رو میها انگشت

 چیه ش،یکه بو یام بود! تنها گل یفراموش شدن از طرفِ تنها گلِ زندگ ا،یدن نیا

 شد. یوقت از خاطرم پاک نم
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آن، تمامِ  یگرفتم و به جا یرا م انایو د اوشیخودم و س یانتقامِ تمامِ نداشته ها من

بزند.  میصدا "روهام"کس نبود که  چیه گریماندم! و د یام تنها م یزندگ یسال ها

 بزنم! شیصدا "یگل"نبود که  کس چیه

 

 

 نازگل#

 سوالِ مورد نظرم گذاشتم و گفتم: یرا رو انگشتم

 ؟یدیم حیبرام توض نمیا رایسم-

 

 ل انداخت:به سوا یقیاش جابه جا کرد و نگاهِ دق یصندل یرا رو خودش

 سخته. کمیاوم...-

 

 باال آورد و گفت: یبعد سرش را با کالفگ و

. هنوز اطیتو ح میداد. پاشو بر حیتوض یزیشه چ یکالسم که نم هیشلوغ نیبا ا-

 مونده تا زنگ بخوره.

 

. دفتر میبلند شد مانیها یصندل یتکان دادم و با هم از رو یموافقت سر ینشانه  به

 .میرفت رونیاز کالس ب را،یو کنارِ سم و خودکارم را برداشتم

 

 .مینشست یمکتین یمدرسه، رو اطیح در
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شانه  یرو یو حل کردن آن بود، که کس کیزیدادن سوالِ ف حِیدر حالِ توض رایسم

 ام زد.

 

 را که باال آوردم، به شدت جا خوردم.  سرم

 کرد. یدرهم، نگاهم م ییو با اخم ها نهیدست به س مارال

 

 بلند شدم و گفتم: میجا اراده از یب

 بله؟!-

 .میحرف بزن دیبا-

 

 باعث شد که به سمتش بچرخم: رایسم یصدا

 زدما! یداشتم حرف م یعنینازگل -

 

زد، متعجب و  یبا من حرف نم یماهِ تمام، کلمه ا کیکه  یاز حضورِ مارال آنقدر

 و گفتم: دمیپاش رایسم یبه رو یسرسر یکنجکاو بودم که لبخند

 کنم. یرو خودم حل م شی. بقزمیعز گرفتم ادی-

 

 به مارال کردم. یبعد با چشم و ابرو، نا محسوس اشاره ا و

 بلند شد. شیسرش را تکان داد و از جا رایسم



275 
 

 

 حبس کرد: نهیمارال، نفسم را در س یرا نظاره گر بودم که صدا رایشدنِ سم دور

 هست؟ یتو و رهام چ نیب-

 

 م! چه گفت؟زده، سرم را به سمتش چرخاند رتیح

 ؟یچ...چ-

 تو و نامزدِ من هست؟ نیب یزیچ دمیپرس-

 

پر از خشم  یداغ شد. نگاهِ بهت زده و ناباورم از چشم ها کبارهیتمامِ تنم به  انگار

 بودم! یدر حالِ فروپاش ،یواقع یشد و من به معنا یمارال کنده نم

 

 م باشم.کردم آرا یفشردم و سع د،یتپ یم یکه به کند یقلب یرا رو دستم

 رفته بود نفس بکشم؟ ادمیمن  ایدر اطرافم وجود نداشت  یژنیاکس

 ؟ی...گ...گفتیچ...چ-

 یکه همه  یزیمنه! چ ی ندهیمنه! همسرِ آ هیینازگل، رهام نامزدِ منه! پسر دا نیبب-

دنبالت اومده، بهش گفتم  دمشیبار د کیدونن.  یرو م نیو دوست و آشنا ا لیفام

که  اوشمی. از سدمتونید نشیخودم تو ماش روزیبوده. اما د شاویگفت من نبودم و س

نکن. من نشون شده  یباز لمیمن ف یواسه  س! پومدهیگفت اون دنبالت ن دم،یپرس

کنه. نذار به بابام  یم چارشیرابطه داره ب یرهامم خب؟ بابام بفهمه رهام با دختر ی

 بگم.
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 تحملِ وزنم را ندارند. میکردم زانو ها یم احساس

 

شد و حالم را هر لحظه بدتر  یمارال در سرم اکو وار تکرار م یتار بود. صدا زیچ همه

 کرد. یم

 

وجه باور نداشتم! اگر روهام نامزدِ او  چیرا، به ه شیتهوع داشتم و حرف ها حالتِ

 انداخت. یداد و هوار راه م د،یمدرسه د یبود، همان روز که روهام را جلو

 

 یشدم. مارال حت یبودم که خبر دار م ینفر نین اولروهام نامزدش بود، م اگر

نبود که  یزیزد و نامزد داشتنش، چ یرا هم به من م شیحرف ها نیکوچک تر

 پنهان کند.

 

دخترِ  یشد. نه! حرف ها یپسر دوست نم کیاگر روهام نامزدش بود، هر روز با  اصال

 !ستین شیب یمزخرف م،یروبه رو زِینفرت انگ

 

و با  دمیاش کوب نهیبه تخت س دند،یلرز یکه به شدت م یده از خی یدست ها با

 گرفته زمزمه کردم: ییصدا

 برو کنار!-
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 را بلند کرد: شیپس زد و صدا تیرا با عصبان دستم

 گفتم اصال؟  یچ یدیشن-

 

 داد زدم: نباریا

 چرند نگو! نقدریچرند نگو مارال خب؟ ا-

 !ینیرنگش رو هم نب گهیدکنم  یم یکار هی ای ر،یخودت ازش فاصله بگ ای-

 

عرق  ی. دانه هاستادیا یجمله را به زبان آورد، که قلبم لحظه ا نیا نانیبا اطم آنقدر

 یم یرو شیکردم و حالت تهوع داشت هر لحظه پ یام احساس م یشانیپ یرا رو

 کرد.

 

گرفتم. اگر  دهیلرزان، از کنارش عبور کردم و نگاِه خصمانه اش را ناد ییزانوها با

 کردم؟ یمن چه م ایکردم؟ خدا یگفت، چه م یست مرا

 

 که در مدرسه بودم، چگونه گذشت. ییدانم ساعت ها ینم

زد، آنقدر  یترس در وجودم خانه کرده بود، آنقدر دلشوره به دلم چنگ م آنقدر

 کنم. هیشد، که فقط دوست داشتم گر یانداز م نیمارال در گوشم طن یصدا

 

 نِینگاه سنگ رِیرا به سرعت جمع کردم و ز لمید، وسامحضِ آنکه زنگِ آخر خور به

 زدم. رونیکرده بود، از کالس ب دایکه پ یو مزخرف دیجد یمارال و دوست ها
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 شروع به اطیکردم. در ح یشلوغِ مدرسه را با سرعتِ هرچه تمام تر ط سالنِ

 .دمیکش رونیب فمیام را از ک یزدم، گوش رونیاز درِ مدرسه ب یکردم و وقت دنیدو

 

گشتم. نوکِ  یلرزانم، دنبالِ شماره اش م یزدم و با دست ها ینفس م نفس

لب  رِیز یکرد. با کالفگ یعمل نم یگوش یِلمس یانگشتانم عرق کرده بود و صفحه 

 :دمیغر

 چه مرگته؟ گهیتو د-

 

 یکوفت یتا بتوانم شماره  دمیرنگم کش  یگشاد و سرمه ا یرا به مانتو میها دست

 کنم. دایام پ یگوش نِیمخاطب نِیاش را از ب

 

بوق خورد،  نیرا به گوشم چسباندم. به محضِ آنکه سوم یو گوش ستادمیا یا گوشه

 :دیچیمردانه اش در گوشم پ یصدا

 بله؟-

 

 یوقت به من نگفته بود جانم؟ نکند حرف ها چیرا سد کرد. چرا ه میراه گلو یزیچ

مغرور بودنش، وجودِ مارال  لِیش، دلسرد بودن لِیداشته باشد؟ نکند دل تیمارال واقع

 اش است؟ یدر زندگ

 ؟یالو گل-
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مرد،  نیبکشم؟ چرا من در برابر ا ادیتوانستم دهان باز کرده و بر سرش فر ینم چرا

 دست و پا بودم؟ لعنت به من... یاحمق و ب نقدریا

 ؟یزن یچرا حرف نم ؟یخوب یگل-

 

 دیدر دهانم چرخ یزبانم به سختفاصله گرفتند.  گریکدیخشک شده ام، از  یها لب

 کردنِ نامش بود! یکه گفتم، هج یزیچ نیو اول

 شده؟ یزیچ ؟یزد یدختر چرا حرف نم-

 

 از عرقم سیخ یِشانیپ یرا رو دستم

 لب زدم: فیبه شدت ضع یی. با صدادمیکش

 روهام؟ هیمارال ک-

 

در سکوتِ مطلق  یا هی. چند ثاندیکش ینفس هم نم گرید یکردم حت احساس

 با تعجب گفت: نکهیگذشت تا ا

 ؟یپرس یشم! دوست توئه از من م یمارال؟ متوجه نم-

 

کردم با  ی. سعدمیکشخشک شده ام یلب ها یرا فرو دادم و زبانم را رو میگلو آبِ

 آرامش صحبت کنم تا راحت تر به جوابم برسم:

 آره روهام؟ ؟یبه اسم مارال دار یتو دختر عمه ا-
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 ؟یچه خبر شده گل-

 

 گفتم: یکالفگ با

 جواب سوالم رو بده لطفا!-

 کار به تو داره؟ یمن چ یدختر عمه -

 

 نبود گفتم: ادیشباهت به فر یکه ب ییرا از دست دادم! با صدا کنترلم

 توئه؟ نامزد توئه؟ یمن، دختر عمه  هیمیمارال، دوستِ صم-

 ؟یینازگل تو کجا-

 جوابِ من رو بده! یلعنت-

 

 گفت: یکالفگ با

 همون مارال دختر عممه! ،یکه باهاش دوست یدونستم مارال ین من نمباور ک-

 

 من! ی. راست گفته بود؟ خداستادیا قلبم

 زمزمه کردم: یگرفتم و با ناباور واریرا به د دستم

 شه! یباورم...نم-

 ! میبا هم حرف بزن امیتا ب ییبگو کجا-
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 زدم: ادیدم بر سرش فرام. با تمامِ وجو ستادهیا ابانیفراموش کردم وسطِ خ انگار

 !ینامرد اون بهم گفت تو نامزدش-

 راست گفته!-

 

شد و به قعر  یخال میپاها رِیمرتبه ز کی. انگار دمیکش ینفس نم گریکه د بخدا

 گر؟یبود د نیجهنم افتادم! جهنم هم

 

به صفحه اش نگاه کردم. نگاهِ متعجب رهگذر  یآوردم و با ناباور نییرا پا یگوش

افتاده ام را باال  نییکردم و سرِ پا یکردند را احساس م ینارم عبور مکه از ک ییها

 آوردم!  ینم

 زده بود. خیام،  یکردم! انگار بغضِ لعنت ینم هیگر

 

 یرو میرنگم جا خوش کرد و قدم ها یگشاد و سرمه ا یمانتو بِیدر ج یگوش

 رد انداخت. ابان،یآسفالتِ کفِ خ

 

خواستم شکست خوردنم را قبول  یردم و نمک یرا در قلبم احساس م بیعج یدرد

 یچه معن یشکست نخورده بودم؟ اصال ناراحت یداشت وقت یچه معن هیکنم! گر

 هم به روهام نگفته بودم که دوستش دارم؟ کباری یمن حت یداشت وقت
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محض، بر  یقتیزدم، حق یکه با آنها خودم را گول م یمزخرف یحرف ها نِیب در

 بود! ایشکست دن نیخود بزرگتر نیو ا "ستش دارمدو"شد! من  دهیسرم کوب

 

 .دیگونه ام چک یاشک، رو یقطره  نیفکر، اول نیا با

 

سرعت  میدهانم فشار دادم و به قدم ها یهق هقم که بلند شد، دستم را رو یصدا

 .دمیبخش

 

روهام  دِییشد، تا یکه باعثِ آزارم م یزیباورم نشده بود و تنها چ زیچ چیهم ه هنوز

 خودش گفت نامزدش است. خودِ نامردش گفت! بود!

 

 کردم. هیرفتم و تنها گر ادهیراه را پ تمامِ

کرد و مغزم، هر لحظه در  یبودم را باور نم دهیکه شن ییکدام از حرف ها چیه قلبم

 حالِ محکوم کردنِ روهام بود!

 

واج ازد شنهادِیمدت، نامزد داشته و به من پ نیکردم که تمامِ ا یطور قبول م چه

من چه  یخدا یاست؟ وا دهیزده است؟ چالم را بوس یلعنت یداده است؟ حرف ها

 طور باور کنم؟
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اما  دیرس یمسخره به نظر م دی. شاستادمیا میمرتبه سرِ جا کیبه درِ خانه،  دهینرس

 کردم. یام احساس م یکیمن وجودش را در نزد

 

 غلبه کرد! عمل کند، یخواست منطق یم شهیکه هم یبه عقل دیو ترد شک

 

را در خود  میایدن یکه همه  یو نگاهم، در نگاه دمیجانم چرخ یب یپاها یرو

نه چندان کم و نه چندان  یبا فاصله ا میکرد، گره خورد! درست روبه رو یخالصه م

 بود. ستادهیا ادیز

 

دانم  یبلرزد اما نم یلعنت نیا یخواستم دلم برا یخواستم! به خدا قسم من نم ینم

چشم  نیخاص و فوق العاده اش و به ا پِیمردانه اش، به ت یبه چهره  یچرا وقت

 اش ییرنگ و جادو یعسل یها

 .دیلرز یوجودم م یکردم، قلبم که نه، همه  یم نگاه

 

 ییعقب رفتم و با صدا اریاخت یبه جلو برداشت. ب یقدم د،یاشکم که جوش ی چشمه

 خش دار گفتم:

 ؟یکار دار یچ-

 

بلند پر کرد  یرا با قدم نمانیب یوضوح مشخص بود. فاصله  در صورتش به یکالفگ

 شده، سرش را تکان داد: زیر ییو با چشم ها
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 چه مرگت شده؟-

 

 کجا نبود!  چیمرد، ه نیتر از ا حیوق

دانم چرا منِ احمق، دلبسته  یمرد وجود نداشت و نم نیدر ا یمثبت ینکته  چیه

 اش بودم.

 

 :دمینفرت غر پر از ییزدم و با چشم ها یپوزخند

خوام  ینم گهی. دیکن یم یو قلدر یستادیمن ا یجلو نجایکه حاال ا یحیوق یلیخ-

 وقت! چی. هنمتیبب

 

را در قفل چرخاندم و  دی. کلدمیکش رونیب فمیخانه را از ک دِیو به سرعت کل برگشتم

 در را باز کردم.

 

کنم. خواستم نگاهش  ینم گرید یکردم و حت ینگاهش را احساس م یِنیسنگ

 تمام شده بود! میروهام، برا

 

 در قرار گرفت. نِیماب یزیشدم و خواستم در را پشتِ سرم ببندم که چ اطیح واردِ

 

 نداشت. یا دهیبسته شود، اما فا دیتمامِ زورم در را فشار دادم تا شا با
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را بلند  میصدا دم،یرا که د نشیحرص کنار و رفتم و در را باز کردم. نگاهِ خشمگ با

 دم:کر

 ...یخوام ببن یگفتم؟ نم یچ یدیمگه نشن ؟یخوا یم یچ-

 

شانه ام قرار گرفت و به عقب هولم داد، حرفم نصفه ماند. با ترس به  یکه رو دستش

 د؟ید یانداختم. نکند بابا اورا م یخانه نگاه یعقب برگشتم و به پنجره ها

 

 فتم:و گ ستادمیکه قصدِ داخل شدن داشت ا یروهام یترس روبه رو با

 .نهیب یاالن بابام م ؟یایکجا م-

 .رونیحاال رفت ب نیهم دمشی. خودم دستیبابات خونه ن-

 

شکست. انگار  یاز قبل م شتریکند، دلم ب یخونسرد رفتار م نقدریا دمید یم یوقت

 افتاده بود! ینه انگار که اتفاق

 

ض بغ یکه حاال رنگ و بو ییشد و در را پشت سرش بست. با صدا اطیح داخلِ

 گفتم: دیلرز یم یگرفت بود و کم

 ؟یخوا یاز جونم م یچ ؟یخوا یم یچ گهی. حاال دیکرد یخواست یتو که هر کار-

 یهفت خطت متنفرم. نامرد من ک ی. از اون دختر عمه ادیاز تو و اون دروغات بدم م

که  یتو نبود نیمگه ا رم؟یازت فاصله بگ گهیم زتیتو بودم که نامزدِ عز زونِیآو

 ؟یخودت نکرد یمگه تو من رو وابسته  ؟یجا کرد میزندگ یو به زور توخودت 
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 یکارت کرده بودم که من رو باز یروهام مگه من چ ؟یدوستم دار یمگه نگفت

 بکنم؟ یکار کنم؟ بهم بگو من چه غلط یحاال من چ ؟یداد

 

شد. نگاهش،  یتر م کیو روهام، هر لحظه نزد ختمیر یکردم و اشک م یگله م 

با خودم گفتم  یاش، آنقدر گرفته و پر از درد بود که لحظه ا یو لعنت رهیخنگاهِ 

 .میبود دهیرا ند گریوقت همد چیکاش ه

 

کردم قلبم قصد دارد  ینداشت. احساس م یتمام میهق هق افتاده بودم و گله ها به

 حاال حقِ من نبود! بخدا که من نیبزند. بخدا که ا رونیام را بشکافد و از آن ب نهیس

 فقط روهام را داشتم و از دست دادنش، حق منِ تنها نبود!

 

کردم که دست  یسرفه م هیهق زدم که به سرفه افتادم. دوال شده بودم و با گر آنقدر

 .دیرا به باال کش را در برگرفت و من میشانه ها شیها

 

 :دیرا دو طرفِ صورتم گذاشت و پرس شیدست ها ،ینگران با

من امروز پشتِ  یبا خودت؟ اصال گذاشت یکن یم ینجوریا چرا دمیم حیبرات توض-

 .یتلفن و قطع کرد یتلفن حرف بزنم؟ زرت

 

شده بود که روهام آنطور با  یام چه شکل افهیدانم ق یام بند آمده بود اما نم سرفه

 کرد. یصورتم را رصد م یو غم، تک تک اجزا یناراحت
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 از صورتم فاصله دادم.گذاشتم و آن هارا  شیدست ها یرا رو میها دست

 

در دلم  یزیتار شد و چ زیبه عقب برداشتم و خواستم برگردم که همه چ یقدم

 . دیجوش

 

 دهیچیقدرتمندش که دورِ کمرم پ یاست اما دست ها یدانستم سقوطم حتم یم

 کردم. دایشدند، از سقوط نجات پ

 

محکم تر  به دورِ کمرم شیکرد. دست ها ریوجودم را تسخ یهمه  ب،یعج ییگرما

 .دیشدند و بدنش کامل به تنم چسب

 

 یمدرسه ام قرار داشت، چسباند و با صدا یمقنعه  رِیرا به گوشم که ز شیها لب

 گفت: یآرام و گرفته ا

 !یکن هیگر ینطوریبه خاطرِ من ا یوقت حق ندار چیه گهید-

 

 کردم و در حالِ پس افتادنم. یداشتم و با لمسِ دوباره اش، احساس م ضعف

 

 .دیکش یقیام چسباند و نفسِ عم قهیاش را به کنارِ شق یشانیپ
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 دستِ خودش نبود، گفت: شیکدام از حرکات و حرف ها چیکه انگار ه یحالت با

 !دهیم یخاص یبو هیمدرست،  یمقنعه -

 

 !ختیفرو ر کبارهیبه  دلم

م روها ییکوبشش را گو یضربان گرفته بود و صدا شیجنبه ام، باز هم برا یب قلبِ

 .دیشن یهم م

 

از  یحت نباریو من ا دیکش یوجودم را به آتش م یخواستنش داشت همه  حسِ

 خودِ احمقم هم متنفر بودم!

 

 ییشد. با صدا ادیشکمم ز یفشارِ دستش بر رو د،یمچِ دستش چک یکه رو اشکم

 در کنارِ گوشم نجوا کرد: نیخشمگ

 ؟یکن هیگر یمگه نگفتم حق ندار-

 

دستانش را از دورِ کمرم باز  یکردم حلقه  یذاشتم و سعدستش گ یرا رو دستم

 کرد و گفت: شتریکنم. اما فشار دستانش را ب

 !یکن هیگر یحق ندار ستم؟یمگه با تو ن-

 

 گفتم: یانرژ یو ب دهیبر دهیبر هیگر با

 ...یکن یم نکاراروی...که با وجوِد نامزدت...ای...هستی...عجب کثافتگهیتو د-



289 
 

 

در نگاهش نبود.  یلطافت چیه گریه سمتِ خودش چرخاند. حاال دمرتبه من را ب کی

 صورتش سرخ و پر از خشم بود!

 من کثافتم؟-

 

 اش زدم و گفتم: نهیبه س هیگر با

 کثافتِ به تمام معنا! هی! یآره...آره...تو کثافت-

 اون! یخانواده  ی! اما فقط و فقط جلومیمن و مارال نامزد-

 

 یبه بدنم برگشت و همه  ید آمد. احساس کردم انرژمرتبه بن کیام  هیهق گر هق

 تنم گوش شد:

 !؟یچ-

. با وجودِ اختالف میما نامزد بود شیمارال بودم! تا چند ماه پ یمنِ کثافت، وابسته -

 کار کرد؟ یباهام چ یدون یاما م میذاشت یجوره براش کم نم چیه مونیسن

 

 نفرت داد زد:به عقب برداشت. با  یرا رها کرد و قدم میها شانه

! رفتم جلو زدم تو گوش دمشید ابونیوسطِ خ گولیژ هیخودم دست تو دست با -

 یوسط و گفت من تورو نم دیاما مارال پر ؟یکن یم یچه غلط یپسره گفتم دار

 شه؟یم داتیخوام چرا همه جا پ
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 . بلند و ترسناک! با نفرت لب زد:دیخند

 !یبابام یکنم جا ی. احساس ممایتونم با سنت کنار ب یگفت نم سادیجلوم وا-

باباش بگم دخترش چه  ینکردم که همون موقع نبردمش جلو یمردونگ یلیخ

 در حقم کرده. یانتیگفته و چه خ ییزایچ

 

دستش  یوانگیکردم. با د ینگاهش م یدهانم گذاشته بودم و با ناباور یرا رو دستم

 و گفت: دیاش کوب نهیس یرا رو

رو بهم نزدم تا  ینامزد نینگفتم. هنوز ا یچیخانوادش ه آره من کثافتم که هنوز به-

 یاونقدر یسال اختالف سن ازدهی! دمیبهش حق م ؟یدون یآبروش حفظ بشه. آخه م

 ننگ بدونه. یلکه  هیهست که من رو  ادیز

 

 تعجب گفتم: با

 وقت بهم نگفت نامزد داره؟ چیچرا ه-

خواست  یدم. دلش مگفت. براش کسر شان بو یکدوم از دوستاش نم چیبه ه-

 شه! یسالم م یس گهیماهه د کیکه  یپسر پولدار و جوون باشه. نه من هیشوهرش 

 

 بغض زمزمه کردم: با

 ؟یدوستش داشت-

 

 زد و گفت: یپوزخند
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گفتم من زود  ادتهیشد اسمش رو دوست داشتن گذاشت.  یدوست داشتن؟ نه! نم-

 شیپ یوابستگ نیا میداشت عمم یکه با خانواده  یرفت و آمد یشم؟ ط یوابسته م

 زودم تموم شد! یلیاومد و خ

 

 مبهم بود!  میبرا هیقض نیا هنوز

 رم؟یگفت ازت فاصله بگ یامروز م یاگه دوستت نداشته، پس چه طور-

 زنم. یم ییحدسا هی! البته یاز خودش بپرس دیرو با نیا-

 ؟ییچه حدسا-

 

زد و به عقب برد. با را چنگ  یشانیپ یرو یو موها دیاش کش یشانیبه پ یدست

 نگاهم کرد و گفت: یکالفگ

 ؟یدون یخودت م گهیرو که د نیحسوده! ا یلیمارال خ-

 

 تکان دادم. ادامه داد: یسر یآرام به

که با وجودِ  دهیچون فهم دمیو حسادت کرده. شا دهیمارو با هم د ادیبه احتمال ز-

 رو بهم بزنم. ینامزد نیا دیتو، کم کم با

 

 دمیگرفتند! تازه فهم یخودشان قرار م یازل، داشتند کم کم سر جاپ نیا یها تکه

از نامزد بودنشان  یزیچ چیه د،یدر مدرسه د یکه روهام را جلو یکه چرا همان روز
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آمد. اگر من هم  یاز خجالتش در م یزد، روهام حساب یم ینگفت. چون اگر حرف

 زنم.ب یکه حرف شتمرا ندا نیا یرو گریکردم، د یم یانتیخ نیچن

 

 زد. یو قلبم منظم تر م دندیبار یوقت بود که نم یلیخ میها اشک

 

 ینشسته بود و آرنجِ هر دو دستش را رو اطیح یرنگِ گوشه  دیتابِ سف یرو روهام

زد  یچنگ م یرنگش را با کالفگ ییحالت دار و خرما یگذاشته بود. موها شیزانوها

 داد. یرا به باد م نمیو دل و د

 

 ینشسته بود و آرنجِ هر دو دستش را رو اطیح یرنگِ گوشه  دی سفتابِ یرو روهام

زد  یچنگ م یرنگش را با کالفگ ییحالت دار و خرما یگذاشته بود. موها شیزانوها

 داد. یرا به باد م نمیو دل و د

 

رنگ با فاصله  دیتابِ سف یشدند. رو دهیاراده به سمتش کش یجانم، ب یب یها قدم

و کالفه اش دوختم. دوست داشتم مچِ  نیرخِ غمگ میرا به ن کنارش نشستم و نگاهم

اش  یدوست داشتن یگونه موها نیتا انگشتانش، ا رمیقدرتمندش را بگ یدست ها

هم  دیغرور بردارم! شا نیدست از ا نستمتوا یرا آزرده نکنند. اما لعنت به من که نم

 ینم یاحساس راحت با روهام یکه داشتم غرور نبود. من هنوز هم آنقدر یاسمِ حس

 نشانش بدهم. یکردم که بخواهم دوست داشتنم را به صورت علن
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 یاش را مالش م قهیفشرد و با انگشت اشاره اش، شق یهم م یرا رو شیها چشم

 داد.

که  یینبود. خودم هم به خاطرِ اشک ها یکند، کارِ سخت یآنکه سرش درد م حدس

 یم ریکرد و ت یم ینیبه شدت سنگکه کرده بودم، سرم  ییبودم و دعواها ختهیر

 .دیکش

 

 انداز شد، با دل و جان گوش فرا دادم: نیمحزونش که در گوشم طن یصدا

 چند بار؟ ؟یچند بار از خودم دفاع کنم گل-

 

 زد؟ یشدم! از چه حرف م ینم متوجه

که  یچند بار بهت بگم؟ چند بار اعتراف کنم؟ چه قدر با کارام نشون بدم؟ تو احمق-

 دوستت دارم؟ ینیب ینم

 

بودم، خش دار  دهیآن را محکم و رسا شن شه،یو هم شهیاش که هم یلعنت یصدا

 یدرشت شده، ناباور نگاهش م ییبغض گرفت. من با چشم ها یشد و رنگ و بو

 کردم و انگار زبانم بند آمده بود!

 یکه بهت بگم، هر مخف یکه کنم، هر دروغ یرو! هرکار نیدوستت دارم بفهم ا-

! فقط بدون که من دوستت دارم. دوستت نیکدومش رو نب چیکه کنم، تو ه یکار

 دارم...
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 شتریفشرد و انگار، سردردش هر لحظه ب یاش را م یشانیپ یرو ش،یکف دست ها با

که عالوه بر  ییهم فشار داد و با صدا یاز قبل رو شتریرا ب شیشد. چشم ها یم

 بغض، درد هم به آن افزوده شده بود لب زد:

روز  هی دم،یچشماش رو ند گهیکه د یسالم بود. از روز زدهیکه مامانم مرد س یوقت-

 ...ینداشتم. شونزده سال فقط جون کندم. اما گل میخوش تو زندگ

 

اش برداشت و سرش را به طرفم چرخاند. به محضِ  یشانیپ یرا از رو شیها دست

 چیکه ه دمیرس نیقیهمان لحظه، من به  قایآنکه نگاهش در نگاهم قفل شد، دق

فقط  ش،یچشم ها دنِیمرد قلبِ من را بلرزاند! چرا که با د نیتواند مانند ا یکس نم

 یم یبارانشان کنم. چه کس هگذاشته و بوس شانیرا رو میدوست داشتم لب ها

جا کند؟ من حاظر بودم  شیحجم از درد را در چشم ها نیمرد ا نیتوانست همانند ا

 و دم نزنم! رمیچشم ها بم نیدردِ ا یبرا

 ی. مستمیکنارتم اصال ناراحت ن یحالم بهتره. وقت ،یکه هست ی...از روزیاما گل-

چند ماه دوستت داشته باشم.  نیپس بذار هم اره،یدووم نم ادیز میخوشحال نیدونم ا

 ازم دفاع کردن نخواه. نقدریمن رو محاکمه نکن. ا نقدریا

 

شدم  کشینزد یندادم. کم یتی؟ اهمزد یشدم از کدام چند ماه حرف م ینم متوجه

 :دمیپرس یو با ناراحت

شنوم به  یم یزیهرچ دیکار کنم؟ با یچ دیپس با ،یاگه نخوام از خودت دفاع کن-

 بهت بزنم ازت دل بکنم و برم؟ یحرف نکهیبدونِ ا دیبا دمیشا ارم؟یخودم ن یرو
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 :دیبلند شد و با ترس پرس شیمرتبه آشفته شد. از جا کی

 ؟یاز من دل بکن یتون یچطور م-

 

که از ترس درشت  ییرا فرو داد و با چشم ها شیکردم. آبِ گلو یتعجب نگاهش م با

 زانو زد. میپا یشده بودند، جلو

 

 از رفتارش لب زدم: متعجب

 روهام؟ پاشو! یکن یم کاریچ-

 

 گذاشت و گفت: میزانوها یدو دستش را رو هر

 بگو دوستت دارم!-

 

 چه جورش بود؟ گرید نیباز ماند! ا دهانم

 . بگو!یبگو که دوستم دار یلعنت-

 روهام؟ یگیم یچ-

 

 نبود! یزانو زده بود؟ باور کردن میروهام  بود که روبه رو نیا

 کنم حرف بزن. یخواهش م ؟یدوستم دار-
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 یخواهش م نطوریا یبود و وقت دهیکشم! به گمانم وقتش رس ینگاهش خجالت م از

 م.نزن یتوانستم حرف یکرد نم

 

برداشت و در  میپاها یرا از رو میهم فشردم. دست ها یانداختم و لب رو نییپا سر

 یشیگرما ی لهیبا هر وس شیگرفت. قبال گفته بودم که دست ها شیدست ها

 متفاوت است؟ به گمانم گفته بودم!

 

داد که وقتِ اعتراف است. نفسم را در  یکه به انگشتانم وارد کرد، نشان م یفشار

 مرتبه گفتم: کیس کردم و تند و حب نهیس

 دوستت دارم!-

 

 مرتبه گفت: کیگذشت که  یا هیهمه جارا فرا گرفت! چند ثان سکوت

 .یکس رو جز من دوست داشته باش چیه یحق ندار-

 

 اش گرفته بود؟ یبود؟ روهام باز یمسخره ا زِیچه چ گرید نیا

 

بودند و  یوانگیس و دپر از تر شیتعجب سر بلند کرده و نگاهش کردم. چشم ها با

 کردم! چه مرگش بود؟ یمن واقعا درکش نم

 روهام؟ حالت خوبه؟ یگیم یچ-
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. قلبِ تو تا ابد مالِ یکس رو دوست داشته باش چیه یروز نبودم، حق ندار هیاگه -

 منه!

 

اراده دستِ چپم باال آمد و  ی. بدیلرز شیرا با غم گفت، که دلم برا "مال منه" آنقدر

 :دمینشست. با تعجب پرسگونه اش  یرو

 روهام؟ یزن یم هیحرفا چ نیا-

 

 اضافه کردم: طنتیبا ش و

 ؟یذارم که نباش یمن م یفکر کرد-

 

 دوخته شده بود و انگار قصدِ کنده شدن نداشت. میاش، به چشم ها رهیخ نگاه

 

 یتب و لرز م شیکردم و دلم برا یرا نوازش م ششیته ر یانگشتِ شستم، رو با

 نقش بست. میلب ها یرو یدستم نشست، لبخند یکه دستش رو یگرفت. وقت

 

اش گر  رهی! از نگاهِ گرم و خدیرس میسُر خورد و به لب ها میاز چشم ها نگاهش

 کرد؟ ینگاه م نگونهیگرفتم و سوختم. چرا ا

 

از صورتش فاصله داد و جلو  یبا دستش دستم را گرفت و کم م،یبه لب ها رهیخ

 ییکرد و گو یرا نظاره م میلب ها یبیکه هنوز به طرز عج. من از نگاه گرمش دیکش



298 
 

که اگر من را  یشدم! وا یگرفتم و خاکستر م یرا داشت، آتش م دنشانیقصدِ بوس

 ماند! ینم یاز من باق زیچ چیه د،یبوس یم

 

 یرا شکار م میکشد و لب ها یکردم سرش را جلو م یکه فکر م یلحظه ا درست

 ضربان گرفت. ،یا انهیند و قلبم به طرزِ وحشکفِ دستم نشست شیکند، لب ها

 

دانم  ی! نمدیبوس یبود و پشتِ سرِ هم کفِ دستم را م میهنوز هم به لب ها نگاهش

 دنِیکه از بوس یدستم، حس دنِیبود که با بوس نیواقعا قصدش ا ایتوهم زده بودم، 

 کند؟ قیکردم را به وجودم تزر یم دایپ میلب ها

 

 میرا همانند مردِ روبه رو یمرد چیگشتم، ه یرا هم که م یریش کهشانِ راه تمامِمن

 ابراز عالقه کند! نگونهیکردم که بتواند ا ینم دایپ

 

! نه به خاطر ردیزانو زده بود تا از من اعتراف بگ میروبه رو ا،یمردِ دن نیتر متفاوت

ا جز ر یکس یحق ندار دیآنکه از ذوق چشمانش برق بزند. تنها به خاطرِ آنکه بگو

 .یمن دوست داشته باش

 

شناسم که همانندِ تو دوست داشتنش را  یرا نم یمتاسفانه کس امنش،یآر جنابِ

 نیکه متفاوت تر یو تا وقت یمن هست یِمردِ زندگ نینشان بدهد! تو متفاوت تر

و درش را  یکه در صندوقچه انداخت یقلب دِی! کلردیگ یرا نم تیجا یکس ،یبمان

 وقت آن را از تو پس نخواهم گرفت. چیر مشتِ خودت! من هتا ابد د ،یقفل کرد
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را نظاره  میلب ها یبیخمار شده اش که هنوز هم به طرز عج یبه چشم ها رهیخ

 از سرم گذشت. یکردند، فکر یم

 

از قبل  شتریهر لحظه ب د،یپل ینقش بست و فکر ها میلب ها یاراده رو یب یلبخند

مرد  نیا شترِیلمسِ ب یبودم اما، دلم کم یخوبدادند! من دخترِ  یدر سرم جوالن م

شد؟ از  یچه م د،یبوس یرا م میکفِ دستانم، لب ها یخواست! حاال اگر به جا یرا م

 آمد؟ یکم م زشیوسوسه انگ یلب ها

 

 گفتم: طنتیش با

 تو! یزیچه قدر ه-

 

هم فشار دادم تا به صورتِ وارفته اش نخندم.  یرا رو میوضوح خشک شد! لب ها به

 .دیرس یبودن؟ خنده دار به نظر م زیحق داشت! روهام و ه چارهیب

 

 مات شده اش زدم و گفتم: یبه چشم ها یچشمک

 خجالت نکش بگو! ؟یخوا یم یچ-

 

 یدرشت شده اش خوددار یبهت زده و چشم ها ی افهینتوانستم در برابِر ق گرید

 گفتم: دهیبر دهیزدم و بر یبلند یکنم. قهقه 
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 ...رو افشی...قیوا-

 

 طنتیاز ش شیداد. چشم ها یخود را به خباثت م یاش جا یکم بهت زدگ کم

 بود. شیدندان ها رِیاس ،یزیبه شکلِ وسوسه انگ نش،یریشده بودند و لبِ ز کیبار

 

تاب  ی. مجبور شدم از روستادیبلند شد و ا میآنکه دستم را رها کند، از روبه رو بدونِ

 .رمیقرار بگ تا مقابلش دیبلند شوم. دستم را کش

 

آرام پچ  ییاز صورتم، با صدا یمتر یلیچند م یو در فاصله ا دیرا جلو کش صورتش

 زد:

 خوام؟ یم یبهت نشون بدم چ یخوا یم-

 

را  دنشیتنم از لحنِ حرف زدنش نبض گرفت.  من غلط کردم که دلم بوس تمامِ

ابودم خواست حسِ خواستنش ن یچه مدل ابراز عالقه بود؟ م گرید نیخواست! ا

 کند؟

 

نماند!  یقلب چیقرار گرفت، احساس کردم ه میلب ها یانگشت شستس، رو یوقت

و عشق جان  جانیخورد و من هر لحظه از ه یلبم تکان م یانگشتس نوازش وار، رو

 دادم. یم
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 نیکردم و او انگار در ا یشده بودند، نگاه م رهیخ میکه به لب ها شیبه چشم ها من

 نبود. ایدن نینه، مطمئنا در انبود! انگار که  ایدن

 

دستش دورِ کمرم محکم  یرا فرو دادم. حلقه  میتر آمد، آبِ گلو کیکه نزد سرش

 به تنش قرار گرفت. دهیتر شد و تنم چسب

 

 ش،ی. از لمسِ دست هاافتیراستش، از لبم جدا شد و به سمتِ گونه ام امتداد  دستِ

 !دیفهم یرا م نیدادم و کاش ا یگرفتم و جان م یجان م

 

جلو بکشد، لبم را لمس  یآمد، که شک نداشتم اگر لبش را کم کیسرش نزد آنقدر

 کند: یم

فاصله از تو  نیا یتو دیکس جز من، نبا چیلمست کنه! ه دیکس جز من نبا چیه-

خواد  یم ی! بفهمم کسیو بگذرم. تو گلِ رهام نمیکه بب یستی! تو مارال نرهیقرار بگ

که به سمتِ  یکنم، هم دست یهم گلم رو نابود م نه،یم بچگلدون یگلِ من رو از تو

 که؟ یمن هرز رفته! متوجه میحر

 

که گوشه  شیلب ها یچون گرما ندیبه تنم بنش شیحرف ها یِنگذاشت سرما اصال

 وجودم را سوزاند! یلبم را بوسه زد، همه  ی

 

لبم  یِونریب یتنها گوشه  ش،یرا لمس نکرد و بوسه ها میلب ها یلحظه ا یحت لبش

 سوزاندند. یتنم را م ینشستند و همه  یم
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 رساند! یاش، ضربانِ قلبم را به اوجِ خود م یدر پ یو پ قیعم یها نفس

 

صورتم را قاب گرفت و  شیاسمش را صدا زدم. با دست ها رلبیز ،یفیضع یصدا به

 لب زد: نیغمگ یبا چهره 

 بگذرم! یکی نیتونم از ا یتونم... نم ینم-

 

و به محضِ آنکه، لبش صدم  دی. روهام سرش را جلو کشدمیرا شن ینیماش یصدا

 و گفتم: دمیبا لبم برخورد کرد، با ترس عقب کش یا هیثان

 بابام!-

 

 زده نگاهم کرد. با نفس نفس گفت: رتیح

 !؟یچ-

 بابامه! نِیماش یصدا-

 

 رِیکه ز دمیرا شن شی. صدادیصورتش کش یرا رو شیچند بار دست ها ،یکالفگ با

 لب گفت:

 لعنت بهت!-
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 لب زدم: دهیترس

 شو! میقا ییجا هی. ادیحاال م یوا-

 

 لب زد: پرخاشگرانه

 تو حال و روزم! نیبشم آخه؟ گوه زد میقا یکدوم گور-

 

 !!ییزهایبود و او فکرِ چه چ یزیفکرِ چه چ من

 

 در را بزند تا من موتیبود بابا ر یو به سمتِ درِ سالن بردم. کاف دمیرا کش دستش

 شوم! چارهیب

 

 باز شد. اطیمحضِ آنکه درِ سالن را باز کرده و روهام را داخل فرستادم، در ح به

 

 زده ام را پشتِ کمرم بردم و در هم قفل شان کردم. خی یها دست

 

 شد. ادهیپ نیدرهم و کالفه، از ماش یرا پارک کرد و با چهره ا نیماش بابام

 

افتاده، پله هارا باال آمد. آنقدر  نییپا یسرنشاندم. با  میلب ها یرو یزورک یلبخند

 .دید یدر فکر بود، که انگار اصال من را نم
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 باشد سالم دادم. یاز لرزش و گرفتگ یکردم خال یم یکه سع ییصدا با

 

از اندازه  شیبودنش، ب یکه مصنوع یلبخند زد. لبخند دنم،یرا بلند کرد و با د سرش

 مشخص بود!

 

 کرد و گفت: را از هم باز شیها دست

 !نمیبغلم بب ایسالم نازگلِ بابا. ب-

 

با عشق  نطوریکه ا یبودم. اما حاال، وقت نیسرسنگ میها بود که با مردِ روبه رو روز

 توانستم به آغوشش پناه نبرم؟ یزد، چطور م میصدا

 

مثلِ  ،یمرد چیکه آغوشِ ه افتمیبار در نیهزارم یکه در آغوشش جا شدم، برا یوقت

 !ستین آغوشِ پدر

 

 کنارِ گوشم گفت: یناراحت با

 ؟یستیباهام قهر ن گهیبابا؟ د یخوب-
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بد شد؟ چرا بابا ناراحت بود؟ چرا  نقدریا زیشد؟ چرا همه چ نطوریمان ا یزندگ چرا

 کیتوانستم طعمِ داشتنِ  یوقت نم چیخانه رفته بود؟ چرا من ه نیمامان از ا

 را بچشم؟ چرا؟ تیشاد و پر جمع یخانواده 

 

 لب زمزمه کردم: رِیز

 . من که قهر نبودم باهاتون.ییخوبم بابا-

 

 گفت: میبه چشم ها رهیاش برداشت و خ نهیس یرا از رو سرم

 ؟یزد یپس چرا باهام حرف نم-

 ازتون ناراحت بودم، اما قهر نه!-

کنم، التماسش کنم که من رو ببخشه و  یاگه برم دنبالِ از مامانت عذر خواه-

 ؟یش یازم ناراحت نم گهیبرگرده خونه، د

 

 ام زد و گفت: ینینوکِ ب ینگاهش کردم. رو یناباور با

 نره! ادتیوقت  چیرو ه نیکنم. ا یم یتو هرکار یِخوشحال یمن واسه -

 

سر  ییام را به تنها یمهم بود، من تمامِ بچگ تیام برا یاگر خوشحال میبگو خواستم

 .دمشیگونه اش گذاشتم و بوس یلب رو ش،یکردم. اما سکوت کردم و به جا ینم

 

 گفتم: یخوشحال با
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 . مگه نه؟یکش ینم گاریس گهیاگه مامان برگرده د-

 یخالت، مامانت رو بر م یخونه  میر یتو! فردا با هم م میبر ایآره نازگلم. ب-

 .میگردون

 

 انداخت و گفت: میبه سرتاپا ینگاه م،یسالن که شد واردِ

 ؟یتازه از مدرسه اومد-

 

 گفتم: یرفتم، با حواس پرت یکه به سمتِ آشپزخانه  م یحال در

 نه، چطور؟-

 پس چرا لباسات هنوز تنته؟-

 

نثارِ خودِ  ،یام بزنم و خاک تو سر یشانیپ یدرست وقت آن بود که محکم رو االن

 عقلم کنم! یب

 

 متعجبش با لبخند گفتم: یبه چهره  رهیرا به سمتش چرخاندم و خ سرم

 وقت نشد لباسم رو عوض کنم! گهیزدم، د یحرف م مایبا ن یداشتم تلفن-

 

 رونیزمزمه کرد. نفسِ حبس شده ام را ب یباال انداخت و آهان ییابرو متعجب

 گفتم. راهیلب، به روهام بد و ب رِیفرستادم و ز
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 .دیچیدر سالن پ ییمحضِ آنکه قدم اول را به سمتِ آشپزخانه برداشتم، صدا به

 

 از تنم جدا شد! روح کبارهیکردم به  احساس

 

روهام  یِگوش یصدا، صدا نیمتعجب بابا چشم دوختم. ا یزده به چهره  وحشت

 من!! یخدا ینبود؟ وا

 

کجا  یعنیبه دور و برم نگاه کردم. چرا اصال حواسم به روهام نبود؟  یدست پاچگ با

 است؟ کینزد نقدریاش ا یزنگ گوش یشده که صدا میقا

 

 :دیاعصابم خط کش یبابا، رو یصدا

 توئه نازگل؟ یِگوش یصدا-

 

 و من کنان لب زدم: من

 آ...آره!-

 

تا غش  یبه پشتِ سرِ بابا افتاد. همان لحظه احساس کردم فاصله ا یلحظه ا نگاهم

 بود، روهام نبود؟ دایاز کنارِ مبل پ شیکه پاها یکردن ندارم. آن کس
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 غیمرتبه ج کیزنگ هنوز قطع نشده بود. بابا خواست به عقب برگردد که  یصدا

 زدم:

 نه!-

 چته؟!-

 

که درست پشتِ سرِ  یبابا، لرزه به تنم انداخت. به سمتِ مبل یدرهم رفته  یها اخم

به  یپشتِ همان مبل سنگر گرفته بود رفتم. با استرس نگاه قایبابا بود و روهام دق

را  دنشیخند یجلو یکه انگار داشت به سخت یپشتِ مبل انداختم. صورتِ روهام

را کف دستم  یرفت، حرصم را درآورد. دستم را به سمتش دراز کردم. گوشگ یم

در آوردنِ حرصش، لبم را غنچه کردم و  یحواله ام کرد. برا یگذاشت و چشمک

 فرستادم. شیبرا یبوس

 

 ماند. میبه لب ها رهیاز چهره اش پر زد و نگاهِ مات  و حسرت بارش، خ خنده

 اون پشت؟ هیچ-

 

را مقابلش  یگوش ،یمعن یب ی. با خنده استادمیا خیزده س بابا، وحشت یصدا با

 گرفتم و گفتم:

 پشتِ مبل افتاده بود. میگوش-
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خودت ختم به  ایبه سمتم برداشت و نفسم را گرفت! خدا یتر از قبل، قدم متعجب

 کن. ریخ

 

 مرتبه گفتم: کی

 ران؟یا ادیم ماین گهیدو هفته د یدیفهم یبابا راست-

 

 . با بهت گفت:ستادیا شیسرِ جا بابا

 ؟یگیراست م-

 

 شد. ریشکرت! فکر کنم ختم به خ ایخدا

 

 رفتم گفتم: یکه به سمتش م یکردم و در حال یزورِ خنده ا به

 آره خودش بهم گفت.-

 زنه. یزنگ به من نم هیپدر سوخته -

 

 بابا را با لبخند از دستش گرفتم و گفتم: فِیک

 شلوغه. ی. سرش حسابزنهیکم زنگ م یلیبه منم خ-

 

 مچِ دستم انداختم و گفتم: یرا رو کتش
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 ارن؟یزنگ بزنم غذا ب-

 

زد، عقب گرد کرد و به سمتِ  یلباسش را به باال تا م یها نیکه آست یحال در

 رفت: ییدستشو

 گشنمه! یلیآره زنگ بزن که خ-

 

که پشتش سنگر گرفته بود رفتم و به  یشد، به سمتِ مبل ییکه واردِ دستشو بابا

 گفتم: یآرام

 !یکرد چارمیکه ب رونیب ایب-

 

درهم بودند و نگاهِ  یبیبه طرزِ عج شیبلند شد. اخم ها شیگرفته از جا یچهره ا با

 را داشت! دنمیاش، قصدِ در یوحش

 

 و حق به جانب گفتم: طلبکار

 هم بدهکارت شدم؟ یزیچ هینکنه  ه؟یچ-

 

 

 :دیبم شده، غر ییهم فشرد و با صدا یرا رو شیها لب

 کنم! یم تیالح-
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 کردا. یم چارمیتو داشت ب هیگوش یکارت کردم مگه؟ خوبه صدا یوا! چ-

بره نفس  ادتیببوستم که  ی! جورستمیمن اگه اون لبات رو از جا نکنم، رهام ن-

 .شرفیب یدختره  نیبب سای. حاال وایبکش

 

 یوحشتناک یِهرچه خون داشتم در صورتم جمع شد. داغ کباره،یکردم به  احساس

 هزار برد. یتنم را در بر گرفت و ضربانِ قلبم را رو یمه ه

 

 توانستم سرم را باال آورده و نگاهش کنم. ینم یحت

 من کنان، در را با انگشتِ اشاره ام نشان دادم و گفتم: من

 ب...برو!-

 شه. یخانم! نوبتِ منم م یگل میرس یبه هم م-

 

صورتِ داغم گذاشتم و با  یبود؟ دستم را رو ایح یو ب تیترب یقدر ب نیا چرا

 خجالت گفتم:

 آخه؟ یشعوریب نقدریتورو خدا برو روهام. تو چرا ا-

 

 شد. یو تمام تنم داغ م ختیر یکه گفت، قلبم فرو م یزیلحظه، با فکر به چ هر

 

 کردم. یرا پوشانده بودم و التماسش م میچشم ها یدستم، خجالت زده رو با
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 برداشتم: میچشم ها یرا از رو میدست ها دم،یاش را که شن یجد یصدا

 طورم! نیمن هم یبهتره که بدون-

 

 رفت. با تعجب گفتم: یبه سمتِ در م داشت

 ؟یچه طور-

 

خاص  یرا خمار کرد و با نگاه شیسالن را باز کرد و به سمتم برگشت. چشم ها در

 گفت: میبه سرتاپا

 خشن و هات!-

 

آمد. روهام  ینم رونیب میاز گلو ییاصد چیشد و ه یدهانم باز و بسته م ،یناباور با

 یزد و به آرام میبه رو یبه جانم انداخته، چشمک یبود چه آتش دهیکه انگار فهم

 گفت:

 بشه برات. یا نهیزم شیپ هیکه  گمیم ناروی. ایکن یبعد از ازدواج، به مرور عادت م-

 

 در هوا تکان داد و زمزمه کرد: یدست

 بوس طلبم، خدافظ. هی-
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حجم از احساسات تنها  نیرا، با ا وانهیبهت زده ام بست و منِ د یچهره  یرا رو در

 گذاشت.

 

اش با مارال  یروهام بود. کنارِ بابا غذا خوردم و به نامزد یروزم، پر از حرف ها یِمابق

 یو بو دمی. نفس کشدمیشیناکامش اند یفکر کردم. درس خواندم و به بوسه 

 انباشته کردم. میها هیخانه را، در ر یجا یعطرش در جا

 

 یمدرسه ام را بشورم و بو یلباس ها دمیترس یاما م دیرس یدار به نظر م خنده

مرد شدم؟ اصال عاشقِ چه  نیپر بکشد. من چه طور عاشقِ ا میعطرش از لباس ها

 دم؟یرس ینم میکردم، به جوابِ سوال ها یشدم؟ چرا هرچه فکر م زشیچ

 

به   "امنشیآر"و رو کرد. اسمش را از  ریز ام آمد، قلبم را یگوش یکه رو امیپ

کردم،  ینم شیصدا گرانیداده بودم و چه قدر از آن که همانند د رییتغ "روهام"

 خوشحال بودم.

 ؟یکن یکار م یچ-

 

 امِیپ نیتوانستم از ا یفقط من م دینبود! شا یاش، آنقدر ها هم معمول یمعمول امیپ

 را بفهمم. یقرار یبو  یهزاران دوست داشتن و دلتنگ ،یمعمول

 

 کردم: پیتا شیرا کش داده بود، برا میکه لب ها یلبخند با
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 کنم! یفکر م دم،یتخت دراز کش یرو-

 

 :دیکه پرس دیهم نکش هیثان ۱۰به  دیرا ارسال کردم. شا امیپ

 ؟یبه چ-

 

 جواب دادم: صادقانه

 به تو!-

 

 تا جواب بدهد: دیطول کش یکم

 ؟یفکر کن یا گهید زِیکه به چ یرو دار نیگه حقِ ا! اصال میبه من فکر کن دمیبا-

 

 یچرا هر لحظه از شخصِ سوم د؟یترس یقدر م نیافتادم. چرا ا شیحرف ها ادِی به

 چه بود؟ لشیدل رد؟یرا بگ شیقرار است جا یکرد کس یزد؟ چرا فکر م یحرف م

 

 جوابش گفتم: در

 .اریدر ن یقلدر باز. پس یریافکارم رو بگ یجلو یبخوا یستیسرم ن یتو که تو-

 

 تا جواب بدهد: دیطول کش یرا که خواند، کم اممیپ

 کردم؟ یکار م یچ یدون یسرت بودم م یاگه تو-
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 ؟یکرد یکار م ینه، چ-

رو  اتیناراحت یکردم. همه  یسرت بود رو پاک م یتو هیکه از بق یاطالعات یهمه -

نت بمونه و هر ذه یخوبه تو یخاطره  یکردم، هرچ یکار م هیکردم.  یپاک م

 .یلحظه با فکر کردن بهشون بخند

کس نداشته  چیبه ه یاحساس چیه ،یکس رو نشناس چیکردم که ه یم یکار هی بعد

 .یباش

 

 کردم: پیتا شیو برا دمیشکم خواب یآنقدر قشنگ بود، که با ذوق رو شیها حرف

 تونم دوستت داشته باشم! ینم گهیبره که د ادمیاگه تورو هم -

 

 :داد جواب

 خب دوستم نداشته باش!-

 

بودن داشت!  کیاز روهام توقع رمانت دیشدند. گفته بودم که نبا زانیآو میها لب

 نگفته بودم؟

 باشه خب، پس دوستت ندارم.-

 نهیدوستت داشته باشه، مهم ا یکه کس ستیوقتا مهم ن یگاه ،یگل یدون یم-

 .هیکاف نیهممن  ی! برایکنارِ خودت داشته باش ،یرو که دوست دار یزیچ

 

 باشد؟ من غلط کردم!! کیتواند رمانت یمرد نم نیگفتم ا! مندیلرز شیبرا قلبم
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 وجودش را طلب کرد: کبارهیاش، تمامِ تنم به  یبعد امیپ با

 من رو نشناس، نگاهم نکن، دوستم نداشته باش، اما باش! باش...-

 

جمله  کی نیهمبود. چه قدر در  دهیجمله، احساسات خواب کی نیقدر در هم چه

 جمله قلبم را به تالطم انداخت. کی نیحسرت وجود داشت و چه قدر هم

 

آن جمله را درک نکردم. اما بعدها، هرشب و هرشب آن را  یِواقع یشب، من معنا آن

گذاشتم  یگذاشت، م یکه او م یبالشت یکه سرم را رو ییلمس کردم. همان شب ها

هنوز هم  ی...ولیشناختمش ول ی، نمکردم یکردم، نوازشش نم یاما، نگاهش نم

 وار دوستش داشتم! وانهیدوستش داشتم. هنوز هم د

 

 موردِ نظرم رفتم. یو با ذوق، به سمتِ مغازه  دمیرا کش دستش

 

رنگ  یسرمه ا یمردانه  راهنِیو نگاهِ مشتاقم را به پ ستادمیمغازه ا ی شهیش مقابلِ

 .دیآ یبه قد و قواره اش م بی، عجلباس را به تن کند نیدوختم. شک نداشتم اگر ا

 

 نجات داد: نمیریافکارِ ش نِیاش، من را از غرق شدن ب یدوست داشتن یصدا

 .گهی! بسه دیخسته شدم گل-
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 گفتم: یمصنوع یرا به سمتش برگرداندم. با اخم میرا جمع کردم و رو میها لب

 .میر یبعدش م میدیتو هم لباس خر یواسه  ی. وقتیدیهنوز لباس نخر-

 

گونه اش ضعف  دنِیبوس یرا چنگ زد. دلم برا شیو موها دیکش یکالفه ا پوفِ

 اش را نداشتم. یرفت! طاقتِ خستگ

 

 یانداختم و دستم را دورِ بازو شهیپشتِ ش یمردانه  رهنیبه پ یحسرت بار نگاهِ

آمدم و آن را  یم ییبه تنها گریبارِ د کینداشت! حتما  یروهام حلقه کردم. اشکال

 .دمیخر یم شیبرا

 

شک،  یامسال، ب دِی. عدیکش یم غیج یداشتم و قلبم از خوشحال یقدم بر م کنارش

 یشد دانه به دانه  یشد. خب مگر م یام م یزندگ یتمامِ سالها دیع نیقشنگ تر

آنها با وسواس نظر  یهمه  یات انتخاب کند، رو یرا، مردِ دوست داشتن تیلباس ها

 ؟یباش نداشته یخوب دِیبدهد و تو، ع

 

که در سرم شکل گرفت،  یبا فکر یگره خورد. لحظه ا یشاپ یبه سردرِ کاف نگاهم

 ستاره باران شد. میچشم ها

 

 و روهام را هم همراه با خودم نگه داشتم: ستادمیا

 روهام؟-
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کرد تا  یرا جمع م شیلب ها یکه چه قدر وقت یخورد. وا نیچ شیچشم ها کنارِ

 شد! یم ینخندد، دوست داشتن

 

 گفتم: تیمظلوم با

 ؟یخند یچرا م-

 

 کرد: یلذت نگاهم م با

 که! دمینخند-

 خندت گرفته! یعنیافته  یم نیو کنارِ چشمات چ یکن یلباتو جمع م یاما وقت-

 

داشت، کنارِ  یکه قدم برم ی. در حالدیرا گرفت و من را به سمتِ خود کش دستم

 گوشم زمزمه کرد:

 هیخواد چشمات و شب ی. نمدمیهم بهت م یتشکال ینکن! بستن ینجوریلبات و ا-

 .یشرک کن یگربه 

 

 خواهد؟ یم یشکالت یدلم بستن دیزده نگاهش کردم. از کجا فهم رتیح

 

 برد.  یشاپ م یبودم که متوجه نشدم من را به سمتِ همان کاف جیگ آنقدر
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شاپ را انتخاب کرد و من را همراه با خودش به آن  یقسمتِ کاف نیتر یا گوشه

 .ت بردسم

 

 :دمیپرس مینشست زیمحضِ آنکه پشتِ م به

 خوام؟ یم یچ یدیاز کجا فهم-

مثلِ کفِ  ؟یدون یخورم؟ آخه م یم یبه درد چ یخوا یم یمن اگه نفهمم تو چ-

 رفتارت ساده و بچه گونس که... نقدری. ایمون یدست م

 

 یکالتش یآمد. روهام هم مثلِ من بستن مانیگرفتنِ سفارش ها یجوان برا یپسر

 حواله ام کرد. یسفارش داد و نگاهِ خاص

 

 :دمیپرس میمحضِ آنکه تنها شد به

 ؟یرفتارم ساده و بچه گونس که چ نقدریا-

 

 کرد گفت: یم پیتا یزیاش فرو کرده بود و چ یکه سرش را در گوش یحال در

 کنم بخورمت! یکه هوس م-

 

 گر گرفت. شد و صورتم میدندان ها رِی. لبم اسختیر نییپا یهر قلبم



320 
 

 نکن!-

 

کرد داده بود. با چه  یم پیکه تا یزینگاهش کردم. تمامِ حواسش را به چ متعجب

 بود؟ یکس

 

 درهم بود: شیو اخم ها یسرش را باال آورد. نگاهش جد مرتبه،کی

 گم نکن؟ یمگه نم-

 

 شده بود؟ پناه بر خدا! وانهید

 

 رونیب میدندان ها رِیم از ز. لبدیکش نییدراز کرد و با خشونت، چونه ام را پا دست

 آمد و انگشتِ روهام آن را لمس کرد:

 سرب بود رفت تو دهنت. ینکن. هرچ ینجوریالمصبا ا نیبا ا-

 

 کرد. یاو که اصال نگاهم نم د؟یمن! چه طور فهم یخدا

 

 من اخم پاک کرد. سپس گفت: کیبرداشت و لبم را با  زیم یاز رو یدستمال

کنه  یکار هارو م نیا یکی. یزن یرو رژ م تیصورت ین لبااو یوقت ادیبدم م نقدریا-

 ؟یکنیم شیچرا آرا گهیشکلِ عنترت د نیکه زشته. آخه تو، با ا
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 کرد. یم دادیابراز عالقه اش بودم. عشق در آن ب عاشقِ

 

 وارفته ام انداخت و گفت: یبه چهره  ینگاه

. یبوس بدهکار هین نگام نکن! دو هفتس که به م ینجوریحاال هم ا گم؟یدروغ م-

 م؟یحساب کن هیتسو نجایهم یخوا یم

 

 بود؟ به خدا که نبود! ییمرد جا نیتر از ا شعوریب

 زد. یحرف م یبود که کامال جد نیجالبش ا قسمتِ

 

 خواست. یکرد و جواب م یبه شدت درهم، به صورتم نگاه م ییاخم ها با

 !یادب یب یلیخ-

 که هست. نهیهم-

 

 گفت: تیقرار گرفت، با جد زیم یکه رو مانیها سفارش

 یبرت م ی. حواسم رو با کارات پرت کناریرو بخور از خودتم ادا در ن تیبستن-

 گردونم خونه!

 

 کرد؟  یم یکجا حرص داشت که سرِ من خال از
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 نشستم و گفتم: نهیدست به س ت،یمظلوم با

 خوام. بداخالق! ینم یاصال بستن-

 

 کرد و گفت: زیر چشم

 !یکن یقم مخودت بد اخال-

 .یشیم یموج هویچته.  ستیکنم مگه؟ اصال معلوم ن یکار م یچ-

 

 فمیام را از ک یآوردم و گوش نییام بلند شد. نگاهِ ناراحتم را پا یزنگ گوش یصدا

 .دمیکش رونیب

 

دود شد و به هوا  کبارهیام،  یزد. تمامِ ناراحت یچشمک م یگوش یرو ماین اسمِ

 رفت:

 جانِ دلم؟-

 

 اش، روحم را نوازش داد: یال و پرانرژسرح یصدا

 استقبالِ گرمت واقعا! نیاز ا یمرس ؟یسالم فنچول! چطور-

 

 ذوق جواب دادم: با
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 ؟یچه استقبال ؟یسالم، خوبم خوب-

 ! خواهرمارو...یزک-

 

 تعجب گفتم: با

 ما؟ین یگیم یچ-

 تهران. دمیرس شیساعت پ کیمن -

 

 صدا لب زد: یم با تعجب نگاهم کرد و ب. روهادمیپر میو از جا دمیکش یبلند نِیه

 شده؟ یچ-

 االن؟ ییتوروخدا. کجا دی. ببخشرفته بود ادمیبه خدا  ماین یوا-

 واسه فنچولم تنگ شده. یکه دلم حساب ایخونه م، بدو ب-

 

 زده گفتم: ذوق

 . خدافظ.امیم امیم-

 

 م گفتم:چنگ زدم. هولزده رو به روها زیم یرا از رو فمیرا قطع کردم و ک یگوش

 .میرفته بود که امروز پرواز داره. پاشو بر ادمیاومده. من اصال  ماین-

 

 شد. یکنده نم یظرفِ بستن یخونسرد بود اما نگاهِ حسرت بارش، از رو صورتش
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 .گهیروهام با توام! پاشو د-

 .یرو نخورد تیبستن-

 !میسرم. پاشو بر یفدا یاومده بستن مایکار؟ ن یخوام چ یم یبستن-

 

 لب گفت: رِیحرص ز با

 ننشه... ایداداشه،  ایباباشه،  ایدارن.  یلحظه دست از سرمون برنم هی لشیفک و فام-

 

بابا ناکام مانده  دنیکه با سررس یخنده زدم. هنوز هم از آن بوسه ا رِیمرتبه ز کی

 خورد. یبود، حرص م

 

به  ینده سرزد. با خ رونیشاپ ب یرا برداشت و جلو تر از من، از کاف میها دیخر

 تکان دادم و به دنبالش راه افتادم. شیتاسف برا ینشانه 

 

 

 

 "سه ماه بعد"

 

در مرزِ انفجار قرار داشت! دورتا دورم، پر از برگه و جزوه و کتابِ تست بود و  سرم

 خورد! یاز خودم هم بهم م یحالم، حت
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 نبود!  یشدنحل  ،یکوفت کیزیشدند و سوالِ ف یم دهیانگشتانم کش نِیدر ب میموها

 

 :دمیلب غر رِیپرت کردم و ز یبه گوشه ا یمرتبه کتاب را با اعصاب خورد کی

 برو به درک!-

 

 آشفته ام را با دست مرتب کردم و گفتم: یبه در خورد. موها یا تقه

 .دییبفرما-

 

روزها، احساسم  نیماند! چه قدر ا رهیمهربانم خ مِیمامان مر یباز شد و نگاهم، رو در

 تر شده بود. یبهتر و قوبه او 

 

 را مقابلم گذاشت و با خنده گفت: وهیم ظرفِ

 ه؟یا افهیچه ق نیا-

 

 کردن درآوردم: هیگر یاز خودم صدا 

 نم؟یرو بب یک دیخوره! من نخوام دکتر بشم با یکتابه به هم م یحالم داره از هرچ-

 

 به ظرفِ مقابلم کرد: یا اشاره
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 .یزن یحرفا م نیبازم از ا نمیبب یقبول شد یپزشک یرو بخور تا وقت نیحاال ا-

 

 به حالت تمسخر، کج شد: دهانم

 !زای!! چه چ؟یپزشک-

 

 قاچ شده، از داخلِ ظرف برداشتم. بِیس یا تکه

دانم که  یرا م نیبه برگشتن کرده بود، اما ا یدانم بابا چه طور مامان را راض ینم

 بهتر از گذشته شده بود! یلیخ نشان،یب یرابطه 

 

پر غرور به  یباال گرفته، حالت یرنگش را پشتِ گوشش فرستاد و با سر یعسل یهامو

 خودش گرفت:

 دارم. مانیمن به دخترم ا-

 

 ار،یاخت یکرده بود که ب انیخاص ب یرا با لحن "دخترم"شدم! آنقدر کلمه  خشک

 چنگ زد. میبه گلو یدوست داشتن یبغض

 

در شکمش جمع کرد و  شیپاها تر کرد. همانند من کیبه من نزد یرا کم خودش

 داد. لبخند زنان نجوا کرد: هیکمرش را به تخت تک

 گه؟ید یدخترِ من-
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 نیخواست! ا یم یاز سرِ خوشحال یا هیبزرگ تر شد. دلم گر ،یدوست داشتن بغضِ

منطق  یآن زنِ خوش گذران و ب گریخوب بود. مامان د زیروزها، چه قدر همه چ

بود! آنقدر  رینظ یگذراند و روهام...روهام ب یکنارمان م را یشترینبود! بابا، وقتِ ب

زد و  یام زنگ نم یخواب به گوش ازوابسته اش شده بودم، که اگر هرشب قبل 

بود  یدوست داشتن یبرد. هنوز هم، همان اخمو یخواند، خوابم نم ینم میبرا یشعر

داد اما  ینشان نمرا  نیدر ظاهر ا دیبود. شا شتریاز من هم ب دیاش شا یاما، وابستگ

 کردم. یمن آن را کامال لمس م

 ؟یبگرد تیدنبالِ مادرِ واقع یخوا ینم-

 

 کنان گفتم:اش نگاه کردم و من من یجد یزده، به چهره  رتیح

 ؟یدن..دنبال ک-

 آورده! ایکه به تورو به دن یزن-

 

 اوقات دوست داشتم بدانم یکردم. گاه یشد که به آن زن فکر م یوقت ها م یلیخ

 یجوابم را از او بپرسم تا جواب یدوست داشتم سواالتِ ب یاست. گاه یچه شکل

 ییارویببخشم. اما متاسفانه...هنوز طاقت رو نیتسک یمنطقم را کم یو قلبِ ب رمیبگ

 رها کرده بود را نداشتم! یرحم یکه من را با ب یبا زن

 

 دانهیذاشتم، ناامگ یرا در ظرف م بیکه قاچِ س یانداختم و در حال نییرا پا سرم

 باال انداختم: یشانه ا

 بشه؟ یدنبالش بگردم که چ-
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شد که هر روز بر  یم یام، حواسم را به کل پرت کرد. پنج ماه یزنگِ گوش یصدا

 ینم یهم تکرار شیزنگ زدن ها یدانم چرا حت یزد و نم یزنگ م یگوش نیا یرو

نواخت و  یم یگریمن طورِ دآمد، قلبِ  یبه صدا در م یزنِگ لعنت نیشد. هربار که ا

 گرفت! یضربانش اوج م

 

که  یکه به شدت دوستش داشتم خبر داشت. بارِ اول یاز رابطه ام با پسر میمر مامان

حرف زده  دمیاز احساسِ شد یگفته بودم به شدت مخالفت کرده بود و وقت شیبرا

که تنها  یز کنکور! اما فقط و فقط تا بعد ادینگو یزیبودم، قول داده بود که به بابا چ

 مانده بود. اصلهماه، با راحت شدن از دستش ف کی

 

 نگران گفت: یام هجوم بردم، با حالت یمحضِ آنکه با ذوقِ به سمتِ گوش به

 !یهمه چ رِیپسره بزنه ز نیترسم ا ینگرانم. منازگل من -

 

 گفتم:لرزان  ییفرستادم. با صدا رونیرا ب قمیقلبم گذاشتم و نفسِ عم یرا رو دستم

 راحت! التیکنه مامان، خ ینم دیمن رو تهد یخطر چیاز طرفِ روهام ه-

 

را به گوشم چسباندم. به محضِ آنکه سالم دادم، مثلِ  یرا وصل کردم و گوش تماس

 گفت: شهیهم

 !؟یخوب-
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خوب  یفرا یزیوصفِ حالم مناسب نبود. حالِ من چ یبودم؟ خوب بودن برا خوب

 بودن بود.

 

 دم و به سمتِ تراس رفتم. هم زمان گفتم:بلند ش میجا از

 .ستمینوچ! اصلنشم خوب ن-

 گلِ گلدونم؟ یستیچرا خوب ن-

 

 بودم!  شیگفتن ها "گلِ گلدون" عاشقِ

 لوس گفتم: یحالت با

 کنم. لیخوام ترک تحص یاز درس خوندن! م گهیخسته شدم د-

 چه غلطا!-

 

برد. اما خب من  شیپ یکار یشد با لوس باز یوجه نم چیشد، به ه یم یجد یوقت

 وجود نداشت. میبرا یممکن رینازگل بودم و کارِ غ

 

 پر از ناز گفتم: ییصدا با

 خونتون؟! میدنبالم بر یایشه ب یروهام جونم، م-
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 :دیپرس دیشک و ترد با

 ؟یگیخودم و م یخونمون؟ خونه -

 . دلم براشون تنگ شده.دمشونید شیماه پ کی. انایو د اوشیس ینوچ! خونه -

 

 خودخواهانه زمزمه کرد: یبا لحن ،یآرام به

 المصب واسه همه تنگ و گشاد بشه؟! نیداره ا یدلت غلط کرده! چه معن-

 

 یکه از پشتِ تلفن م یقیعم ینفس ها ی. صدادمیبلند خند ییاراده، با صدا یب

 گوش فرا داده است. میخنده ها یداد که با لذت، به صدا ینشان م دم،یشن

 

تمام، با  یهفته  کیبود که  شیپ یچند هفته  نیکنم. هم یوش نمگاه فرام چیه

دادم. روهام اهلِ خواهش  یرا نم شیجوابِ تلفن ها یروهام قهر کرده بودم و حت

شود.  یدانستم چه قدر از زنگ زدن و بدونِ جواب ماندن ناراحت م یکردن نبود و م

 !ندخبر از من بما یاز آنکه، ب شتریو چه قدر ب

 

تلفن را برداشتم، روهام پشتِ  یام زنگ خورد. وقت یشب بود که گوش یها مهین

 گرفته و لرزان، تنها گفت: ییخط بود. با صدا

من شبها  یراحت بشه که حالت خوبه. که به خاطرِ حرف ها المیفقط بخند بذار خ-

. من حاضرم نداشته باشمت، حاضرم تا آخرِ عمرم باهام قهر یکن ینم هیتا صبح گر
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واسه زنده موندنم  نیگوشم باشه. هم یتو شهیخنده هات تا هم یاما صدا ،یباش

 .هیکاف

 

شب، به طرزِ شگفت آور  یها مهیدر ن ش،یپ یکه چند هفته  ییها زیچ یِادآوری با

پر  یی. با صدادیپر کش دنشید یبودم، دلم برا دهیاز زبانش شن یکننده ا وانهیو د

 گفتم: یانرژ

 ؟یایاز درس. م گهیسته شدم داالن. خ نیدنبالم هم ایب-

 

 برد، نجوا کرد: یام م یکه از دلتنگ یلذت با

 !امیم-

 . خدافظ!ایایزود ب-

 

 قرار گفت: یخاص و ب یلحن با

 . خدافظ!ایخوشگل کن-

 

صورتم نشاندم و از خانه  یرو یمحو شِیرا عوض کردم. آرا میسرعت لباس ها به

 زدم. رونیب
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از  یبودم. روهام بهتر از هرکس زاریز گرما ببه شدت گرم شده بود و من ا هوا

را از  میپا یهم بود که وقت لیدل نیبا خبر بود. به هم میها تیو حساس اتیخصوص

 .دمیرا مقابلِ خانه د نشیگذاشتم، ماش رونیخانه ب

 

اش،  یدزدک یزدن ها دید نِیکرد. چند بار در ح ینگاهم م یچشم ریراه، مدام ز در

 مچش را گرفتم.

 

 :دمیو پرس اورمیگاهش شدت گرفت، طاقت ن یگاه و ب یکه نگاه ها یوقت

 شده؟ یزیچ-

 

نرم و حالت  یشده بودند. عاشقِ موها شهیرنگش بلند تر از هم ییخرما یموها

وقت جراتِ دست بردن به داخلِ آنها و نوازش کردنشان را  چیدارش بودم و ه

 نداشتم.

 نشده! فقط... یزینه، چ-

 

 یشده بودم و او تمامِ حواسش را ظاهرا به رانندگ رهیرخِ جذابش خ میبه ن اقیاشت با

 اش داده بود!

 ؟یفقط چ-

 ؟یشد شهیامروز خوشگل تر از هم ای یقدر خوشگل نیهم شهیهم-
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 پر غرور به خودم گرفتم: یباال انداختم و حالت میجمع شده، ابروها یلب ها با

 خوشگلم! شهیمن هم-

 نمت؟ی. ببیشد گهیجور د هیامروز -

 

باشد، چند بار برگشت و به  شیکرد حواسش به روبه رو یم یکه سع یحال در

 صورتم نگاه کرد:

 ؟یمدلِ موهات رو عوض کرد نم؛یصبر کن بب-

 

 زده سرم را چندبار تکان دادم: ذوق

 کوتاهشون کردم، خوب شده؟-

 ؟یکار کرد یچ-

 

 ه لب زدم:زد رتی. حدندیبلندش باال پر یبا صدا کبارهیبه  میها شانه

 ؟یزن یچرا داد م-

 ؟یک یبا اجازه  ؟یموهات رو کوتاه کرد-

 

شده بودم. مگر چند تارِ مو چه  رهیخ نشیاخمو و خشمگ یزده، به چهره  بهت

 داشت؟ یارزش
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. خودتم ادیبهم م میلیهمش و که کوتاه نکردم. فقط جلوش رو کوتاه کردم. تازه خ-

 گفتی خوشگل شدم.

 

 به صورتم انداخت: ییگذرا نگاهِ د،یشک و ترد با

 فقط جلوشه؟-

 

چرخاند و  یتکان دادم. سرش را مدام به سمتم م تیرا پشتِ سرِ هم با مظلوم سرم

 یدانم چرا، اما احساس م یدوخت! نم یبه صورتِ مظلومم چشم م ب،یعج یبا حالت

 اش را نشان دهد. یچند نگاهِ کوتاه، عمقِ دلتنگ نیخواهد با هم یکردم دلش م

 !یزن یوقت دست به موهات نم چیه-

 

 :دمیو نال دمیام کش یشانیبه پ یدست یکالفگ با

 باز دستور دادناش شروع شد!-

 غر نزن، بگو چشم! گمیم یزیچ هی یوقت-

 

 صورتش نگه داشتم: کِیباال انداختم و سرم را نزد ییو شرور، ابرو تخس

 یوا. یکوتاه تر کنکه هست  ینیسانت از ا هی یموهات رو حت یپس توام حق ندار-

 جلوشون بلند شده. نقدریحاال که ا یشد یگریعجب ج یدون یروهام نم
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در آن وجود نداشت  ینوع شوخ چیکه ه یخورد. با لحن نیچ شیچشم ها کنارِ

 گفت:

 شم. یزشت م یلیاگه موهام رو کوتاه کنم خمن-

 

 و گفتم: دمیخند

 ؟یگیراست م-

هم هستم که اگه موهام  یمدل هیبدتر!  گهیه دنداشته باشم ک شیاوهوم. اگه ته ر-

 ینم یکه حت یکنه. به حد یم رییبه کل تغ افمیبزنم، ق شممیرو کوتاه کنم و ته ر

 !میبشناس یتون

 

 تر بردم و دلبرانه، کنارِ گوشش زمزمه کردم: کیرا نزد صورتم

 !هریضعف نم نشونیچنگ انداختن ب یدلم واسه  گهید ،یاگه موهات رو کوتاه کن-

 

را کنار گذاشتم و سرم را جلوتر  دیآمدنِ نفسش را به وضوح احساس کردم. ترد بند

وجودم را در  یکننده همه  وانهید ینشستند، حس ششیته ر یکه رو میبردم. لب ها

 زد: یم ادیکه از اعماق وجودم فر یبر گرفت! حس

 !یریم یمرد م نیتو بدونِ ا-

 

گوش و گردنش قرار دادم.  نِیو سرم را ماببرداشتم  ششیته ر یرا از رو میها لب

 فرستادم و بالفاصله گفتم: رونیرا ب قمینفسِ عم
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 !گه؟ید هینجوریفکر کنم عاشقت شدم! عاشق شدن هم-

 

شد و نفس  یپارک شد. نگاه ناباورِ روهام از روبه رو کنده نم یگوشه ا نیماش

 داد! یپرشتابش، نشان از حالِ درونش م

 

را  یطوالن یراه ییزد، که گو ی. چنان نفس نفس مدیچرخمرتبه به سمتم  کی

 ناباورش زدم و گفتم: یچهره  یبه رو یاست. لبخند دهیدو

 گلِ گلدونت بمونم؟ شهیشه تا هم یم-

 

فشرده  شیبازوها نِیخاص، ب یحلقه شدند. با خشونت میبه دورِ شانه ها ش،یها دست

کنارِ گوشم  ب،یغر یحالتوجودم را به آغوشِ گرمش سپردم. با  یشدم و همه 

 زمزمه کرد:

عمر منه! اگه پژمرده بشه، اگه برگاش  ی شهیگلدونِ قلبم کاشتم، ش یکه تو یگل-

! یگل هیپر خطر یشه. قلبِ من جا یو اگه ساقه ش بشکنه، از عمرِ من کم م زهیبر

  ؟یاریتوش دووم ب یتون یم

 

 دادم. روهام ادامه داد:فکر کنم، سرم را تکان  شیحرف ها یآنکه به معنا بدونِ

عمرِ  ی شهی. شیمواظبِ خودت باش شهیاز هم شتریب دیبا ،یگلِ گلدونم که بمون-

 توئه. از خودت مواظبت کن تا من زنده بمونم. باشه؟ یکوچولو یمشتا یمن تو
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 فکر کنم، سرم را تکان دادم. رهام ادامه داد: شیحرف ها یآنکه به معنا بدونِ

عمرِ  ی شهی. شیمواظبِ خودت باش شهیاز هم شتریب دیبا ،یگلِ گلدونم که بمون-

 توئه. از خودت مواظبت کن تا من زنده بمونم. باشه؟ یکوچولو یمشتا یمن تو

 

 خاص، در وجودم به جوشش افتاد. یشد و شور و شوق میدندان ها رِیاس نمیریز لب

 

 ب زمزمه کردم:ل رِیکردم، ز یعطرِ مردانه اش پر م یکه مشامم را از بو یحال در

 مگه نه؟! یهست شهی. همیباش شمیکه تو پ یمن حالم خوبه تا وقت-

 

 ایرود. توهم زده بودم  یم یضربان قلبش رو به کند یاحساس کردم صدا یا لحظه

شدند. سکوتش من را وادار به عقب  خی یمانند تکه ا شیدانم، اما دست ها ینه را نم

 زدم: شیداشتم، صدا یاش بر م نهیس یکه سرم را از رو یکرد. در حال ینینش

 روهام؟-

 

 خورد. یچرخ م میچشم ها نِیسرگردانش، ب نگاه

 !ستیدرست ن نیا-

 

 :دمیتعجب پرس با

 ست؟یدرست ن یچ-



338 
 

که اگه من نباشم مواظبِ  یهست یقو ینشناختم! تو اونقدر ینجوریمن تورو ا-

 !یخودت باش

 

 که در انتظارم بود: یزیخبر از هرچ ی! بدمیخند

 ه؟یحرفا چ نیا گهی. دیهست شهیتو که هم-

 

 داده بودند. یرا در خود جا یبیرنگش، وهم و ترس عج یعسل یها لهیت

 یاش بسته است. نه م یدوست داشتن یبود که دل به آهو یهمانند گرگ نگاهش

 تواند از گرگ بودنش دست بکشد. یتواند آن را بخورد، نه م

 

اب گرفت. نگاه رو به مرگش را به نگاهم گره ق شیمرتبه صورتم را با دستش ها کی

 گفت: یجد یزد و با لحن

 سرزنش نکن. یکار چیه یروز نبودم، خودت رو برا هیاگه -

 

 شد! یشک، قلبم از نبودنش تکه پاره م یب

رو نداره که  نیا اقتیکس ل چیروز نبودم، خودت رو ناراحت نکن. ه هیاگه -

 .یکن هیبخاطرش گر

 

 مانع حرف زدنش شوم؛ اما اجازه نداد و بالفاصله گفت: باز کردم تا دهان

 نره که... ادتیروز نبودم  هیاگه -
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گرفته بود و قلبم را به درد  یرا باز میسمج، گلو یتمام گذاشت. بغض مهیرا ن حرفش

 لرزان گفتم: ییبا صدا دانهیآورد. ناام یم

 ؟ینره که چ ادمی-

 نره که چه قدر دوستت داشتم! ادتی-

 

سُر خورد  میچشم ها یرنگش از رو ی. نگاهِ عسلختیبازم فرو ر یاز چشم ها یاشک

 شد. دهیو به دنبالِ رد اشکم کش

 

 رد اشکم گذاشت. یمبهوتم، لب رو یو مقابلِ چشم ها دیرا جلو کش سرش

 

 ام را داشت. نهیقصدِ شکافتنِ س ییکه گو دیکوب یام، چنان م وانهید قلبِ

 

 آمدند.  یتر م نییشدند و هر لحظه، پا یم هدیرد اشکم کش یرو شیها لب

 

 !ستادیزمان ا کباره،ی به

 دانستم، جان دادم و از نو متولد شدم. یکه نامش را نم یابانیدر خ من

 یتجربه  نیگرفته بودند و اول یرا باز میلب ها ،یوانگیپر از حرارت و د شیها لب

 زدند. یرا رقم م رمیو وصف ناپذ نیریش
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و  دیبوس یم یتاب یاو مانده بود. پر از عطش و ب یبسته  یچشم ها یرو ناباورم نگاهِ

 داد. ینم دنینفس کش یاجازه  یحت

 

 کرد. رییتغ زیرا فشردند، همه چ شیبازو یکه رو میها ناخن

لحظه، به  کیکردم و در  یم ریمرتبه چه شد! انگار در آسمان ها س کیدانم  ینم

که به  یسرخ یو با چشم ها دیعقب کش رهکبایپرتاب شدم. چرا که روهام  نیزم

 زدند، ناباورانه نگاهم کرد. یشدت برق م

بود که قصدِ  ینبود! بلکه اشکِ فروخورده ا یبود، برقِ شاد شیکه در چشم ها یبرق

 گونه اش را نداشت. یشدن رو یجار

 

کردم.  ینگاه م شیزدم و در چشم ها یپر حرارت نفس نفس م ییبا گونه ها من

 و پر از مرگ! یبود. پر از ناباور یمانیر از پشنگاهش پ

 

خلوت چه  ابانِیخ نیدانست در ا یشده بود. انگار نم داریب قیعم یتازه از خواب انگار

 یو ب دندیلرز یبه وضوح م شیکند و انگار اصال حالش خوب نبود! دست ها یم

 بوسه نبود. کیحاالتِ او تنها به خاطرِ  نیشک، ا

 

پشتِ  فیبه شدت ضع یی، مشتش را مقابلِ دهانش گرفت و با صداو بهت زده ناباور

 سرِ هم تکرار کرد:



341 
 

 تونم... یتونم...نم یتونم...نم ینم-

 

در مشتم فشرده بودم  یرا به اندازه ا میمانتو یبزنم. گوشه  یاجازه نداد حرف یحت

 شده بود. سیکه خ

 

آنقدر در شوک بوسه اش  سرسام آورد به راه افتاد. یرا روشن کرد و با سرعت نیماش

 بزنم. یحرف نیتوانستم کوچک تر ینم یبودم، که حت

 

که حاال، سخت  ییترمز زد. با صدا یکه مقابلِ خانه رو دیام نرس قهیبه پنج دق دیشا

 شده بود، گفت: ریو نفوذ ناپذ

 شو! ادهیپ-

 ر...رو...هام...-

 شو. ادهیفا پبرم. لط دیافتاد. با ادمیاومده. االن  شیبرام پ یکار هی-

 

 کرد؟ یچنگ زد. چرا نگاهم نم میبه گلو بغض

 

 دراز کردم. رهیدستم را به سمتِ دستگ ،یحرف چیه یب

 !؟یگل-
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بود  میایح ی! قلبِ بختیام فرو ر نهیدر س یزیرا با عشق گفت، که چ "یگل" آنقدر

 نه؟

 

 یانگار م .زیبه ر زیصورتم را رصد کرد. ر یسمتش برگشتم. با نگاهش تمامِ اجزا به

 در خاطرش نگه دارد. شهیخواست چهره ام را تا هم

 

 یتلخ نوازش کرد. نگاهش را از رو یو گونه ام را با لبخند دیرا جلو کش دستش

 ینگاه م میگشت و به ابروها یسپس بر م برد. یم میبه سمتِ لب ها میچشم ها

 ام و بعد به چانه ام.  ینیبه ب م،یبه موها م،یکرد. به مژه ها

 

 دانم چه قدر گذشت که گفت: ینم

 حاال برو!-

 روهام؟-

 .میزن یشده. برو بعدا حرف م رمید-

 

 یشدم. مقابلِ چشم ها ادهیپ نیتکان دادم و به سرعت از ماش یسر یدلگرفتگ با

 کوچه گذر کرد. چیام، با سرعت دنده عقب گرفت و از پ یباران

 

قدم را به  نیمحضِ آنکه اول . بهکندیم ینیقلبم سنگ یرو یزیکردم چ یم احساس

 .دیچیطاقت فرسا، در سرم پ یتار شد و درد دمیسمتِ خانه برداشتم، د
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گذشت تا  یا هیرا بستم. چند ثان میسرم گذاشتم و چشم ها یدو دستم را رو هر

کردم  یآرام به سمتِ خانه به راه افتادم و سع ییدردم کمتر شد. با قدم ها نکهیا

کارش آنقدر مهم بود  دیرفته بود بگذارم. شا ادشیکه از  یکار یارفتارِ روهام را به پ

 .ختیبهم ر نطوریکه اورا ا

 

 .امدین میشب، خواب به چشم ها یها مهین تا

 

غلت  میکرده بودم، تا به االن که در جا یهمان بعد از ظهر که از روهام خداحافظ از

 اخمو و دوست از مردِ یخبر چیآمد، ه ینم میخوردم و خواب به چشم ها یم

 ام نداشتم. یداشتن

 

 یم یشعر میزد و مثلِ هرشب برا یزنگ م دیگرفته است! با شیها یاز بداخالق دلم

 ببخشد. نیشبانه ام را تسک یببرد و سردرد ها یکه مرا تا اوجِ عاشق یخواند. شعر

 

 ،یتماس چیام چشم دوختم و از نبودِ ه یروشنِ گوش یاتاق، به صفحه  یِکیتار در

 ل گرفته تر از قبل شدم.د

 

چتش رفتم و  یبه صفحه  ارهیاخت ینداشتم. ب یغرور چیدر مقابلِ روهام ه من

 کردم: پیتا شیبرا
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 .یامشب برام شعر نخوند-

 

را به سرعت خواند. خواند و  اممیباشد، اما در کمالِ تعجب، پ داریکردم ب ینم فکر

 نداد. یجواب چیه

 

 یتوانست من را بفهمد؟ من دختر یم یو چه کس را سد کرده بود میراه گلو یزیچ

نشدن  دهیتمامِ د م،یتمامِ نداشتن ها انِیهجده ساله، پر از عقده و کمبود بودم. در م

من را خواسته بود! من از آنکه روهام به من  یپسر م،یبودن ها تیاهم یتمامِ ب م،یها

هجده  یخترلوس نبودم. من فقط و فقط، د منکردم!  یکند، بغض م یکم توجه

 ساله و شکننده، پر از احساسات و عقده بودم.

 

بالشتم گذاشتم. به محضِ آنکه  رِیام را خاموش کردم و آن  را  ز یگوش ی صفحه

و همراه با خودش، قلبم را هم  دیسرم لرز رِیز یزیهم فشردم، چ یرا رو میپلک ها

 لرزاند.

 

 یگوش یصفحه  یرو . اسمشدمیکش رونیبالشتم ب رِیرا از ز یسرعت گوش به

 کرد. یو رو م ریزد و قلبم را ز یچشمک م

 ج...جانم؟!-

 ؟یگل-
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 آنقدر گرفته بود؟ شیصدا چرا

 :دمیهجوم آورد. با ترس و دلهره پرس یمرتبه، نگران کی

 روهام؟ یخوب-

 !؟یبرات شعر بخونم گل یخوا یم-

 

 :دمیکه حالش خوب نبود. دوباره پرس بخدا

 ؟گرفته نقدریچرا صدات ا-

 سرما خوردم.-

 

 :دمیرفتم پرس یکه به سمتِ تراس م یحال در

 گرما؟ نیتو ا-

 سرده... یلی. سرده! خیگل ستیگرم ن-

 

 گفت؟ یم انی. داشت هزدمیفهم ینم

 دادم. هیتراس شدم و تنم را به حصار تک واردِ

 

 خفه شدم! یواقع یبغض آلودش، به معنا یبزنم، اما با صدا یحرف خواستم

 ه دلم لک زده لبخندش راک یتو همان-

 همانندش را افتیکه هرگز نتوان  او
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 آن شاعر دلخون که فقط خرج تو کرد منم

 و عاطفه و روح هنرمندش را غزل

 ماند یکرده عقب م نیکم بانیرق از

 دلبندش را یکند خوب غیتبل هرکه

 گرید ندیاست بب دیآن خواب بع مثل

 را ندشیکند خواب خوشا فیتعر هرکه

 

شد. به خدا قسم که حالش  یآورد، فشرده تر م یکه به زبان م یهر کلمه ابا  قلبم

حال  نی. اما با ادیکش ینفس م یبه سخت ییخش دار بود و گو شیخوب نبود! صدا

 خواند: یاش را همچنان م یآورد و شعرِ لعنت یکم نم

 پرسد یحال مرا م یمادرم بعد تو ه-

 تاب ندارد غم فرزندش را مادرم

 کرده است به تو هیمرا تجز کهنیبا ا عشق

 را ندشیتو اصرار نکرده است فرا به

 نداشت رادیمن موقع اهدا به تو ا قلب

 را وندشیاز توست اگر پس زده پ مشکل

 دیشا یغزلم را که به زود نیکن ا حفظ

 بندش را: نیبه تو ا قانیرف بفرستند

 روز که در آخر عمر هیس خیآن ش منم
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 ندش راتو گم کرد خداو یموها یال

 

 پر از لرزش تکرار کرد: ییصدا با

 تو گم کرد خداوندش را... یموها یال-

 

آوردم و به ناباورانه به صفحه اش  نییرا پا ی. گوشدیچیبوقِ اشغال در گوشم پ یصدا

 بود؟ بیعج نقدریا زیافتاد؟ چرا همه چ یداشت م یچه اتفاق اینگاه کردم. خدا

 

 یگونه ام جار یکه رو یشم چسباندم و اشکرا به گو یاش را گرفتم. گوش شماره

 یمشترک مورد نظر خاموش م"گفت  یکه م یزن یشده بود را پاک کردم. با صدا

 فرستادم. راهیلب به جد و آبادش بد و ب رِیآوردم و ز نییرا پا یگوش "باشد

 

 به ماه زمزه کردم: رهیرا به باال آوردم و خ سرم

 آشوبه؟ نقدریچرا حالم ا ایخدا-

 

آشپزخانه  نیدورِ از ا ییدوخته شده بود و فکرم، جا زیم یرو یبه فنجانِ چا گاهمن

 خورد. یچرخ م

 

رفت و قلبم  ینم رونیلحظه ام از ذهنم ب کیخش دار  یبا آن تنِ صدا ،یلعنت شعرِ

 شد. یاش فشرده م یادآوریهر لحظه با 
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 در دهانم گذاشتم. یاشتها، لقمه ا یب

 مرتبه گردنم به شدت سوخت. کیم، که نان بود دنِیحالِ جو در

 

 .دمیپر میگردنم گذاشتم و از جا یرا رو دستم

 مانند گفتم: غیج ییبا صدا ما،ین یِغرق در شاد یچهره  دنِید با

 ؟یضیمگه مر-

 

 نشست گفت: یم زیکه پشتِ م یبامزه باال انداخت و در حال یرا با حالت شیابروها

 !یامخدمتِ خواهرِ گر ریسالم و صبح بخ-

 شم؟ یزهر ترک م یگینم شعوری. بریکوفت و صبح بخ-

 

 :دیخند یبلند یصدا با

زنم  یم یپس گردن یکم غر بزن. به من چه که وقت زیواسه داداشت بر ییچا هی-

 چسبه؟  یم نقدریبهت ا

 

 حواله اش کردم: یاساس یجمع شده، چشم غره ا ییلب ها با

 !شعوریب-

 اوف منم عاشقتم!-
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را  شیها یمسخره باز یکه امروز حوصله  دیفهم یآورده بود! نم ریگهم وقت  ماین

 وجه ندارم؟ چیبه ه

 

 نشستم.  زیپشتِ م یرا مقابلش گذاشتم و با اوقات تلخ یچا فنجانِ

 

 :دیدماغم را گرفت و کش کبارهی به

 فنچول! یجنبه نبود یب نقدری. تو که انمیاخمت و باز کن بب-

 

 دم:پس ز یحوصلگ یرا با ب دستش

 حوصله ندارم. ماینکن ن-

 شده؟ یچ نمی. بگو ببیمن رو ندار یحوصله  یغلط کرد-

 

 یم یگفتم؟ اصال حرف یبه برادرم چه م شدم. رهیرنگش خ یمشک یچشم ها در

 توانستم بزنم؟

 

 گفتم: یفتگیو با ش دمیپاش شیبه رو یجان یب لبخندِ

 شرف؟یب دمیکه من نفهم یجذاب شد نقدریا یتو ک-
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 .دیبلند خند یرتبه خشکش زد و بعد، با صدام کی

 گفت: دیکش یرا از دو طرف م میکه با حرص، لپ ها یحال در

خانم؟ تو کانادا هزار  یدیکنه ها! کجاش رو د یم یدلبر ینگاه کن فنچولم چطور-

 تا خاطرخواه داشتم.

 

 را به حالتِ تمسخر کج کردم: دهانم

 کم چاخان کن!-

 یرانیا ی! پلنگارانیطرفدارام بود که برگشتم ا نیز دست ادروغم کجا بوده؟ اصال ا-

 .گنید زیچ هی

 

 .اوردیب میلب ها یتوانست خنده را رو باالخره

 گفتم: دمیخند یم شیکه به حرف ها یحال در

 ؟یپلنگا تور کرد نیفعال چند تا از ا-

هر، هر از شوما چه پنهون خوا ستیدر ارتباطم! از خدا پنهون ن ییسه چهار تا هیبا -

 گذشت. شهیکدوم نم چیمنحصر به فرد دارن! از ه تیخصوص هیکدومشون 

 

 تکان دادم: شیبرا یتاسف سر با

 !ماین یش یتو آدم نم-
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 در هوا زد.  یموافقت بشکن یدر دهانش جا داد و به معنا یبزرگ ی لقمه

 

 آمدم. رونیام بلند شدم و از آشپزخانه ب یصندل یخنده از رو با

 

بارِ هزارم  یام رفتم و شماره اش را برا یاراده به سمتِ گوش یم که شدم، باتاق واردِ

 .گرفتم

 

 خارج شد! میکه از گلو یو باز هم آهِ جان سوز یتکرار یهم همان جمله  باز

 

 ی. تا حدودمیایب رونیام سرگرم کردم تا از فکرش ب یدرس یرا با کتاب ها خودم

 شد. یمیسواالت ش رِیموفق شدم و فکرم درگ

 

و در  دمید یتار م یشده است. کم فیضع میکردم چشم ها یاحساس م یتازگ به

 ام اختالل به وجود آمده بود. یینایب

 

 زیم یکتاب را بستم و سرم را رو دم،یمال یبا دست م میکه چشم ها یحال در

 گذاشتم. 

 

 عمل شیشدم تا روهام به قول ها یام خالص م یهرچه زودتر از کنکورِ لعنت کاش

 کند.
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دهد، خواب  یرا نم میمرتبه، به سرم زد که به خانه اش بروم. اگر جوابِ تلفن ها کی

 باشد. یاش جد یحالش خوب نباشد و سرما خوردگ دیاست. اصال شا

 

 فکر، ترس و اضطراب، به وجودم چنگ زد. نیا با

 .دمیرا با سرعت پوش میبلند شدم و لباس ها زیاراده از پشتِ م یب

 

 ودم را چه طور به خانه اش رساندم. خ دمینفهم

 

 در انتظارم نبود. یجواب چیدادم و ه یفشار م یدر پ یخانه اش را پ زنگِ

 

اتاقش را نظاره کردم. مگر  یبه عقب برداشتم و پنجره  یو دل گرفته، قدم دیناام

 حالش بد نبود؟ پس با حالِ بدش، کجا رفته است؟

 

 شهیرنگِ پشتِ ش دیسف یاس کردم پرده احس یاتاقش، لحظه ا یبه پنجره  رهیخ

 لب زمزمه کردم: رِیتکان خورد. بهت زده، ز

 خونه س؟ یعنی-

 

را به گوشم  یخانه اش را گرفتم و گوش ی. شماره دمیکش رونیب بمیرا از ج یگوش

 چسباندم. 
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از  یجواب نیخلوت و سوت و کور منتظرِ کوچکتر یها در کوچه  قهیها و دق هیثان

 نشد. یخبر چیو ه جانبش ماندم

 

 شیجان راه خانه را در پ یب ییزد، با قدم ها یچنگ م میکه بغض به گلو یحال در

روز  یاز حرف ها کیکردم که کدام  یگرفتم. در راه هر لحظه با خودم فکر م

انجام دادم که روهام به  یگذشته ام درست نبود؟ کدام رفتارم اشتباه بود؟ چه کار

 خت؟یبه هم راندازه  نیبه ا کباره،ی

 

برق  انِیجر یی. به محضِ آنکه به صفحه اش نگاه کردم، گودیدر دستانم لرز یگوش

 از تنم عبور کرد.

 

 را باز کردم و آن را با اضطراب خواندم: امشیپ هولزده،

 نخوره. یتا به کنکورت لطمه ا میرابطمون رو کم کن یماه کیبهتره -

 

 توانستم؟ یاه با نبودنش بسازم؟ مم کیتوانستم  یتوانستم آرام باشم؟ م یم

 

شده بود را پاک کردم.  یگونه ام جار یکه رو یجواب گذاشتم و اشک یرا ب امشیپ

موضوع از توانِ من خارج بود! به خدا که من طاقتِ سرد  نیروهام سرد شده بود و ا

 را نداشتم. نداشتم... شیبودن ها
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 رهام#

 

 نیرنگِ سالن ا دیفروغم، از سقفِ سف ینگاهِ بکاناپه رها شده بود و  یجانم رو یب تنِ

 شد. یکنده نم زینفرت انگ یخانه 

 

نگذاشته بودم، از دستم در رفته بود! تمامِ  رونیرا از خانه ب میکه پا ییروز ها شمار

و فکر کردن  دنیکش گارینشستن و س یدادم، در گوشه ا یکه روزانه انجام م یکار

 شد. یخالصه م

 

 داد. ینشان از آمدنش م ،فونیزنگِ آ یصدا

 

 فونیرنگ جدا کردم و به سمتِ آ یقهوه ا یکاناپه  یخشک شده ام را از رو بدنِ

 قدم برداشتم.

 

باز  شیدادم، در را برا صیتشخ فونیکرده اش را که از داخلِ آ شیآرا ی چهره

 کردم.

 

 یه کردم، نگاهم را به کوچ یروشن م یگاریکه س یو در حال ستادمیپنجره ا پشتِ

 خلوت و سوت و کور دوختم.
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 یو آن کوچه  ستادمیا یهمانجا م دیبا ی. تا چه زماندیکش  ریدر قلبم ت یزیچ

در برابرم  نقدریا شهیچرا هم امد؟یسراغم ن  گریکردم؟ چرا د یرا تماشا م یلعنت

نداشته  یگفته باشم تا کنکورِ مزخرفت، با هم کار است؟ به فرض که من عیمط

گوش کند؟ چرا؟ تا کجا  دهیمنِ احمق و به ته خط رس یبه حرفِ ها دیا! چرا بمیباش

توانم  یفهمد که من نم یام کند؟ نم وانهید شیها یمظلوم باز نیخواهد با ا یم

 فهمد؟ یدخترک احمق نم نیفهمد؟ ا یبخواهمش؟ نم نیتر از ا شیب

 

 :دیکش رونیام، من را از فکر ب ینازکِ مهمانِ دوست نداشتن یصدا

 الم!س-

 

 زدم و جواب دادم: زینفرت انگ گارِیبه س یقیعم پکِ

کارت  ایمگه نگفتم زود ب ؟یبزک دوزک کرد نقدریکه ا یعروس یبر یخوا یمگه م-

 دارم؟

 

 بودم، گفت: دهیکه پرس یتوجه به سوال یب

  ؟یشد یمدل نیخودت چرا ا ه؟یشکل نیچرا ا نجایا-

 

و غرق در دودم  ختهیبهم ر یخانه  جمع شده، به یا افهیسمتش برگشتم. با ق به

 کرد. ینگاه م
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 لب زد: زیانداخت و تمسخر آم میبه سرتاپا ینگاه

 عاشق؟ امنشِیجنابِ آر یخورد ینکنه شکست عشق-

 

 را دوست داشتم؟ یدختر نیچن یمرتبه از خودم متنفر شدم! من چگونه روز کی

 !یانجام بد یبرا یکار هیخوام  یم-

 

 کرد: ینگاهم م نهیبه س دست

 نداره! یکه به من ربط گمیاالن م نیاز هم زته،یاگه مربوط به نازگلِ عز-

 

نجوا  یپر نفوذ و جد یبه سمتش برداشتم. با لحن یشده، قدم زیر ییچشم ها با

 کردم:

  ؟یزن یگنده تر از دهنت م یحرفا-

من رو به لجن  یعوض یدختره  نیچطور به خاطر ا شیرفته چند ماه پ ادتی-

 زدم؟  یبهش حرف مونیکه گوه خوردم از نامزد یزد یسرم داد م یچطور ؟یدیکش

 

 به عقب برداشت: یقدم دهیترس دم،یکه سرش کش یعربده ا با

 ته؟ی! حالیزن یکه پشت سرش زر مفت م یخور یگوه م گمیاالنم م-
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 :دیبه شانه ام کوب یلجباز با

که خودت  یلدر حا یکن یمن رو بازخواست م ،یدون یهمش من رو مقصر م-

 شی. اصال از کجا معلوم از همون دوسال پیدختره ا نیچند وقته با ا ستیمعلوم ن

 !؟یباهاش نبود

 

 ی. چه قدر حرف مفت مدمیام کش یشانیبه پ یهم فشردم و دست یرا رو میها چشم

 زد!

 ...نقدریچرت و پرت نگو ا-

 یبرو تومدرست رو عوض کن  یگفت که به من شیچرت و پرت؟ چطور دوسال پ-

از  ار،یسر در ب شیشو، باهاش دوست شو، از زندگ کیفالن مدرسه، به نازگل نزد

خوام  یو م بمهیخانوادش، رفتاراش برام بگو، چون دخترهِ رق ش،یاخالق اتیخصوص

حرف  ریو سر به ز عیمط ؟یگیمنگفتم چرت و پرت  من ،یکن دایبه خانوادشون راه پ

حرف هام شد  گمیرو م قتیحاال که من دارم حقخر، گوش کردم. اما  هی نِیهاتو ع

 چرت و پرت؟!

 

 یکه عاشقانه رو یبودم و فکرِ بوسه ا دهیمرز انفجار بودم! چند شبانه روز نخواب در

 رهیدوباره اش ش یرفت و حسرتِ تجربه  ینم رونیکاشته بودم، از سرم ب شیلب ها

 چیو هوا معلق بودم و ه نیزم نِی. من در حالِ جان دادن بودم. بدیمکیجانم را م ی

گفت و حرف از دوسالِ  یم فیاراج زینفرت انگ خترِد نینداشتم. آنوقت ا یراه برگشت

 کنم؟ رونشیزد! حقش نبود که در دهانش بکوبم و از خانه ام ب یم شیپ
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رها کردم. چشم بسته،  شیو تنم را رو دمیجانم را به سمتِ کاناپه کش یب یپاها

 دادم و گفتم: هیسرم را به کاناپه تک

 ؟یکن یدرسته اصال. خوبه؟ حاال کمکم م یگیتو م یحق با توئه مارال! هرچ-

 

 کالفه گفت: ییکشمکش خسته بود. با صدا نیهم انگار از ا او

برم بهش بگم از رفتارم  دیدفعه با نیکنم؟ نکنه ا یرو باز ینقش چ دیباز با-

 کنم؟ یدوستِ مهربون رو باز هیو نقش  مونمیپش

 

 یرا دوست خودش م یگلِ گلدانم آتش گرفت. چه مارِ هفت خط یدلم برا یا ظهلح

 یاز گذشته از خودم متنفر م شتریچه کردم؟ چرا هر لحظه ب یدانست! من با گل

 ام کرد؟ یچه با زندگ یانتقامِ لعنت نیشوم؟ ا

 

و  گذاشتم میزانوها یسوخت! آرنجِ دو هر دستم را رو یدردِ لعنت نیاز حجمِ ا میگلو

 گرفتم. میسرم را در دست ها

 

مانده بود، نابودِ کردن  میکه برا یبگذرم! تنها راه اوشیو س انایتوانستم از حقِ د ینم

 کردم. یاز جانم م زتریخواهرِ و برادرِ عز یخودم را فدا گریباِر د کی دیخودم بود! با

 !میکن یازدواج م-
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سوخت؟ چرا دلم فرو کردنِ انگشت  یچرا قلبم آنقدر م د؟یلرز یآنقدر م می.چرا صدا

تمام  یکابوس لعنت نیچرا ا ایخواست؟ خدا یرا م یدوست داشتن یدر آن چال ها

 شد؟ ینم

 

 شوکه شده بود! یی! گودیرس یاز جانبِ مارال به گوشم نم ییصدا چیه

 

 یدردِ طاقت فرسا، مارال را تار م نیکه از هجوم ا ییرا باال آوردم و با چشم ها سرم

 زمزمه کردم: ،دندید

که  یکنم که ازم متنفر بشه. جور یکار هیخوام  یخوام از نازگل جدا بشم! م یم-

 مارال؟  یکن یدوستم نداشته باشه. کمکم م گهیفراموشم کنه. د

 

 سرش را به چپ و راست تکان داد: ناباورانه

 !یشد وونهیتو د-

 ؟یفهم ینشدم. مجبورم م وونهید-

 یکار م یچ یدار یفهم یرهام؟ اصال م یکن یم یچ هیخودت رو قربان یدار-

 ؟یکرد کیبا اون همه نقشه من رو بهش نزد شیچرا دوسال پ ه؟ینازگل ک ؟یکن

 ن؟یشرکت باباش نفوذ کرد یتو اوشیچرا تو و س

 

از قبل سوخت و من محکوم بودم به مرد بودن! به  شتریب می! گلودیزده خند بهت

 !ختنیاشک نر
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باهاش ازدواج  یخوا یم ینگفت ؟یدوستش دار ینگفت منبه  شیمگه چند ماه پ-

 یکار م یچ یدار یفهم یکه ازت متنفر بشه؟ م یکن یکار یخوا یحاال م ؟یکن

 اصال؟ تهی! حالیتو همه چ یهممون؟ گند زد هیبا زندگ یکن

 

پرت  واریوار به سمتِ د وانهیرا برداشتم و د زیشدم. گلدانِ دورِ م وانهیمرتبه د کی

 :دمیکش ادیفرکردم. 

تونم نازگل رو  یکنم! نم یرو قربان اوشیو س انایتونم د ینم ؟یفهم یتونم م ینم-

 یموها یبدم. به درک که من تا آخر عمرم حسرت لمسِ دوباره  یباز نیاز ا شتریب

تا چال گونه  نمیب یخنده هاش رو نم گهیمونه. به درک که د یبه دلم م شیشمیابر

 یمژه ها رِیتونم انگشت بکشم ز ی. به درک که نمرهیگب یهاش روانم رو به باز

من به درک...من به درک...  ؟یفهم یبه باد بره! به درک م مونمیو ا نیبلندش تا د

 رهام به درک...

 

 یو م دمید یرا تار م زی. همه چدمیترک ی. به خدا که داشتم مدمیترک یم داشتم

 از آن که مقابلِ مارال، رسوا شوم. دمیترس

 

کردم هزار تکه  یکه احساس م یچنگ زدم و با قلب زیم یرا از رو نمیماش چِیوس

 زدم. رونیشده، از خانه ب

 

نشسته بودم. نشسته بودم  نمیاتاقش، در ماش یپنجره  رِیبه خودم آمدم که ز یوقت

گلِ  دنِید هیثان کیبا  ،یقلبِ لعنت نی. انمشیلحظه بب کیو  دیایبه تراس ب دیتا شا
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همان پنجره  رِیاز ز دنشید هیگرفت. فقط چند ثان یا چند روز آرام مگلدانش، ت

 ام افزود. یزندگ یبه تمامِ حسرت ها گر،ید یرتو حس امدی! نامدیبود اما...ن یکاف

 نازگل#

 

دخترکِ شر و حواس  نیا یبودم. دلم برا ستادهیا انایپارک گلستان، منتظرِ د مقابلِ

 بود که... یزینبود! چ یفقط دلتنگ دنشید یبرا لمیپرت تنگ شده بود و البته، دال

 

رنگ باختند. نگاهم به  شانمیو افکارِ پر دندیباال پر میشانه ها ،ینیبوقِ ماش یصدا با

 آمد افتاد. یشد و به سمتم م یرد م ابانیپر نشاط، از خ یکه با لبخند ییاناید

 

که با  یاوشیس دنِیا دکه بوق زده بود نگاه کردم. ب ینیبه ماش نباریچرخاندم و ا سر

پر محبت حواله اش  یداد، دستم را باال آوردم و لبخند یدست تکان م میلبخند برا

 کردم.

 ؟یمعطل شد یلیسالم، خ-

 

 جا دادم و گفتم: اناید یرا در دستِ دراز شده  دستم

 ؟ینه تازه اومدم، خوب زم،یسالم عز-

 

از کنارمان رد شد و  شنیتکان داد. ماش اوشیس یبرا یخداحافظ یبه معنا یسر

 زد. مانیبرا یبوق
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  ؟یخوبم، تو چ-

 

تولدِ  یو من برا میبرو دیبود که به خر نی. قرارمان بر امیواردِ پارک شد گریکدی با

 بخرم. یزیچ ماین

 خوبم ممنون!-

 واسه عکس. دهیکلک! جون م ادیچه قدر مدل موهات بهت م-

 

 چرخاند. یدر صورتم مشده، نگاهش را  زیر ییو او با چشم ها دمیخند

 

 رونیب یزیاش کرد و چ یکول فِیآمد که دست در ک ادشی یزیمرتبه چ کی انگار

 .دیکش

 

 بود نگاه کردم.  شیکه در دست ها یعکاس نِیتعجب به دورب با

 

 به اطرافش انداخت و گفت: یمتفکر نگاه اناید

 .رمیتوپ ازت بگ هیعکس هنر هیتا  نیبش مکتیاون ن یبرو رو-

 .ستی. االن لباسام خوب ناناید الیخیب-

 

 رفت گفت: یم یکه به سمت یو در حال دیرا کش دستم



363 
 

از دستت  یکردم. فکر کرد دایپ یجذاب نقدریکه ا یتوپ مثله توئه عوض یسوژه  هی-

 دم؟یم

 

 یسالِ اول رشته  یعکس گرفت. دانشجو پمیمختلف، از چهره و ت یحالت ها در

را از ذوق و شوقش  نیته اش را دوست داشت. ااز اندازه رش شیبود و ب یعکاس

 .دیشد فهم یهنگام عکس گرفتن م

 

هم بد  ادیکردم. ز یکه گرفته بود نگاه م ییبودم و به عکس ها ستادهیا کنارش

 خوب افتاده بودم! یلیراستش...خ یعنیبودم.  فتادهین

 

د عالقه اش مور ی. او از رشته میرفت یراه م یدر پاساژِ نسبت شلوغ گریهمد کنارِ

 خوردم! یاش غبطه م یکرد و من، به خوشحال یگفت و ذوق م یم

 

روهام تمامِ تالشش را  دیها به دلش مانده بود. شا زیچ یلیحسرت خ یاز کودک اناید

که من  یکدام از امکانات چیه نیقیخواهرِ کوچکش انجام داده باشد اما، به  یبرا

 هنوز هم ندارد. د،یداشتم را نداشته و شا

 

اندازه فاصله است؟ چرا او با  نیدختر، به ا نیمن و ا نیچرا ب نها،یا یِوجودِ تمام با

شود  یاندازه خوشحال م نیعکس گرفتن تا ا یسوژه برا کیو  یعکاس نیدورب کی

 و من...
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 :دیکش یم ادیدر سرم فر یزیچ

تو  نازگل؟ یلحظه هم تنهاش نذاشتن! اما تو چ کی یاون دوتا برادر داره که حت-

 ؟یچ

 

و او با نشاط از رنگِ فوق  میستادیا یمغازه ا نیتریکه پشتِ و یهمان لحظه ا قایدق

در پول و ثروت  ،یکه خوشبخت دمیرس جهینت نیزد، به ا یلباس حرف م یالعاده 

 یهمچون خانواده  یخانواده ا ستیکاف ،یخوشبخت یبرا یشود! گاه یخالصه نم

را  گریکدیو غم  یتحمل ناراحت یرتصو چیدر هکه  ی! خانواده ایداشته باش اناید

 کنند. یهم جانشان را فدا م یندارند و برا

 

 

گفت عطر ها  یم انایچشمم را نگرفت. د یزیو چ میکرد نییپاساژ را باال و پا ی همه

 شیداشتم ب دهیتولد است. اما من عق یکادو برا نیبهتر مت،یگران ق یو ساعت ها

نگاهم به  ،یمغازه ا ی شهیکه پشت ش یحال وقت نیااست. با  یاز اندازه تکرار

نخرم.  شیافتاد، نتوانستم آن را برا تداش یگرد و بزرگ یکه صفحه  یلیساعت است

و دلم هر لحظه از تصور  دیآ یاندازه به دستان مردانه اش م یکردم ب یاحساس م

ست.  یبیرفت! برادر داشتن چه حسِ عج یساعدش غنج م یساعت بر رو نیا

 گاه توست! هیکوتاه تک یِبه سخت یزیچ یکن یساس ماح

 

اش  یشگیهم یها یبا مسخره باز اناید م،یآمد رونیکه ب یساعت فروش یمغازه  از

 گفت: طنتیدست دورِ گردنم انداخت و پر از ش
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همه بخاطرش  نیارزش داشت ا نمیداداشِ تحفت رو نشونم بده بب نینازگل عکسِ ا-

 نه؟! ایمصرف کردم  یانرژ

 

 شدم گفتم: یم ماین نستاگرامیا جِیکه واردِ پ یو در حال دمیمزخرفاتش خند به

 کانادا! یکشته مرده داره تو یارزشش رو که داره! به قولِ خودش کل-

 

 گرفتم: انایرا مقابلِ صورتِ د یرا باز کردم و گوش شیاز پست ها یکی

 .نیبب ایب-

 نه؟ینازگل ا یوا-

 

 نگاه کرد: یگریپس از د یکیرا  شیها و عکس دیرا از دستم کش یگوش

 داداشته؟ نیا یواو...مطمئن-

 !وونهید-

 .نگایمدل نیاز ا اس؟یخارج هیچرا شب نینازگل ا-

 

 آوردم و گفتم: رونیب شیرا برا زبانم

 همه مثلِ داداشِ خودت زشتن؟ یفکر کرد-
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ب من به شدت جذا یداشت اما برا یمعمول ی! روهام چهره ایحرفِ مسخره ا چه

 بود!

 

 را برگرداند: شیجمع کرد و با حرص رو لب

 اگه به رهام نگفتم تا به حسابت برسه!-

 

 باال انداختم: یو شانه ا دمیخند

 بودم. اوشیکه با روهام نبودم! با سمن-

 

 رِیز یمرتبه پخ کیکرد و من،  ینگاهم م یجیو نگاهم کرد. او با گ ستادیا مات

 و گفت: دیبخنده زدم. با حرص به شانه ام کو

 ان! گهیهم د هیاونا که شب ؟یعوض یکن یمن رو اسکول م-

 خب پس هردوتاشون زشتن!-

 

 زد: یو وسطِ پاساژ داد م دیدو یدنبالم م انایرا گفتم و پا به فرار گذاشتم. د نیا

 کارت کنم. یدونم چ یاگه دستم بهت برسه م-

بکشم. دوال شدم و با  توانم نفس ینم گریزدم، احساس کردم د رونیپاساژ که ب از

 گذاشتم. میزانوها ینفس نفس دست رو

 گردنم گذاشت و فشار داد. یاز پشت دست رو یکس کباره،ی به



367 
 

 یکه با خباثت استخوان ها ییانایو به د ستادمیاز درد جمع شد. صاف ا صورتم

 داد گفتم: یگردنم را فشار م

 ...ی...ای...ااناید رهیگ یدرد م یا-

 گفت: طنتیبا ش فشار داد و شتریب

 زشته؟ یبگو ک گهیبار د هی-

 !ختیریسرِ اون دوتا ب یشیم یرتیغ یلیخ گهیاه بابا توام د-

 یآمد و هم خنده ام گرفته بود. با صورت یکرد. هم دردم م شتریدستانش را ب فشار

 و گفتم: دمیجمع شده خند

 منم ول کن! ختیریاصال ب-

 شرط داره!-

 گردنم رو!ول کن  ییشرطت؟ وا هیآخ...چ-

 تولدِ داداشت! امیمنم ب دیبا-

 از دستش گفتم: یخالص یچه گفت. فقط برا دمینفهم اصال

 . فقط ول کن گردنم رو!یتو بگ یهرچ-

 یکه دستم را رو یرا که ول کرد، انگار تازه توانستم نفس بکشم. در حال گردنم

 گفتم: دمیمال یگردنِ دردناکم م

 !یکرد یو رو نم یبود یچه قدر وحش-

. دستم را از دیزد و دستم را به سمتِ پاساژ کش میبه رو یزیآم طنتیش چشمکِ

 و گفتم: دمیکش رونیدستش ب

 کجا؟-
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 !گهید میلباس بخر میبر-

 ؟یچ یلباس برا-

 اون خوشگله؟ شِیپ امیلخت ب یاسکول. توقع دار گهیتولد داداشت د یبرا-

 را قبول کرده ام!  یچه شرط دمیفهم تازه

 .اناید ییپررو یلیخ-

از  نمییتولدت ب امیب دیداداشت بدجور چشمم رو گرفته. با نیباور کن ا یناز-

 فوتو شاپه! ایخوشگله  نقدریهم کمینزد

. در واقع مطمئن بودم دیگو یدانستم راست م یداشتم، م انایکه از د یشناخت با

 ینقدرکردن است. وگرنه خواهرِ روهام، آ یفوضول یقصدش از آمدن به تولد تنها کم

 تور پهن کند. شیبرا اینشان بدهد  یخوب بود که نخواهد خودش را به پسر

و  رمیبگ یخواستم از روهام خبر یچند بار .دیخر یم دیرس یکه به فکرش م هرچه

 رابطه را قطع کرده است. نیروهام تا کنکوِر من، ا دیاز آنکه بفهم دمیهربار، ترس

 :دمیو پرس اوردمیطاقت ن باالخره

 انا؟ید یدیچند روزه ند نیا یم رو توروها-

به  یینگاه گذرا دم،یکه پرس یکرد. با سوال یکه در رگال بود نگاه م ییمانتوها به

 چهره ام انداخت و گفت:

 نشده؟! یزیکه مثال چ یکن یرفتار م یجور هیچرا  نیقهر یوقت-

 

 بود.  یآنها موروث یرک بودن در خانواده  ییشدم! گو خشک

 گفت: میبه چشم ها رهی. به سمتم برگشت و خدیام را فهم یگبهت زد انگار
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 روزیدونم که د یرو م نیدونم. فقط ا ی! اصال نموونتهید دمینازگل رهام عاشقته! شا-

مرتب و  شهیرهامِ هم یشد اون خونه، خونه  یواردِ خونش شدم، باورم نم یوقت

 باشه! زیتم

را فراموش  دنیتپ ینگار لحظه اشکل ممکن هجوم آورد. قلبم ا نیبه بدتر ینگران

 در وجودم به جوشش افتاد. یکرد و دلواپس

از فروشنده، از  یلب ریز یانداخت و با تشکر گرید یبه مانتوها یسرسر ینگاه انا،ید

 رفتم و پشتِ سرش به راه افتادم. رونیرفت. به سرعت از مغازه ب رونیمغازه ب

 رلِ زبانم به دست خودم نبود:و انگار، کنت دیجوش یو سرکه م ریمثلِ س دلم

 روهام حالش خوبه؟ انا،ید-

 نگرانم انداخت و گفت: یبه چهره  ینگاه مین

چون دوست نداشتم تو مشکالتتون  در موردش نزدم یاز اون وقت تاحاال حرف-

رو  گهیهمد ی. وقتیدیچون خودت ازم سوال پرس گمیدخالت کنم. االنم دارم م

رو  تیکنکورِ کوفت نی. ادیبا هم دعوا نکن یالک یزای چبه خاطرِ د،یدوست دار نقدریا

 شه به خدا! یداره پرپر م بشه؟راحت  تیخواستگار ادیداداش من ب نیا یدیم یک

خواب  ایحالش خوب نبود؟ خدا دنمیپر زد! از ند دنش،ید هیثان کیفقط  یبرا دلم

 نبودم؟

 دوخته بودم گفتم: میکه نگاهم را به کفش ها یانداختم و در حال نییرا پا سرم

 .می. روهام خودش گفت تا کنکورت با هم قطع رابطه کناناید میما قهر نکرد-

 :دیرا گرد کرد و متعجب پرس شی. چشم هاستادیمرتبه ا کی

 ؟یگیراست م-



370 
 

  اوهوم.-

 کنه. یم تیواسه داداشم. به خاطرِ تو داره خودش رو اذ رمیبم-

 :دمیپرس ینگران با

 ا؟واقع ستیحالش خوب ن-

 بود: یپر از ناراحت نباریا شیشروع به راه رفتن کرد. صدا دوباره

رفته.  ایاز دن یقلب یبابام با سکته  .میدار ادیز یخانوادمون مشکل قلب یما تو-

 قلب انجام داد. رهامم... وندیپ شیهم چند سال پ اوشیس

 آتش گرفت. روهام چه؟ دلم

 دنیکش گاریخب بازم س یها...ول ستین یزیقلبش ناراحته. البته چ کمیرهامم -

 شیداد. صدا یم گاریس یبو کلشیه یکه رفتم خونش، همه  روزیسمه. د شیبرا

. معلوم بود خودش رو با دمیفهم یاونقدر گرفته بود که به زور حرف هاش رو م

 خفه کرده. گاریس

که زنگ زد و گفت سرما خورده ام،  یآن شب دمینگاهش کردم. تازه فهم یناباور با

 چه بود!  شیصدا یگرفتگ لیلد

بستم. با بغض  میسرم گذاشتم و چشم ها ی. دستم را رودیکش ریمرتبه ت کی سرم

 لب زمزمه کردم: رِیز

 اره؟یسرِ خودش ب یینکنه بال-

 را گرفت و گفت: میبازو رِیز یبا نگران اناید

 چت شد؟-
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 تما به چشمح دی. بادمیکش میچشم ها یتار و کم سو بود. چند بار دستم رو دمید

 داشتم. نکیبه ع اجیشده بودند و احت فیضع میرفتم. چشم ها یم یپزشک

 

 یشدند. خودم را با دوره کردنِ کتاب ها یم یها به سرعتِ هرچه تمام تر ط روز

شد  یکه به روهام مربوط م یکردم تا فکرم را از هر موضوع یام سرگرم م یدرس

 منحرف کنم. 

 

 دنِینشن لش،یشک تنها دل یشدم و ب یم داریخواب ب از یدیشد یبا سردردها شبها

عادت  یدوست داشتن یِآن سمفون دنِیبه  شن میقبل از خواب بود. گوش ها شیصدا

را دارد که تمامِ  نیا تیشعر قابل تیب کیتوانست بفهمد  یم یداشتند و چه کس

 ببخشد؟ نیرا تسک میسردردها

 

در تولد، نه تنها من را، بلکه  انایحضورِ دحال و احوالم را بهتر کرد.  یکم ماین تولد

 سرحال آورد. ماراین یمن و دوست ها یها یهم کالس یو حت ماین

 

 ییانایاز دعوت دوستانم ناراحت شده بود، به همان اندازه از وجودِ د مایقدر ن هرچه

 آمد. یکرد خوشش م یمجلس را گرم م شیها طنتیکه با ش

 

دو  نیکه ا یشد ی. آن زمان متوجه میدقت کن به رفتارشان یبود تنها کم یکاف

واضح و مشخص بود، که  یموضوع به حد نیزنند. ا یمو نم گریکدیآتش پاره، با 
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فرو برده بود و  کیدر ک مارایسرِ ن انایکه د ی. درست وقتدیهم فهم میمامان مر یحت

 ت:کنار گوشم گف میمامان مر ودند،پهن شده ب نیزم یاز خنده رو نیحاضر یهمه 

 گفتم. یک نیشه! بب یدختره عروس خودم م نیا-

 

ماند. اما خبر نداشتم  ینم یبه کس بندیدانستم پا یداشتم، م مایکه از ن یشناخت با

 دارند. یخاندان، در دل بردن مهارتِ خاص نیخواهرِ روهام است و ا انایکه د

 

عوض کردم، را که  میحال به اتاقم رفتم. لباس ها یکه تمام شد، خسته و ب تولد

 هوا باز شد. یبود که درب اتاق ب میمشغولِ شانه زدن موها

 

 واردِ اتاق شود؟ نگونهیتوانست ا یم یبه نگاه کردن نبود. چه کس یاجیاحت

 ما؟ین هیچ-

 ؟یدیدختره رو م نینازگل شماره ا-

 

داده  هیگذاشتم و به سمتش برگشتم. به چهارچوب در تک شیآرا زیم یرا رو شانه

 کرد. یاش کار م یگوش بود و با

 

 :دمیکردم و پرس زیر چشم

 کدوم دختره؟-

 



373 
 

 را باال آورد و دهان کج کرد: سرش

 شد به خدا. یپسر م دیبا نیرفت. ا یراست باال م وارهیکه از د نیهم-

 

 گره خورده گفتم: ییبدجنس فرو رفتم. با ابروها یجلدِ خواهر در

 ؟یکار دار یباهاش چ-

 

 :دیرص غربه کمر زد و با ح دست

همه آدم آبروم واسم نذاشت.  نیا یکرد. جلو یکی کیرو با ک کلمیپررو ه یدختره -

 کنم سرش! یتالف دیبا

 

 رفتم و انگشت اشاره ام را مقابلش تکان دادم: جلوتر

 کنارِ اون سه چهار تا. یبذار یتور کن نمیا یخوا ی! ممایشناسم ن یمن که تورو م-

 

 :دیو خند دیرا کش لپم

 !یمثه خودم باهوش ادیم خوشم-

 

 شدم: یمرتبه جد کی

 .ماین رونیب ایاز فکرش کال ب-
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سرم را به   د،یمتعجبش که به گوشم رس یتخت نشستم. صدا یو رو برگشتم

 سمتش چرخاندم:

 وا! چرا انوقت؟-

 .دیستیهم مناسب ن یچون برا-

 مناسبه؟ یک یبرا یچ یکن یم نییتو تع-

 

 تر از قبل گفتم: یجد

. توام که به هیاحساسات یلیکاراش نگاه نکن. خ نیشناسم. به ا یرو م انایما دنه! ا-

 .شهینابود م نه،یب یم یکیجا با  هی. دو رو بعد تورو یستین بندیروابط پا نیا

 

 کردم! یتعجب م دیآورد با یحرفم نه نم یپسر بود و اگر رو نیدر خون ا یلجباز

 شم. یوست نمحاال تو شمارش رو بده. اصال من باهاش د-

 !مایشه ن ینم-

 رفته؟ ادتیقولش قوله.  مایبابا. ن دمیقول م-

 

شد و  یم یکه جد یآورد. اما امان از آن وقت یدر م یخدا مسخره باز ی شهیهم

 داد! یقول م

 .دمی. اگه اجازه داد بهت مرمیگ یازش اجازه م-
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 ر دهانش ماند.ام حرف د یزنگِ گوش ی.خواست اعتراض کند. اما با بلند شدنِ صدا

 

 !ختیفرو ر نهیگره خورد، قلبم در س یگوش یکه به صفحه  نگاهم

 

خودم  یکردم و به چشم ها ینگاه م یروشنِ گوش یناباور به صفحه  ینگاه با

 اعتماد نداشتم. واقعا زنگ زده بود؟

 ه؟یک-

 

ام نگاه  یگوش یام شد. خواست به صفحه  یباعثِ دست پاچگ ما،یکنجکاوِ ن لحنِ

 را به گوشم چسباندم: یکه با سرعت تماس را وصل کردم و گوش کند

 ب...بله؟!-

 سالم!-

 

 کند! یوقت سالم نم چیروهام است؟ او که ه یراست به

 

 فرستادم و گفتم: رونیرفت. نفسم را پر صدا ب رونیاز اتاق ب ماین

 سالم.-

 ؟یخوب-
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 زد؟ یاز چند هفته زنگ زده بود و حرف از خوب بودن م بعد

 .یانگار تو بهتر یبم. ولخو-

 

 نشد: نگونهیکالمم را متوجه شده باشد. اما ا یبودم تکه  دواریام

 ؟یچ یعنی-

 !ینباشه، راحت تر فتیمزاحم اوقات شر یباالخره کس-

 

 گرفته شد: شیصدا لحنِ

 ؟یکن یاز خودت حرف نزن. امشب زنگ زدم دلم آروم بشه. آرومم م یالک-

 

 خش دار شد: میآورد و صدا . بغض هجومدیلرز شیبرا دلم

 ؟یبد باش نقدریا یتون یچه طور م-

 ؟یباش زیوسوسه انگ نقدریا یتون یچه طور م-

 

 من! چه گفت؟ یخدا

 دختر بچه خواب رو ازم گرفته. هی-

 

 پر از لرزش زمزمه کردم: ییصدا با

 ر...روهام؟!-
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 جون؟-

 

 ب زمزمه کرد:تا یدلتنگ و ب ی. با لحنختیام فرو ر نهیآب شد و در س قلبم

 خواد! یرو م دنتیدلم بوس-

 

مرد،  نیاتاق به سمتم هجوم آوردند. ا یها وارید ییسخت شد و گو دنیکش نفس

 ست. یزدگ جانیباعث ه شهیهم

 

 گفتم: ریدلگ یاراده بغض کردم. با لحن یب

 دلم برات تنگ شده نامرد.-

 بغض نکن!-

 .تونمینم-

مردم  یخونه  واریساعت از د نیا یبذارم و توپا  رِیمجبورم نکن تموم باور هام رو ز-

 یبغض نکن، بگ گمیم یوقت یببوسمت که بفهم یو جور امیباال برم. باال برم تا ب

 چشم!

 

 اش بر بهتم افزود: یجد یشد. صدا میدندان ها رِیاس لبم

 صدبار! نی. اریلبتم گاز نگ-

 



378 
 

 د؟یفهم یمن! از کجا م یخدا

 ؟یدیاز کجا فهم-

 ی. همه نهیتونه تورو بهتر از من بب یکس نم چیرو از برم. ه حرکاتت یهمه -

 خاطرش نگه داره. یبذاره و تو نیذره ب رِیکارات رو دونه به دونه ز

 

داشت و محال بود  یفوق العاده قو یمحض بود! رهام حافظه ا قتِیحق شیها حرف

 و او فراموش کند. یمقابلش انجام ده یحرکت

 

 شده بود: یلبانم نقاش یر رواز اعماق وجودم، ب یلبخند

 ؟یگل-

 جانم؟-

 زنگ زدم که بگم...-

 

 :دمیبودم، به جز آنچه از زبانش شن یزیهرچ منتظرِ

 کنم. یم یبگ یهرکار ،یاگه کنکورت رو خوب بد-

 

 :دمیپرس

 کنکور رو خوب بدم؟ نیبرات مهمه که ا نقدریا-
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 مرتبه گرفته شد: کی شیصدا

رو باال ببرم. حاال  زتیکه انگ نی! انهینجام بدم، همتونم برات ا یکه م یتنها کار-

 ؟یخوا یم یازم چ ،یخوب قبول شد یرشته  هیاگه  نمیبگو بب

 

 عاشقانه زمزمه کردم: یمرتبه با لحن کی ،یفکر چیه یب

 و تا آخرِ عمر. شهیهم یخوام! برا یتورو م-

 

 مرتبه گرفته شد: کی شیصدا

رو باال ببرم. حاال  زتیکه انگ نی! انهیدم، همتونم برات انجام ب یکه م یتنها کار-

 ؟یخوا یم یا زهیازم چه جا ،یخوب قبول شد یرشته  هیاگه  نمیبگو بب

 

 عاشقانه زمزمه کردم: یمرتبه با لحن کی ،یفکر چیه یب

 و تا آخرِ عمر. شهیهم یخوام! برا یتورو م-

 

تا  دیطول کش یا هی. چند ثاندیرس یهم به گوشم نم شینفس ها یصدا گرید یحت

 :دیایبه حرف ب

 !ستمین یخوب ی زهیمن جا-

 نیکه ا ینقدریا دمت؟یچند روزه که ند ی. حساب کردگهینکن د تیروهام اذ-

 کنکور کنکور کنکور. یگی! همش مستیمن ن یتو مهمه برا یکنکور برا
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 :دیرس یبه شدت خسته و درمانده به نظر م شیصدا

 رو هم داشته باشم. یکی نیخوام بعدا عذاب وجدان ا ینم-

 آخه؟ یعذاب وجدان چ-

 .یکه حقته برس ییبه اون جا یکه به خاطر من نتونست نیا-

 

 آورد: یداشت حرصم را در م گرید

 ؟یفهم ی! مییحقه من تو-

 

 یحالِ خرابش برا نیکردم مضطرب است؟ ا ی. چرا احساس مدیکش یکالفه ا پوفِ

 چه بود؟

 کنه. یآرومم مکار  نیشه برات شعر بخونم؟ ا یم-

 

 لب زدم: صادقانه

 کنه! یمن رو هم آروم م-

 

 رهیمردانه اش را در خاطراتم ذخ یتختم جمع شدم و با تمامِ وجودم، صدا ی گوشه

 کردم:

 یدیتو به من خند-

 یدانست ینم و
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 هیهمسا یبه چه دلهره از باغچه  من

 دمیرا دزد بیس

 

خش دار و گرفته اش گوش  یاگذاشتم و چشم بسته، به صد میزانوها یرا رو سرم

 سپردم:

 دیمن تند دو یباغبان از پ-

 دیرا دست تو د بیس

 آلوده به من کرد نگاه غضب

 دندان زده از دست تو افتاد به خاک بیس

 

 :دمیپرس یمرتبه سرفه اش گرفت. با نگران کی

 !؟یخوب-

 

 به شدت گرفته و لرزان شعرش را ادامه داد: ییرا صاف کرد و با صدا شیگلو

 و هنوز یو تو رفت-

 که در گوش من آرام آرام سالهاست

 خش گام تو تکرار کنان خش

 دهد آزارم یم

 کنان شهیمن اند و
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 پندارم نیا غرق

 کوچک ما یچرا باغچه  که

 نداشت! بیس

 آرامش زمزمه کردم: با

 چه قدر قشنگ بود!-

شم شه بعد یم تینخواب. چشمات اذ رید نقدریبرو بخواب. شب ها هم ا گهید-

 .رهیگ یسرت درد م

 

 خوابم؟ یم ریدانست من شبها د یاز کجا م او

 نبود.  یشگیروهام، روهامِ هم نیداشتم. ا یبیعج احساسِ

 ؟یبزن یهست که بخوا یشده روهام؟ حرف یزیچ-

 شه... یشه...م یم-

 ؟یشه چ یم-

 

 یبار آن را از روهام م نیاول یکه برا یزیپر از خواهش و التماس بود. چ شیصدا

 :دمید

 تراس اتاقت؟ یتو یایشه ب یم-

 

 تراس چشم دوختم. نکند...نکند... ی شهیو مات به ش جیگ
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اش را باز کردم و به محضِ آنکه  ییو به سمتِ تراس رفتم. درِ کشو دمیپر میجا از

را نگاه کنم  نییدورتا دورش رفتم. خم شدم تا پا یواردش شدم به سمتِ حصار ها

 :دیچیشم پنگرانش در گو یکه صدا

 . برو عقب.یافت یم ینجورینکن ا-

 

کردم. از آن لحظه تا به االن  یبود نگاه م ستادهیکه مقابلِ خانه ا یبه کس رتیح با

 یچه م نجایگذشت و او ا یشب م ۱۱زد؟ ساعت از  ینم یحرف چیبود و ه نجایا

 کرد؟

 ؟یستادیوا نجایا یتو؟ از ک یکن یکار م یچ نجایروهام ا-

 نیتراس و من ا یتو یایبار ب کیتا فقط  ستمیا یم نجایه ساعتها اچند شبه ک-

 .نمیلباس تنت رو بب

 

 .دیخند یم زیر زیاز کسل بودن در آمده بود و حاال داشت ر یکم لحنش

 

داشت انداختم و با تعجب  یآن طرح باب اسفنج یام رو یبه لباس عروسک ینگاه

 گفتم:

تو! در  یدار  یی. المصب عجب چشاینیب یفاصله لباس من رو م نیاز ا یچه طور-

 قشنگه. دلتم بخواد! میلیضمن لباسم خ
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 زمزمه کرد: یفگیاز ش پر

 خواد! یدلم که م-

 کتک؟ یچ-

 

 :دیخند

نرم و  یبغلم. بافتنِ موها یزشت تو یِزبون نفهمِ خوردن یبچه  هینه! چلوندن -

 یمژه ها یه دونه شمردن دونه ب .شیچالِ لعنت ی. فرو کردن انگشت توشیشمیابر

 که بلدم کنارِ گوشش. بازم بگم؟ ییبلندش. خوندن تک تک شعرا

 

 توانستم. ینلرزد؟ بخدا که نم شیتا برا ستمیتوانستم مقابلِ دلِ عاشقم با یم

 ؟یعنیبود  اتیفانتز یکه گفت یینایا-

 

 زهر کرد: میرا برا شیحرف ها یِنیریتلخش، ش ی خنده

 حسرتام بود.-

 زنم تو سرتا! یم نییاپ امیروهام م-

 چند بار بگم درست صحبت کن؟!-

 

 کردن از خودم در آوردم: هیگر یصدا

 باز شروع کرد!-



385 
 

 گهیسال از خودش بزرگ تره م 11که عاشقشه و  یبه مرد یخودته. ک رِیتقص-

 تو سرت؟ زنمیم

 

 گفت: رتیرا در آوردم. با ح شیصدا ادا یب

 !؟یاریمن رو در م یادا-

 

 و گفتم: دمیام کوب یشانیپ یبر رو یدست

 تورو در آوردم؟ یبابا. کجا ادا ینیب یاشتباه م یدار-

 . دمیخودم د-

 خب. یدیاشتباه د-

 شدم از دستت. ری. پیستیتو درست بشو ن-

 

 لوس کردم: شیبرا یرا کم میصدا دلبرانه،

 !رون؟یب میفردا بر-

 

 بار گفتم: نینداد. ا یجواب

 بشه؟ دلم برات تنگ شده خب. زونیآو ینجوریلبام ا ادیدلت م-

 

 گفت: یجد ییمرتبه به صدا کی
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 نه!-

 آخه چرا؟-

 یکنم تا بتون ریفکرت رو درگ دیکه گفتم. امشبم اشتباه کردم زنگ زدم. نبا نیهم-

 .یرو درست تمرکز کن

 

 ام به وضوح مشخص بود: یدلخور

 . حواست هست اصال؟یکنیم یبه من کم محل یدار-

 

 :دیفهم شیشد از نفس نفس زدن ها یرا م نیود. اب یعصبان گرید حاال

 نقدریتونم ازت دل بکنم. من رو بفهم! ا ینم نمتیب یم یوقت ؟یفهم یتونم م ینم-

! از تو تا آخر عمرم بدم گمیبار بهت گفتم، بازم م هینداشته باش.  جایاز من توقع ب

 ۲۹. ادیبدم م یفمکه نقطه ضع یی. از توادیبدم م یکه پر از وسوسه ا یی. از توادیم

دختر  هی. حاال اوردیاز پا درم ن یمشکل چی. هشتمندا ینقطه ضعف چیسالِ تموم ه

افتم. بعد اونقدر سرفه  یبه سرفه م یکرده که از نفس تنگ یکار یرستانیدب یبچه 

 یمن؟ م هیاز زندگ یخوا یم یآخرمه! تو چ ینفسا گهیکنم د یکنم که حس م یم

 یم ؟یشه گل یم ؟یاصال از همون اول نباش ؟یستین نمیبروز چشم باز کنم ب هیشه 

 شه؟

 

به  یچه ارتباط شیشد؟ اصال حرف ها یحد عصبان نیچه گفته بودم که تا ا مگر

 داشت؟ نمانیبحثِ ب
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 رهیگرفت و رفت، خکه دنده عقب نشیو بغض به  ماش یقطع شد. با ناراحت تماس

 ماندم.

 

در  یادیحرف ها را مدت زمان ز نیار، او انگ چدیپ یمدام در گوشم م شیها حرف

 نگفته است. یاز حرف ها زیدلش نگه داشته بود. کامال مشخص بود که لبر

 

 یضعف را نم ینقطه  نیبرخوردش دل گرفته بودم. من نقطه ضعفش بودم و او ا از

خواست  یبودم. دلش م شیها یها و نفس تنگ دنیکش گاریخواست! من باعثِ س

 دیحرف هارا شن نیشد ا یوقت نبوده باشم. م چیو من نباشم. ه چشم باز کند یروز

 نکرد؟ هیو بغض نکرد؟ ناراحت نشد؟ گر

 

و از نبودنم، در غصه و  ستیروهام چه بود؟ از بودنم خوشحال ن یمن در زندگ نقشِ

چه  ست،یبا خودش مشخص ن فشیتکل یکه حت یشود. من با مرد یدرد غرق م

 کنم؟

 

اندازه خطرناک باشد.  نیبه نام کنکور، به ا یکردم، واژه ا یمگاه فکرش را هم ن چیه

 چیه یو احساس کن یاش، از صبح حالت تهوع داشته باش یآنقدر که روزِ برگزار

 .دیآ یبه ذهنت نم یکرده ا نیکه ماه ها آنهارا تمر ییزهایکدام از چ
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دست  یکه استرس و دلشوره لحظه ا یبه خودش زحمت نداد همراه با من کسچیه

روهامِ پر ادعا هم نبود و  ی. حتدیایکنکور ب یداشت، به حوضه برگزار یاز سرم برنم

 کردم. یم ییاحساسِ تنها گریاز هر زمانِ د شتریمن ب

 

تپد، سرجلسه حاظر شدم. آزمون که  یکردم در دهانم م یکه احساس م یقلب با

رنگ  دمیترسِ شدشدم و انگار تازه اس بیو عج دهیچیسواالت پ رِیشروع شد، درگ

 باخت.

 

از  یمین ،یو زبان و عرب یفارس اتیآسان تر بود. از ادب میبرا یکم ،یعموم یها درس

 یزدم، نمره  یدرست باشد که اگر اشتباه م میبودم جواب ها داریتست هارا زدم. ام

 شد. یهم دردسر م یمنف

 

 یاضیت رخوب زدم. سواال یرا تا حدود یمیو ش ستیفقط ز ،یتخصص یدرس ها از

 تست بزنم. ۵،۶بود که از هر کدام، فقط توانستم  دهیچیآنقدر پ کیزیو ف

 

زدم. گردنم به شدت خشک  یسره تست م کیساعت مداوم، سر خم کرده بودم و ۳

به بعد احساس کردم  ییجا کی. از دید یرا نم ییجا گرید میشده بود و چشم ها

 شود.  یچند م۲ یبه عالوه ۲دانستم  ینم یکه حت یکشد. به شکل یمخم نم گرید

 

بلند شدم. پاسخنامه را به  میرا نصفه رها کردم و از جا کیزیو ف یاضیر سواالتِ

 زدم. رونیدادم و از سالن ب لیهمراه پرسشنامه تحو
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را از دو طرف  میگذاشتم، دست ها رونیآزمون ب یرا از حوضه  میمحضِ آنکه پا به

. باورش سخت بود اما باالخره، دمیکش یقیعم نفسِ ریوصف ناپذ یباز کردم و با شوق

دانستم  یاز اندازه خوش بود! نم شیرا پشتِ سر گذاشته بودم. حالم ب یکنکورِ کوفت

کردم از  یوقت آرزو نم چیدانستم، ه یاگر م هکشند ک یانتظارم را م ییها زیچه چ

 وقت کنکور فرا نرسد. چیکردم ه یآرزو م شیدستِ کنکور خالص شوم. به جا

 

 ینه! از خودم راض ایشوم  یقبول م یزیکنم که چ ینیب شیتوانستم پ ینم واقعا

شرکت کننده ها بهتر بوده  گرید دیداشت. شا گرانیبه د یبودم اما رتبه ام بستگ

نداشت! تنها تمام شدن کنکور مهم  تیاهم میبرا نهایکدام از ا چیباشند و البته، ه

 روهام. یدوباره  دنِیبود و د

 

 

 یکه به گوش شی. چندِ روز پروهام را با ذوق گرفتم یشدم و شماره  یتاکس سوارِ

ست و سرش به شدت شلوغ است.  یکار یداده بود که در سفر امیاش زنگ زدم، پ

 امروز گذاشتم. یام را برا یمزاحمش نشدم و تماِم دلتنگ

 

 :دیچیدر گوشم پ ییبوق نخورده بود که صدا نیاول هنوز

 "باشد یموردنظر خاموش ممشترک  یشماره "
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لب زمزمه  رِیبه صفحه اش، ز رهیآوردم و خ نییرا پا یشدند. گوش زانیآو میها لب

 کردم:

 روهام! ینامرد یلیخ-

****** 

 یسره شماره اش را م کیشب،  یها مهیکه آزمون داده بودم، تا ن یاز زمان درست

 شدم. یمواجه م یتکرار یگرفتم و هر دفعه، با همان جمله 

 

 ستین نیبر ا لیاش، دل ینگران بودم و خبر نداشتم خاموش بودن گوش شیبرا من

 کارتش را دور انداخته است. میبود که س نیا لشیدل دیافتاده است! شا یکه اتفاق

 

و استرس و  یتاب یو ب ی!  هر لحظه در نگرانستین فیقابلِ توص میآن روز ها حالِ

بود  ییم نبود. قسمتِ جالبش آن جااز روها یخبر نیگذشت و کوچک تر یترس م

 یدانستند به سفر یاز روهام نداشتند و تنها م یهم خبر انایو د اوشیس یکه حت

 رفته است. یکار

 

به ته خط  یشد و من همچون افسرده ا یاعالم م گریکنکور تا چند روز د ی جهینت

با روهام  اوشیو س انایهمه بسته بودم. شک نداشتم که د یدرِ اتاقم را بر رو ده،یرس

از  یماه تمام خبر کیشد  یزنند. مگر م ینم یبه من حرف یدر ارتباط هستند ول

 رفتار کنند؟ یعاد نقدریبرادرشان نداشته باشند و ا
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کردم و هربار از حرف زدن در  یبدم آمده بود. اورا دوستِ خودم حساب م انا،یاز د

 نیدانستم و ا یکه من نم یزیوسط بود! چ نیا یزیرفت. چ یموردِ روهام طفره م

نگاه  دم،ید یرا م اوشیس یشد که وقت یم یدانستند. دو سه هفته ا یسه نفر م

خواست با نگاهش  یکرد و انگار م یمنگاهم  رهیخ رهیداد. خ یآزارم م بشیعج یها

خواست با تمامِ وجودش  یبزند. انگار م ادیرا فر یزیخواست چ یحرف بزند. انگار م

 طلب ببخش کند.

 

گذاشته و منتظرِ باز شدن  میپا یکه لپ تاپ را رو یوقت ج،یروزِ اعالم نتا درست

 ام زنگ زد. یبه گوش انایبودم، د تیسا

 

 لپ تاپ دوختم و تماس را وصل کردم: یام را به صفحه  رهیخ نگاه

 جانم؟-

 ؟ینازگل، خوبسالم-

 !؟یسالم. ممنون خوبم. تو چ-

 ...گمی. آآآ میمنم خوبم مرس-

 

 یشد. با حواسپرت یباز نم یشلوغ بود، که به راحت جیاعالم نتا تیآنقدر سا یتلعن

 گفتم:

 هوم؟-

 رهام تهرانه!-
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 ! چه گفت؟دیوجودم لرز تمامِ

 ؟یگیراست م-

 .ششیپ یاوهوم. امروز صبح برگشته. خواست که بهت خبر بدم. گفت االن بر-

 

 گفتم: دهیبر دهیزدم. بر ینفس نفس م جانیشده بودند و از ه خی یتکه ا میها دست

 خودش؟ یبرم...خونه -

 به من گفت. ینجوریواال ا-

 

 زده بودم که تنها گفتم: جانیبپرسم چرا خودش زنگ نزد، اما آنقدر ه خواستم

 باشه... خدافظ.-

 

 لرزانم را مقابل صورتم نگه داشتم و آن هارا مشت کردم: یها دست

 ! آروم.یآروم باش لعنت-

 

آورده  یخوب یرتبه  دیوسوسه ام کرد. شا یزیا کنار بگذارم اما چلپ تاپ ر خواستم

 روهام بروم! شِیباشم و با دست پر پ

 

 به کار بردم. تیباز شدن سا یفکر تمام حوصله ام را برا نیا با
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را  یزیشد. چند بار پلک زدم تا چ یلپ تاپ کنده نم یصفحه  یناباورم از رو نگاه

 شدم. یلحظه بهت زده تر م باور کنم اما، هر دمید یکه م

 

من  یرتبه، واقعا رتبه  نی! ابیو عج ی!! چه قدر باور نکردن۴۰۰۰به  کینزد یا رتبه

 بود؟

 

 نیو خوش بو تر دمیکه داشتم پوش ییلباس ها نیبند نبودم. بهتر میپاها یرو

گفتم، تا چه  یرتبه ام را به روهام م یوقت یعنیکردم.  یخودم خال یعطرتم را رو

شد  یبخواهم، به من بدهد. م یا زهیشد؟ قرار بود هر جا یزه خوشحال ماندا

 رم؟یبگ زهیآغوشش را جا

 

 .دمیدو یم بایقدم که نه، تقر ،یراه را با خوشحال تمامِ

 

 آمدند. رونیاز خانه اش ب یقدم مانده به درِ خانه اش، دختر و پسر چند

 

کنارشان گذر کردم تا واردِ آن دختر و پسر نگاه کنم، از  یآنکه به چهره  بدونِ

 دخترک بلند شد: ییساختمان شوم که صدا

 کجا؟-
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به شدت در نظرم آشنا آمد برگشتم. به  شیکه صدا یتعجب، به سمتِ دختر با

 خشک شدم. میمحضِ چشم در چشم شدن با مارال، سرجا

 

ورِ را د شیبود و دست ها ستادهیکه کنارش ا یرا از مارال جدا کردم و به پسر نگاهم

شش  یکوتاه  و صورت یبا موها یکمرِ مارال حلقه کرده بود، چشم دوختم. پسر

شناختم.  یزده بود و من شک نداشتم که اورا نم خی. نگاهش به شدت سرد و غهیت

 بهم خورد: اتمیفرض یهمه  دم،یرا شن شیاما به محضِ آنکه صدا

 ؟یکن یکار م یچ نجایا-

 

ممکن بود! دروغ بود. اشتباه  ریشد! غ یخال میاپاه رِیز نیاحساس کردم زم یا لحظه

 بود، روهامِ من نبود! ستادهیا میکه روبه رو یبود. کابوس بود. مرد

 

شد رنگِ نگاه  یکند. اصال چه طور م رییاندازه تغ نیشد چهره اش به ا یم چطور

 ش،یشد دست ها یاز احساس شود؟ اصال چطور م یسرد و عار نگونهیا شیدایش

 دورِ کمرِ مارال چنگ شوند؟ به نگونهیا

 

 گفتم: یبود وقت بهیخودم هم غر یبرا م،یصدا

 !؟یی! تواوشیس... س-

 

 زد و گفت: میبه رو یپوزخند
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 یتون یرو نم گهیکه چند ماه تموم هرشب برات شعر م یبا کس اوشیس یفرق صدا-

 نازگلِ ارجمند؟ یبد صیتشخ

 

 نبود!  یتپش چیه نبود. ینبود. قلب یینبود. هوا ینفس

 

 گفتم: شیبه دست ها رهیگرفتم و خ واریرا به د دستم

 ... چه خبره؟نجایا-

 

دستانش را به دورِ کمرِ مارال محکم تر کرد و نفس من رفت. من خواب  ی حلقه

 بودم! به خدا که من خواب بودم...

 ؟یخوا یم یچ نجاینازگل ا-

 

 زد؟ یم من را نازگل صدا یبودم و بس! از ک یگل شیمن برا نازگل؟

 

 کرده ام. ریدر قطبِ جنوب گ ییکه گو دمیلرز یتابستان، چنان م یگرما در

 

که دورِ کمرش  یمارال انداختم و دوباره، به دست یگرفته  یبه چهره  ییگذرا نگاه

 زمزمه کردم: یبود چشم دوختم. با ناباور

 ممکنه... ریممکنه... غ ریغ-
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 ؟یخوا یم یچ نجای! بهم بگو استیممکن ن ریغ یچیه-

 

 بلند کردم: شیرا برا میبه سمتش قدم برداشتم و صدا یدانم با چه جان ینم

 ام؟یب یخوام؟ مگه خودت نگفت یم یچ نجایا-

 

 د،ید یحاالت من را م نیمسابقه گذاشته بودند. هرکس ا گریکدیبا  میاشک ها ییگو

کرد،  یم یقعاش یکه ادعا یبود و فقط کس افتهین ی. اتفاقدیخند یبه حال و روزم م

آمده بود. دستش را دورِ کمرش حلقه  رونیهمراه با عشقِ سابقش، از درِ خانه اش ب

 یبود که! فقط نم فتادهین یکنم! اتفاق یکار م چه نجایا دیپرس یکرده بود و از من م

 دانم چرا من درحالِ جان دادن بودم.

 

حلقه زده  یدست هابه  هیرا باال آوردم و با گر دندیلرز یکه به شدت م ییها دست

 به دورِ کمرِ مارال اشاره کردم و گفتم:

چند  نیبگو ا ؟یکن یکار م یچ یکلمه بگو دار هیچه خبره؟ فقط  نجایروهام ا-

 یکجا بود .یخبر از خودت به من نداد هی یکه حت یکجا بود ؟یهفته رو کجا بود

 یچشما، چشما نیشناسمت. ا ی. من اصال نمیستادیجلوم وا ختیر نیکه حاال با ا

 !ستی. بخدا نستیروهام ن

 

 به صورتِ غرق در اشکم زد و گفت: یپوزخند

 هم جشن عقدمونه. گهید یمارال نامزدِ منه! هفته -
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 ،یام، با ناباور یباران یبه هم دوخته شد و چشم ها می. خشکم زد. لبهادمیلرز درجا

 را نظاره کردند. میرحمِ روبه رو یمردِ ب

 

 تحمل وزنم را ندارند.  میکردم پاها ی. احساس مدیکش ریدت تبه ش یلحظه ا سرم

 

را گرفت  میبازو رِیز یشوم، دست یم یکی نیکردم با زم یکه فکر م یلحظه ا درست

 .دیو من را به سمت خود کش

 

نگاه  نیدر ا ییسرما گریباز کردم و نگاهم را به نگاهِ رو به مرگش گره زدم. د چشم

 داده بودند. یغم را در خود جا یایند ش،یوجود نداشت! چشم ها

 

 به شدت گرفته لب زد: ییصدا با

 برو. شهیهم یبرو! برا نجایاز ا-

 

از دورِ  شی. چند قدم به عقب برداشتم و دست هادمیخند رتیمرتبه، با ح کی

 گفتم: دهیبر دهیرها شدند. قهقه زدم و بر میبازو

... یلیهات... خ ی! شوخیمزه ا یب... یلیروهام... خ ه؟ی... چرت و پرت ها... چنیا-

 مسخرن.
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 زد: ادیفر کبارهی

وقتم برنگرد! رهامِ تو  چیه گهیبرو و د نجا؟یا یچرا اومد ؟یفهم یم ستین یشوخ-

 ؟یفهم یکنه م یخواد. داره ازدواج م یتورو نم ستادهیکه روبه روت وا یمرده. کس

 وقت بر نگرد. چیه گهیبرو و ازم متنفر باش! اما د

 

 دارد.  یهرکس، شکلِ خاص یبرا مرگ

در  یکنند و من، روز یمرگ را تجربه م یمختلف یهر کدام به روش ها انسانها

بار از اعماق  نیاول یکه برا یکس یمقابلِ خانه  قایسه طبقه، دق یمقابلِ خانه ا

 وجودم عاشقش شده بودم، جان دادم!

 

و  ختمیر یتادم. اشک مپهن و مردانه اش اف ی نهیکوچکم، به جانِ س یمشت ها با

 کردم: یمدام تکرار م

 روهامِ من نمرده! نمرده!-

 

 :دیبه عقب هولم داد و بر سرم داد کش م،یها هیگر نِیب در

 یکردم. کس چهیوقت دوستت نداشتم نازگل. بخاطرِ برگردوندن مارال، تورو باز چیه-

 ینیب یه روت مکه روب ینی. خوب نگام کن. اهیرهامِ واقع ستاده،یکه روبه روت وا

 یرو تو نیا شهیهم یبار برا هی. یذهنت از من ساخت یکه تو یداره. نه اون تیواقع

 گوشت فرو کن. رهامِ تو...مرده!!
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. از کنارشان رد شدم دمیچه گفتم و چه شن ستین ادمیندارم.  ادیبه  زیچ چیه گرید

به  گرید یحتنکردم.  یمارال هم نگاه یبه صورِت سرخ و خجالت زده  گرید یو حت

به کوچه  گرید یاز عرق روهام هم نگاه نکردم. حت سیلرزان و صورتِ خ یدست ها

 هم نگاه نکردم. زشیخاطره انگ ی

 

شدند و مقصدم نا مشخص  یم دهیکش نیزم یرو میدانم کجا رفتم. پاها یو نم رفتم

 بود.

 

ز، بارها و همان رو قایکردم. اما دق یرا درک نم یدل شکستگ یبه آن روز، معنا تا

 بارها، احساس کردم قلبم ترک خورد؛ له شد؛ شکست؛ نابود شد!

 

 ینم هیبودم، گر دهیرا شن "رهامِ تو مرده" یجمله  یکردم. درست از وقت ینم هیگر

کسش مرده، شوکه شده بودم و به رهگذرانِ فارغ  نیزتریکه عز یکردم. همچون کس

 دوختم. یها چشم م وانهیمثلِ د ا،یاز دن

 

 .دمیشهر رس نیا ابانِیخ نیتر یبه خودم آمدم، به لعنت یراه رفتم، که وقت درآنق

 

خانه  وارِید یمشخص نبود. دستم را بر رو یادیز زِیبود و چ شیگرگ و م هوا

 و اسمش را لمس کردم.  دمیکش
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 لرزان زمزمه کردم: ییبا صدا "روهام"محضِ لمسِ اسمِ  به

 رم؟یم یتو م یب یمعرفت؟ نگفت یب یچرا تنهام گذاشت-

 

هموار  یبعد یاشک ها یو راه را برا ختیاشکم فرو ر یقطره  نیشکست! اول طلسم

 کرد. هق زدم و گفتم:

 روهاِم من مرده باشه؟ شهینامردن. آخه مگه م یلیآدما خ نی! ایتو مُرد گنیبهم م-

 

 کردم گفتم: یاسمش را نوازش م یکه رو یزدم و در حال هیتک واریرا به د تنم

سرخاکت خودم رو  امیجنازتم ندارم که ب یکار کنم؟ من حت یحاال من بدونِ تو چ-

 کنم. بغلت کنم.  هیبرات لوس کنم. باهات درد و دل کنم. برات گر

 

 زدم: ضجه

 کار کنم؟ یخب نامرد تو بگو من چ-

 

کدام از حاالتم  چیلحظه، انگار واقعا باورم شده بود که روهام مرده است. ه آن

از  شتریکردم ب یود. از روهام متنفر نبودم و اتفاقا برعکس، احساس منب یعیطب

ام در آورده و با خود  نهیکردم تمامِ قلبم را از س یدوستش دارم. احساس م شهیهم

 برده است.
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و  بیسردردِ عج ی. حتدمیفهم ینم زیچ چی. هدمیبه خانه رس یدانم چه ساعت ینم

 کردم. یرا هم احساس نم را گرفته بود بانمیکه گر ییطاقت فرسا

 

 و مامان مواجه شدم.  ماینگران ن یمحضِ آنکه در سالن را باز کردم، با چهره  به

 

 که حاال از خشم سرخ شده بود گفت: یبه سمتم قدم برداشت و با صورت ماین

 چه قدر نگران... یدون یم ؟یهست یمعلومه کدوم گور چیه-

 

و  دهیو حرفش را نصفه رها کرد. ترس ستادیا شیمرتبه سرجا کیدانم چرا  ینم

 :دینگران پرس

 شده؟! یچ-

 

 جمله بود: کیکه زدم، تنها  یحرف نیآخر

 تموم شد!-

 

مقابلِ چشمانم تار شد و آرامش، به وجودم  ای. دندمینفهم زیچ چیه گریبعد، د و

 بازگشت.

 

خواست جانم را  یکه انگار م یدیجز سردرد شد ز،یچ چیچشم باز کردم، ه یوقت

 کردم! یاحساس نم ردیبگ
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ناآشنا بود چرخاندم و دستم را به سرم گرفتم.  میکه برا یرنگ دیرا در اتاقِ سف نگاهم

از حالتِ تهوعِ  ق،یعم ینفس ها دنِیکردم با کش یسر دادم و سع یفیخف یناله 

 کنم. یریجلوگ دمیشد

 

را  بانمیکه گر ییهستم. سردردِ طاقت فرسا مارستانینداشتم که چرا در ب ادیبه  اصال

 داد. یتمرکز کردن نم یگرفته بود، اجازه 

 

 یصورتِ سرخ و چشم ها دنِیمرتبه باز شد. سر چرخاندم و با د کیاتاق،  درب

 . دیکش ریت کبارهیسرم  انا،یاشک آلودِ د

 

 یکه هق م ییانایبه د رتیدادند. با ح یبه کابوس، در سرم جوالن م هیشب یاتفاقات

 لب زمزمه کردم: رِیزد نگاه کردم و ز

 خواب بودم! مطمئنم که خواب بودم...-

 

بالشت  یو سرش را کنارِ شانه ام رو ستادیبه سمتم پرواز کرد. کنارِ تخت ا اناید

 اش را سر داد. هیگر یگذاشت و نوا

 

 به شدت گرفته لب زدم: ییصدا با

 !انا؟ید... د-
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 جانم؟ جانِ دلم؟-

 

 بود؟ دهیاو هم مثلِ من خواب د چه بود؟ نکند یاش برا یآشفتگ نیا

 ... شده؟یچ-

 

 سر داد: یاش شدت گرفت. هق زد و با عجز ناله ا هیگر

شدم.  یدونستم. کاش الل م یدونستم. بخدا نم یمن رو ببخش نازگل. من نم-

گفتم بهت. به منم دروغ گفت نازگل. گفت بهت  ینم یچیشدم ه یکاش الل م

خواد خودش بهت بگه. از  یداده نم بیه ترتجشن دو نفر هی. ششیپ یزنگ بزنم بر

دور کنه؟ از کجا  ودشاز خ شهیهم یکار تورو برا نیخواد با ا یدونستم م یکجا م

 دونستم؟ ینامرد شده؟ از کجا م نقدریدونستم برادرم ا یم

 

گرش، به لرزه در  رانیو یآمد. تمامِ تنم از حرف ها یتر م نییبدنم هرلحظه پا یدما

 آمده بود.

 

 ختمیبار فرو ر نیدوم یشد. برا خبندانی. وجودم دیچیروهام در گوشم پ یها فحر

 گذاشت: میخرابه ها یپا رو انا،یو د

 یهزار بار تلفن اوشیخوام. س ینازگل رو نم گهیگفته بود د اوشیماه به س کی نیا-

 یخواسته بود. روهام هر دفعه م لیباهاش بحث و دعوا کرده بود. صدبار ازش دل

 خوام! یکه من م ستین یگرفتم. نازگل اون مید تصمگفت زو
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 ی. آن را مقابِل چشمانم با بدیکش رونیام ب نهیقلبم را از س م،ینامردِ آن روزها مرد

 درون آتش انداخت و سوختنش را نظاره گر شد. یرحم

 

 اینگذاشت! خاکسترش را در در انایخواستم خاکسترش را جمع کنم، اما د یم من

 نتپد!  زیچ چیه گرید نهیس نیتا در ا ختیر

 

را به  میو نفس ها چدیپ یمدام در گوشم م یینشستم. صدا میسرِ جا یوانگید با

 انداخت! یشماره م

 

در سرم  یکرد. کس یشد و حالم را هر لحظه آشوب تر م یهر لحظه بلند تر م صدا

 :دیکش یم ادیفر

 روهامِ تو مُرده!-

 

 زدم: ادیگذاشتم و فر میگوش ها یستانم را رود انا،ید یها هیگر نِیدر ب کباره،ی

 خفه شو! خفه شو!-

 

 یاتاق را پر کرد. حضورِ افراد یمن فضا غِیج یقطع شد و صدا اناید ی هیگر یصدا

گذاشته  میگوش ها یکردم و تنها دست رو یشدند را احساس م یکه واردِ اتاق م

 کرد: یلب تکرار م رِیبسته، ز ییبود و با چشم ها
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 خدا خفه شو. تورو خدا...تورو -

 

تنِ برادرم را که احساس کردم، با تمامِ وجودم  ی. بودیسرم را در آغوش کش یکس

 زدم. هیگر رِیز

 

دانم چرا همه آنقدر ناراحت و افسرده  ی. نمدیلرز یبرادرم م یدانم چرا شانه ها ینم

 یشدند. نم یاز هم باز نم شیآمد، چشم ها یدانم بابا کجا بود که وقت یبودند! نم

 دانم. ینم زیچ چیدانم! من ه ی. نمدیلرز یآنقدر م میمامان مر یدانم چرا دست ها

 . آروم!یفنچولِ من؟ آروم باش نازگل یکن یم هی! چرا گرشیه-

 

نکرد. به  جادیرا در من ا یبرادرم کنارِ گوشم هم حس یِدوست داشتن یصدا یحت

 وجود نداشت. یقلب چیوجود نداشت! ه یقلب چیه گریانگار د یراست

 

 یگذراندم برا مارستانیکه در ب ییروزها ی هیبق دمیکجا رفت. نفهم اناید دمینفهم

 لِیدل یهوش بودم! حت یچرا دو روز تمام تب داشتم و ب دمیبود و نفهم زیچه چ

 دانستم. یکه کرده بودم را هم نم یتشنج

 

 آمد. یبه زبانم نم زیچ چیاز حرف بودم و ه پر

 یزیچ ی! نه آنکه نتوانیشو یاست، که الل م ادیآنقدر ز تیاحرف ه یگاه 

. تنها یباز کن شیدلت را برا یو سفره  ینیکه مقابلش بنش ستین ی! کس،نهییبگو
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حرف  یحت ینیب یم ،ییآ ی! به خودت که میشو یو خاموش م یکن یسکوت م

 .یبرده ا ادیزدن را هم از 

 

 یبه لب نم یآب هم، سخن وانیل کی درخواستِ  یبرا ینبود. حت فیقابلِ توص حالم

 آوردم! دستِ خودم نبود! انگار الل شده بودم.

 

 یدر سرم م یبیعج یکه صدا ها ییبه آن لحظه ها یو ساکت شده بودم اما وا آرام

 گفتند: یکه مدام م یی. صدا هادیچیپ

 وقت هم برنگرد! چیه گهیبرو و د-

 من دوستت دارم.-

 روهامِ تو مرده.-

 خواد! یرو م دنتیدلم بوس-

 خوام. ینبوده که من م ینازگل اون-

 .یتو گلِ گلدونِ من-

 

 قایشد، دق یکابوس وارشان م یکه سرم پر از حرف ها ییهمان لحظه ها قایدق

نشستم و تا ساعت ها با  یم مارستانیاتاقِ ب زِیتختِ نفرت انگ رِیهمان لحظه ها، ز

 یشد و آنقدر اشک م یم دیشدآنقدر صداها  یکردم. گاه یم هیبلند گر یصدا

 ییماین یآرامم کند. حت توانست یکس نم چیرفتم. ه یکه همانجا از حال م ختم،یر

 توانست آب شدنم را نظاره گر باشد. یمن نفوذ داشت، تنها م یبر رو شهیکه هم
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 مارستانیرا در ب یگذاشته بود و چه مدت ییدانم چند روز از آن روز کذا ینم

 شهیاز هم شتریکه آن روز ها ب یمیروز عصر به همراه مامان مر کیگذرانده بودم. 

 .میرفت مارستانیب یکردم، به محوطه  یحضورش را احساس م

 

 یو خشک شده ام را به پسر رهینشسته بودم و نگاه خ مارستانیب یها مکتین یرو

 یدانم دخترک چه مشکل یرا گرفته بود، دوخته بودم. نم یدختر یبازوها رِیکه ز

بود که نظرم را جلب  یزیمرد جوان تنها چ یو وحشت در چهره  یاشت اما، نگراند

 کرد.

 

 یکردند، صدا یکه گذر م میو باال آمد. از روبه رو دیام جوش نهیاز اعماق س یزیچ

 :دمیلحنِ ممکن شن نیپسر را با نگران تر

 .یش ی. خوب مزدلمینداره که عز هیخانومم! گر یش یخوب م-

 

 زاریکردن ب هی. از گردمیصورتم کش یشد. با نفرت پشتِ دستم را رو سیام خ گونه

 یکه انگار قصدِ از پا در آوردنم را داشت، بهم م یبیضعف عج نیشده بودم! حالم از ا

 خورد.

 

تلخ،  یشدند انداختم. پوزخند مارستانیکه واردِ ب ینگاهم را به دختر و پسر نیآخر

بار،  کیگرفت. کاش فقط  یجا میلب ها یرو ام، یزندگ یتمامِ نداشته ها یبه تلخ
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بار من را  کی. کاش فقط دمیشن یحرف هارا از زبانش م نیبار ا کیفقط 

 ..بار. کیدخترک بودم. فقط  نیهم یبار، جا کیزد. کاش فقط  یصدا م "زدلمیعز"

 

و  یلبخند بزن ،یبغض نکن ،یزیاشک نر ،یباش یقو یخوا یبا تمامِ وجودت، م یگاه

شود! به خدا  یاما، نم یکه نابودت کرده اند را کفِ دستانشان بگذار یمِ کسانحق تما

کار  نیماندن و لبخند زدن، سخت تر یبغض نکردن، قو ختن،یاشک نر یکه گاه

 شود! یم ایدن

 

شانه اش گذاشتم و هق زدم.  یلرزانم حلقه شدند. سرم را رو یدورِ شانه ها یدستان

 النه کرده بود گفتم:که انگار درد در آن  ییبا صدا

به  دنیرس یخواست؟ بهم گفت برا یمن رو نم یدیتنهام گذاشت مامان؟ د یدید-

کارش کرده بودم؟ من فقط  یکرده. آخه مگه من چ چهیمن رو باز میمیدوست صم

مامان؟  یدون یزد. م یقلبم براش تند تند م ،یزد گل یصدام م یتنها بودم. فقط وقت

تاحاال من رو گلِ گلدونم صدا  سک چیصدا نزده بود! ه یکس من رو تاحاال گل چیه

 نزده بود!

 

 شیکرد با حرف ها یم یکرد و سع یزده اش، صورتم را نوازش م خی یدست ها با

 آرامم کند. اما من کجا و آرامش کجا؟

 ینجوریداستان رو اشتباه رفتم؟ کجاش رو اشتباه کردم که ا نیا یمامان من کجا-

 کردم که نکردم؟ یم دیکار با یبگو چ شد؟ تو بگو! تو بهم
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افتاده بودند. با انگشت  شستش،  ریخون گ یایسبز رنگش، در در یچشم ها ییگو

 را پاک کرد و گفت: میاشک ها

 !ینکرد یتو اشتباه-

 

 :دمیرا گرفتم و دوباره پرس شیدست ها مچِ

 یم میه رواندار یسوالِ لعنت نی. ادمیبدونم دارم تاوان کدوم کارم رو پس م دیبا-

بهم بگه  دیاز خودش بپرسم. با دیاز خودش بپرسم! آره با دیبا ؟یفهم یکنه مامان، م

 کار رو باهام کرده. نیبهم بگه چرا ا دیچرا! با

 

و  دی. من را در آغوشش کشدیمرتبه ترک کیو بغضش  دندیکوچکش لرز یها لب

 کنان گفت: هیگر

 ری. تقصباباته ریمنه. تقص رِیقصماست. ت رینازگل! تقص ستیتو ن ریتقص یچیه-

 ماست که حواستمون به تو نبود.

 

نشد، به روهام  مییوقت نص چیکه ه یمحض بودند! من از محبت قتِیحق شیها حرف

هر لحظه فکرِ راحت شدن از خانه  دیساله، چرا با جدهیدخترِ ه کیپناه برده بودم. 

به  دیساله، چرا با جدهیدخترِ ه کیسوت و کورشان را در سرش پرورش بدهد؟  ی

آنقدر  دیساله چرا با جدهیدختر ه کیساله، تا آن اندازه اعتماد کند؟  ۲۹مرد  کی

غصه داشته باشد؟ مگر من چه قدر تحمل داشتم؟ مگر سقف تحمل احساساتم تا چه 

 اندازه بود؟
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ته از مقابلِ چشمانم کنار رف کیتار یبودم، پرده ا دهیکه شن ییتازه با حرف ها انگار

 .نمیهارا بب تیتوانستم واقع یبود. انگار تازه م

 

از فکرِ  یکه حت یبود! اشتباه امنشیاشتباه من، اعتمادِ به روهامِ آر نیتر بزرگ

 شدم. یم زاریکردن به آن، از خودم هم ب

 

 ییآمده بودم و با مشت ها رونیب میبود که از آغوشِ مامان مر یدانم چه مدت ینم

ساخته  میرا برا یزندگ نیکه ا یکسان یزخم، در سرم همه پر  یگره کرده و روح

 کشتم. یبودند م

 

 یکس نمانده بود! من حت چیبه خودم آمدم، ه یقدر کشتم و کشتم، که وقت آن

 خودم را هم نداشتم. یخودم را هم کشته بودم و حت

 

 لحن ممکن نیاش گره زدم. با خودنسرد تر یچرخاندم و نگاهم را به نگاهِ زمرد سر

 نجوا کردم:

 ! درسته؟یتومور مغز-

 

 .گرفت یجا میلب ها یرو یکرد. پوزخند ینگاهم م رتیخورده، با ح کهی
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و نفهمم چه مرگمه! تب، تشنج،  نمیحالم رو بب نیکه ا ستمیاحمق ن یاونقدر-

. گهیو هزار تا کوفت و زهرمار د یینایب یو حالت تهوع، اختالل تو دیشد یسردرد ها

 نه؟! ایه فقط بهم بگو آر

 

گذاشت و وحشت زده و پشت سرِ هم شروع به حرف زدن  میشانه ها یرو دست

 کرد:

و خوب  یکن ی. عمل ممهیخوش خ ادینباش خب؟ به احتمالِ ز یچینگرانِ ه نیبب-

دلت تکون بخوره  یآب تو میذار ی. نمکایخواد ببردت آمر ی. اصال بابات میش یم

 نباش! یچی. تو نگران هزمیعز

 

کردم. اما درست از  یحرف ها، سکته م نیا دنِیبود، از شن یگریگر هر زمانِ دا دیشا

 یدر وجودم احساس نم یناراحت چیام را حدس زده بودم، ه یماریکه ب شیدو روز پ

 کردم.

 

کرد، اشتباهاتِ  یم تمیکه اذ یزیحس شده بودم. تنها چ یبه تمامِ دردها ب نسبت

 یفکر م نیبه ا یشده بودم، وقت چهیکردم که باز یفکر م نیبه ا یگذشته ام بود. وقت

کردم که چه طور  یفکر م نیبه ا یبودم، وقت دهیمدت دروغ شن نیکردم که تمامِ ا

 گرفتم. یآتش م یواقع یبه معنا ،تمامِ احساساتم را نابود کرد و رفت
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و  ستمیشهر با نیا ینقطه  نیبلند تر یهمان لحظه ها دوست داشتم رو قایدق

 یباز نینماند. من در ا یاز آثارم باق یاثر چیه گریپرت کنم تا د نییا به پاخودم ر

 از خودم نفرت داشتم. از خودِ احمق و ساده ام! یاز هرکس شتریب ف،یکث

 

توانم تخت و لباس  یلحظه هم نم کی گریبه اتاقم برگشتم، احساس کردم د یوقت

 را تحمل کنم. مارستانیب زینفرت انگ یها

 لحنِ ممکن گفتم: نیتر یستم و با جدتخت نش یرو

 خوام برگردم خونه! یمن م-

 !؟یچ-

 

 مامان، باعث شد که سرم را باال آورده و نگاهش کنم: رتیپر از ح یصدا

 خوام برم خونه. یواضح گفتم! م-

 میر یرفتنمون رو درست کنه. م یتا بابات کارا یبمون دیمگه دست خودته؟ با-

 !میگرد یو باهم برم یشیم. خوب یکنیو عمل م کایآمر

 

 یکردم و او از درمان حرف م یمرگ را احساس م یبود! من بو الیقدر خوش خ چه

 زد.

 یرو انجام بدم کس یبخوام کار یکه وقت یدون یلطفا برم گردون خونه مامان! م-

 .ستیجلودارم ن
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 کرد: یدستم داد و نچ یا وهیآب م وانِیل

 نازگل! یزن یچه قدر حرف م-

 

 :دمیکش ادیپرتاب کردم و فر نیزم یرا رو وانیچه کردم. ل دمیلحظه نفهم کی در

 ؟یدیخوام برم خونه فهم یکنم؟ من م یکار م یداره که من چ یبه شما چه ربط-

 خوام برم خونه! یم

 

 کردند. داد زدم: یام را نظاره م یعیطب ریدرشت شده اش حرکاتِ غ یها چشم

 ها شدم آره؟ ونهیمثه د ؟یکن ینگام م ینجوریچرا ا ه؟یچ-

 

 :دمیوحشتناک خند یحالت با

 خسته شدم. گهی! دنیکرد ونمی. دونمیآره من د-

 

 لرزان گفتم: ییرا نشان دادم و با صدا گردنم

 ست؟یبسم ن ست؟ی! تا کجا تحمل کنم؟ بس ندهیرس نجامیبه ا گهید-

 

 زدم: غیبه سمتم برداشت. ج یزده قدم وحشت

 یچه نخوا یخوره. چه بخوا یبدردم نم گهیم گفتنات دو جون زمیکه عز ایجلو ن-

خوره! اون  یتو و شوهرت بدردم نم یمحبتا گهی. پس درمیم یم گهیچند ماه د
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 امیهم کالس شیپ شهیساله بودم و هم ۱۰ یبچه  هیخورد که  یبه دردم م یموقع

دن تو اصال پدر و مادر یپرس یچون ازم م دمیکش ی. خجالت مدمیکش یخجالت م

 یوقت تولد نم چیدنبالت؟ چرا ه ومدنیبار هم ن کی یپس چرا حت یاگه دار ؟یارد

منم  ن؟ینکنه خونه هم ندار ؟یکن یوقت مارو خونتون دعوت نم چیچرا ه ؟یریگ

دنبالم.  ادیمسافرت و گردشه که نم شهیگفتم مامانم هم یکردم و نم یسکوت م

گفتم  یدنبالم. نم ادینم گرمه که شیسرش با شرکت کوفت شهیگفتم بابام هم ینم

رو  یکس نیخونه تنهام واسه هم یتو شهی. من همرهیکه برام تولد بگ ستین یکس

بره. من با  یمامان بابام خوابم نم یکنم. من مثه شماها با داستان گفتنا یدعوت نم

مدرسه  امیخوام ب یم یخوابم. من وقت یمامان و بابام م هیشگیهم یدعواها یصدا

دونن. من بجاش  یم یکارو لوس باز نیکنم. چون اونا ا یرو بوس نم مامان و بابام

 کنم. من... من...  یعروسکام رو بوس م

 

به جانم افتاد و تمامِ اتاق دورِ سرم  بیعج یا جهی. سرگمیبگو یزینتوانستم چ گرید

 .دیچرخ

 

گفتن مامان به  "نیاحسی" یتخت نشستم. صدا یرا به سرم گرفتم و رو دستم

 هجوم آورد! میو بغض به گلو دیگوشم رس

 

کردم  یزد. احساس م یم میکنان صدا هیگذاشته بود و گر میبازو یرا رو دستش

که  ییکه به جانم افتاده بود، با تمامِ دردها یسرم قصدِ جدا شدن از تنم را دارد. درد

 تا به حال با آنها دست و پنجه نرم کرده بودم، متفاوت بود.
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بالشتم را  زم،ینفرت انگ یدادم اشک ها یم بستم و اجازه . چشدمیتخت خواب یرو

 کنند. سیخ

 

دانم که  یرا م نیبرگشت. فقط ا یدانم با چه کس یدانم مامان کجا رفت و نم ینم

خوب  یبود حالِ من، آنقدر دهیبرگشت به خانه، موافقت کرد. انگار او هم فهم یبرا

 یچندش آور سپر مارستانیب نیام را در ا یساعات زندگ یکه بخواهم مابق ستین

 تمامشان کنم!! دیدارم، که با یمه تمامین یبود کار ها دهیکنم. انگار او هم فهم

 

 رهام#

سر و صدا باز کردم و پا در  ی. در را بدمیکش رونیشلوارم ب بِیرا از ج دیکل دسته

 سالنِ کوچک خانه گذاشتم.

 

سالن  یبود. با آنکه چراغ هاکوچکمان در سکوت مطلق فرو رفته  یآپارتمان ی خانه

 .دیرس یخانه به گوش نم یاز اهال ییصدا چیروشن بودند، اما ه

 

کرم رنگ رها کردم.  یمبل ها یمبل انداختم و تنم را بر رو یدسته  یرا رو کتم

 چشم بستم. ق،یعم یدادم و با نفس هیمبل تک یسرم را به پشت

 

 در آمد. شیبه نما دگانمیدغم زده مقابل  ینگاه م،یمحضِ بستنِ پلک ها به
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دستانم را  ،یوحشت چشم باز کردم. نگاهم را دورتا دور خانه چرخاندم و با کالفگ با

 .دمیصورتم کش یچند بار رو

 

چرخاندم،  یکه چشم م ییام گذشته بود و من هرجا یروز زندگ نیهفته از بدتر کی

آنقدر  یم! گاهشده ا وانهیکردم د یاحساس م یکردم. گاه ینگاهش را احساس م

رد آن نگاه غم زده از ذهنم پاک شود اما،  دیتا شا دم،یکوب یم واریسرم را به د

 اتفاق ممکن بود! نیممکن تر ریاش، غ یباران یاز چشم ها یخالص

 

 یزیدستانم گرفتم. چ انِیگذاشتم و سرم را م میزانوها یهر دو دستم را رو آرنج

که حواله ام کرد، داشت منِ  ینگاه نیخورد! آخر یداشت مثلِ خوره وجودم را م

 آورد. یمعرفت را از پا در م یرهام را، منِ مغرور را، منِ نامرد و ب

 

 یذره ذره نابودش م میشکستم، با حرف ها یشکل ممکن، اورا م نیبه بدتر من

 "برو شهیهم یبرا"گفتم  یوقت یکرد. حت یفقط نگاهم م تیکردم و او با مظلوم

حرفِ  یوقت حرف رو چی! رفت چون من گفته بودم برو و او، هنگفت چرا؟ فقط رفت

 .دآور ینم شرفیحرفِ منِ ب یآورد! حرف رو یرهامش نم

 

نثارم  یلیس کیکرد. کاش  یناسزا را بارم م یایو دن دیکش یم ادیبر سرم فر کاش

 ینم ادگاریبه  میانداخت اما، نگاهِ مرده اش را برا یکرد و بر صورتم تف م یم

 صدا خواهم مُرد! ینگاه آخرش، هر لحظه ب یادآوریشک من با  ی! بگذاشت

 انا؟یاح یراه گم کرد نورا؟یچه عجب آقا رهام! از ا-
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 بیعج یرنگش قفل شد، درد یرا به سرعت باال آوردم. نگاهم که در نگاهِ عسل سرم

 .دیچیدر قلبم پ

 سالم!-

 

 کرد. یم مشلوارِ گرم کنش کرده بود و با تمسخر نگاه بیدر ج دست

اثرات خوب هم روت گذاشته. مثلِ سالم  یسر هیکه گشتن با مارال  نمیب یواو! م-

 کردن!

 

آنقدر با همه خوب و مهربان بود، که مسخره  یعنیزد!  یوقت طعنه نم چیه اوشیس

شد،  یم یبه شدت عصبان یاز کس یوقت اوش،یس نیکردن در مرامش نبود، اما هم

 دانست. یفقط خدا مکرد که  یآنقدر حرف بارش م

بلند شدم. خواستم از کنارش  رد  میمبل چنگ زدم و از جا یدسته  یرا از رو کتم

 انگشتانش محصور شد. نِیشوم اما مچِ دستم، در ب

 

 لب زد: ریسخت و نفوذ ناپذ ییصدا با

 !یلیرهام! خ یپست شد یلیخ-
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از اصل  اوشیخفه کردم. س میهم فشردم و آه جان سوزم را در گلو یرو چشم

چه  دیفهم یرا م زیدانست! پس اگر همه چ یخبر نداشت و من را پست م انیجر

 گفت؟ یم

 

اش  رهیرا فرو دادم و چشم باز کردم. سرم رو به سمتش چرخاندم و خ میگلو آب

دادم. مهم نبود که آن ها  یرا م زمیهمه چ ،یگل یو برا اناید یاو، برا یشدم. من برا

 من مهم نبودم...نبودم! .ندیگو یدرباره ام چه م

 نازگل...دخترِ منصورِ ارجمنده!-

 

قلبش از کار افتاد.  ییرفت نفس بکشد و گو ادشیمرتبه خشکش زد. انگار  کی

 افتاد. نییانگشتانش از دورِ مچم شل شدند و دستش پا

 

 یبدهد که من دروغ م دیخواست به خودش ام یکرد. م یزمزمه م یزیلب چ رِیز

  م؟یگو

 .اوشیسرته درسته. همش درسته س یکه تو ییکراف یهمه -

 

 بود: یخنده اش، پر بهت و ناباور تک

 ؟یکار کرد یچ ؟یکار کرد یرهام! تو چ یرهام! وا ینگو که... نگو که...وا-

 

 به عقب برداشت: یسرش گذاشت و قدم یدو دستش را رو هر
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ن اسناد او یبرا یکرد چهیاون دختربچه رو باز یعنیهمش دروغ بود؟  یعنی-

 آره رهام؟ آره؟ ؟یلعنت

 

به سمتم برداشت و  یچه شد. قدم کبارهیدانم به  یگفتن نداشتم. نم یبرا یحرف

 :دیکش ادیلباسم را در دستش گرفت. بر سرم فر ی قهی

رهام؟ قرار  میمگه ما با هم حرف نزد رون؟یب یاز فکرش اومد یمگه تو به من نگفت-

 ینم کیبه دختر ارجمند نزد گهید ی. گفتیکن دایرو پ یشد خودت اون اسناد کوفت

 . یش

 

 کند.  میلرزانم، رسوا میدفاع از خودم، لب از هم باز کنم و صدا یبرا دمیترس یم

 زد: ادیتکانم داد و دوباره فر اوشیس

همه وقت  نیا ،یکرد دوارشیدختر رو ام نیهمه مدت ا نیا ؟یزن یچرا حرف نم-

دختره ارجمنده؟ چرا رهام؟ گور  ینگفتمن به  یو حت یخودت نگهش داشت شِیپ

 ؟یماجرا کرد نیدختر بچه رو وارد ا هیپول. چرا  یاون اسناد. گور بابا یبابا

 

 گفتم: یبلند و جد ییبا صدا شیها ادیفر نیتمام شد. در ب طاقتم

 قصدم انتقام بود!-
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شدند. درشت  شیفاصله افتاد و چشم ها یاز ناباور شیلب ها نِ یقطع شد. ب شیصدا

دانست  یشده ام و نم کیآوردن آن مدارک به نازگل نزد ریگ یکرد من برا یفکر م

 قصدِ من انتقام بوده است.

 ؟یگفت یچ-

زندان انداختنش،  ؟یفهم یکرد م ینم میکرده بودم. راض دایمدارک رو پ یهمه -

خانوادش رو ازش  یخواستم همه  یکرد. م ینم میگرفتن حق و حقوقمون راض

بشم.  کیکه بهش نزد ختمیدوستش داره. نقشه ر یلیدونستم دخترش خ یم. رمیبگ

و فقط جا باز کردن  فقطکردن اون مدارک نبود. بهت دروغ گفتم. قصدم  دایقصدم پ

 ساله بود. جدهیدل اون دختر ه یتو

 

 که او داشت، کم بود! یحس یبرا یتوانست حرف بزند! ناباور ینم یحت اوشیس

دونم. اما  یذاشت م یارجمند نم ش،یم شد برم خواستگارعاشق یخواستم وقت یم-

 هی. یهمه چ ریبزنم ز یبود که درست شب عروس نیکرد. قصدم ا یم شینازگل راض

 گهیهم د ینجوریاوضاع خوب شد برگردم. ا یو وقت رونیکال از شهر بزنم ب یمدت

کر دختر رفت، هم از ف یم جمندار یباباش نبود، هم آبرو ی وونهینازگل عاشق و د

که نسبت به  یکه براش مهم نباشه، عشق یمردک هرک نیشد. ا یم وونهیدردونش د

رفت  یم شیداشت خوب پ ی. همه چزنهیچشماش موج م ینازگل داره تو

 که... نیرفت تا ا یم شیداشت خوب پ ی...همه چاوشیس

 

 نیا یاز رو ینگذاشت حرف بزنم. نگذاشت درد و دل کنم. نگذاشت بار اوشیس

که  یساله، همان دخترک جدهیهمان دخترک ه میبرداشته شود. نگذاشت بگو دوش
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خودش کرد! من را مجنون کرد تا تمامِ معادالتم را  ی وانهیگلِ گلدانم بود، من را د

 بر هم بزند.

 :دیکش ادیام را چنگ زده بودند تکان داد و فر قهیکه  شیها دست

 ؟یقدر پست شد نیا ده؟یدختر بچه رس هیرهام؟ زورت به  یکرد یچه غلط-

 

گفت! من پست بودم. من پست بودم و دفاع کردن از خودم، مضحک  یم راست

 .دیرس یبه نظر م زیچ نیتر

 

که به ته  یرنگش فرو برد و همچون کس ییخرما یام را رها کرد. دست در موها قهی

 گره زد: مینگاهش را به چشم ها ده،یخط رس

بود رهام؟ قصدِ ما انتقام بود؟ ما قرار  نیقرار ما ا ؟یانتقام گرفت یکن یاالن فکر م-

 ؟یلعنت یکار کرد ی. تو چمیریکه سهممون رو بگ میگذاشته بود

 

مغرورم  یدلم را پشتِ چهره  یکردم شکست یانداختم و سع نییزده، سر پا شرم

 کنم. میقا

 

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفسِ

 ؟یپس ما چ اوش؟یس میدیکم زجر کش-
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شد. استخوان فکش در  ریمرتبه چهره اش سخت و نفوذ ناپذ کی. دیحرص خند با

 :دیبار یخون م شیبود و از چشم ها دمیمعرض د

داد نامرد؟ تو برادره  یساله م جدهیدختر ه هی دیمن و تورو با دنِیتقاص زجر کش-

 شه! یخدا باور نم یوا ؟یتو رهام ؟یمن

 

حاال ترس و وحشت آن را فرا که  ییرا چنگ زد. با صدا شیمبل نشست و موها یرو

 گرفته بود گفت:

 یمنم نابود م یش یرهام! نابود م یش ی! نابود مرتتیگ یبه خدا که آهِ اون دختر م-

 ...یکن

 

بدونِ  اوشیدانست س یبهتر از من م یشد متوجه منظورش نشوم؟ چه کس یم مگر

 یبرا جانش را هم اوشیدانست س یبهتر از من م یشود؟ چه کس یقولش نابود م

 دهد؟ یکه من باشم، م یرهام

 

 یچشم ها نیپر از درد بودند! من ا شیرا باال گرفت و نگاهم کرد. چشم ها سرش

 :دمیپرست یمهربان را با تمامِ جانم م

خودت  ،یکن یرو نابود نم ی! تو با انتقام گرفتن کسشهیکس با انتقام آروم نم چیه-

 دیکنه. شا ی. روحت رو داغون مخورهی! از درون مثلِ خوره وجودت رو میشینابود م

 رهید یلیکه خ یروز هی. یفهم یرو م نیروز ا هیاما  ،یاالن به حرفم نرس

 ...رهید یلیرهام...خ
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 رید زیهمه چ یبرا یوقت دهیبودم اما چه فا دهیرس شیها به حرف ها نیقبل از ا من

 نمانده بود؟ یباق میبرا یراه چیه یوقت دهیبود؟ چه فا

 

 کرد و گفت: میچشم ها یروانه  یحالتِ ممکن، نگاه نیتر نیغمگ با

 یکنم! به تمامِ تصوراتم گند زد یباز نم یحساب چیروت ه گهیاز امروز به بعد، د-

 !!یرهام، گند زد

 

گاهم را از دست داده بودم. من  هیتک نیداد. من بزرگ تر یرا فشار م میگلو یزیچ

 بودم... را از دست داده  شیو برادرانه ها اوشیس

 انتقام! لعنت! نیبه من و ا لعنت

 

 نیکه عشقش را ا ینه! از خودم. من از خودم، از رهام ی. از کسدمیکش یم خجالت

 .دمیکش یگونه نابود کرده بودم، خجالت م

 

داشت، لبخند زدم. طعمِ  لیدل کیکه تنها  یانداختم و با وجودِ گلو درد نییپا سر

ام  یزندگ یکجا چیکه تا به حال آن را ه ید! مزه ادا یزهرمار م یلبخند، مزه  نیا

 احساس نکرده بودم.

 

 ندازم،یب یشماتت بارش نگاه یدر چشم ها گرید یو بار اورمیآنکه سرم را باال ب یب

 عقب گرد کردم تا به اتاقِ سابقم بروم. 



424 
 

 

ه گر اناید ینگاهم درِ نگاه ناباور و شوکه  دم،یپا چرخ یپاشنه  یمحضِ آنکه رو به

و نفس در  ستادیا یا هیبر سرم آوار شد. قلبم ثان ایدن یخورد. احساس کردم لحظه ا

 ام حبس شد. نهیس

 

 یرا به من م دیام نیداده بود. هدفونِ دورِ گردنش ا هیچارچوبِ درب اتاقش تک به

 یگرد شده و وحشت زده اش، قلبم را به درد م یاما چشم ها دهینشن یزیداد که چ

 آورد.

 

 کردم: شیصدا یسمتش برداشتم و به آرام به یقدم

 !انا؟ید-

 همش... راست بود؟-

 

 بود. دهیرا فهم دیفهم یم دیکه نبا یزیدانم اما آن چ یبود! تا چه حد نم دهیشن

 

 یدانستم که زود فراموش م ینداشت. م یتیاهم میبرا اناید یحال حاضر، ناراحت در

 ییانتقام بو نیاز ا یگذاشتم ذره ا یمهم بود و بس! نم یکند. حاال، فقط و فقط، گل

پدرش  یشد. چون آن وقت کار ها یاش چند برابر م یناراحت د،یفهم یببرد. اگه م

 گشت. یجهنم م شیبرا یو زندگ دیفهم یرا هم م
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ام نجوا  یشگیهم تیگرفتم و با جد انایمقابلِ د دیاشاره ام را به حالتِ تهد انگشت

 کردم:

به حالته  یوا ی. ولاناینداره د یبودنش فرق ادیم و ز. کستیمهم ن یدیشن یهرچ-

 ؟یدی. فهمیدر موردش زد یاگه بفهمم به نازگل حرف

 

طاقت فرسا  یبه قلبم چنگ انداخت و درد یزی. چدیچک نییاز گونه اش پا یاشک

 مهینصفه و ن یو تپش ها ماریقلب ب نی! لعنت به ادیچیام پ نهیس یدرون قفسه 

 اش.

 

اش را پشتِ  ییخرما یگونه اش را پاک کردم. موها یوردم و  اشک رورا باال آ دستم

 بودم گفتم: دهیکش میلب ها یرو یکه به سخت یگوشش فرستادم و با لبخند

 نکن خانم کوچولو! هیگر-

 

! هضم آنکه نازگل ستیچ یاش برا یدانستم ناراحت یاش شدت گرفت. م هیگر

 باور بود. قابل ریغ شیدشمن ماست، برا نیدخترِ بزرگ تر

 

ام فشردم و کنارِ گوشش  نهینرمش نشاندم. سرش را به س یموها یرو یا بوسه

 زمزمه کردم:

 رو باهاش بهم نزن. تینداره. دوست یریماجرا تقص نیا ینازگل تو-
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 که بغض در آن نشسته بود گفتم: ییرا فرو دادم و با صدا میگلو آبِ

 رو نداره. ینداره. اون کس یدوست چیتنهاش نذار. اون ه-

 

کنان عقب رفت و وارد اتاقش شد.  هیمرتبه، خودش را از آغوشم جدا کرد. گر کی

 سرخ و پر از دردم، در را بست و من را تنها گذاشت. یمقابلِ چشم ها

 

پشت در پشتِ هم بغض فرو  نکهیشود. ا یم ایکارِ دن نیمرد بودن، سخت تر یگاه

احساس  نکهیخانواده نابود نشود. ا کیتو،  ی هیتا با گر یو با اقتدار لبخند بزن یده

 آورد. یدر برابر مشکالت خم به ابرو نم شه،یکنند مردِ خانواده، پر صالبت تر از هم

از  یکیشود و من هم،  ینم دایپ یمرد گریبودن سخت است. آنقدر سخت که د مرد

 شهرم. نینامرد ا یمرد ها

 

از چشم  م؟یدوختم. چرا دروغ بگو و نگاهم را به سقفِ اتاق دمیتخت دراز کش یرو

خواب را هم بر من حرام  یاش، حت یلعنت ی. چشم هادمیترس یم دنیبستن و خواب

 کرده بودند.

 

 بایافتادم. چقدر ز وارید یزدم و به پهلو شدم. نگاهم به قابِ عکس رو میدر جا یغلت

 !یافتنیو دست ن
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 یافتادم. در ژست ها دم،ید اناید یعکاس نیعکس را در دورب نیکه ا یآن روز ادی

 یاو برا یسوژه  نیکرد نازگل بهتر یمختلف از نازگل عکس گرفته بود و ادعا م

 است. یعکاس

 

را  یزندگ رِیتصو نیباتریبراق، ز یچشم ها نینگاه معصوم و ا نیگفت! ا یم راست

 انیتا سال ن،یریدخترک ش نیا یچشم ها رِیتصو ،یآنکه خودت بخوا یسازند. ب یم

 شود. یز در ذهنت حک مدرا

 

و نگاهم را  دمیکش رونیب بمیرا از ج یگوش ی. به سختدیشلوارم لرز بِیدر ج یزیچ

 به صفحه اش سوختم.

 

ولت به بدنش وصل کرده  ۲۲۰برق  انیکه جر یآنکه خودم بخواهم، مثلِ کس یب

 مینگاه کردم. چشم ها یگوش یزده به صفحه  رتینشستم. ح میاند، سرِ جا

 نه؟ گریکرده بودم د ویس یاسمش را گل دند؟ید ینم یاشتباه

 

 را خواندم: امشیرا باز کردم و پ یسرعت قفل گوش به

 ...یتو مرا آزرد-

 خودم کوچ کنم از شهرت که

 از قلبت رومیراحت؛ م التیخ تو

 تیخاطره در شب ها نیدورتر شومیم
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 ییگویو به خودت م یخندیبه من م تو

 ،یعشق ول نیا از سوزدیو م دیآیم باز

 نه! گردمیبرنم

 تب دارد. یبهر دل یآن جا که دل رومیم

 و حرمت دارد. باستیز عشق

 

 ! آتش گرفتم. جگرم پاره پاره شد و نفسم بند آمد.سوختم

 

دانست اگر مالِ کسِ  یم یلحظه کمرم از وسط شکست. گل کیکردم در  احساس

جز من نوازشش کند، به  یدانست اگر کس یشوم. م یم وانهیباشد، من د یگرید

 یم یگریحرف از کسِ د ش،یرسم. پس چه طور با وجودِ تمامِ دانسته ها یجنون م

 زد؟

 

. فکرِ ختمیفرو ر شیاز پ شیکه فرستاده بود را خواندم و هربار ب یو بارها شعر بارها

به جز من بخندد تا چال گونه اش مشخص شود، من را به جنون  یکس یآنکه برا

 کرد. یم لیتبد لیبد یب یا وانهیه خدا که من را به درساند! ب یم

 

که به  یتنها شعر دند،یلرز یکه به شدت م ییآتش بود. با دست ها یکوره  تنم

 بفرستم: شیآمد را برا یذهنم م

 میطوفان میباران میابر یآسمان-
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 شوم غرقت کنم اما نشد  ایدر آمدم

 عشق و انتقام نیب ستین یاشتراک

 عشق دلم تنها نشد یب یت ولکه خواهم رف من

 

نازگل با  دنِینشستم و زانو در آغوش گرفتم. از تصور د نیزم یطلوع آفتاب، رو تا

 کیو هزار بار ُمردم! من چه مرگم شده بود؟ چرا  ختمیشر و شر عرق ر گرید یمرد

 ارزش داشت؟  میاندازه برا نیبه ا ییلویک ۵۰ فِیموجودِ ضع

 

نشان دهد؟ منِ  زیتوانست من را آنقدر نفرت انگ یم آمد. چه طور یبدم م یگل از

لرزم.  یساله به خودم م جدهیدختر ه کیرهام، منِ مغرور و خودخواه، از نداشتنِ 

که از مارال ضربه خوردم، بعد از چند روز آرام نشدم؟ چرا  یمثلِ وقت نباریچرا ا

 د؟یطلب یم شتریرا ب دنشیگشت، دلم هوسِ به آغوش کش یم شتریهرچه قدر ب

 

 نداده بود!  اممیبه پ یجواب چیانداختم. ه یگوش یبه صفحه  یبار آخر، نگاه یبرا

 

 مرده ام! ،یگل یبرده بودم که من برا ادینشست. انگار از  میلب ها یرو یپوزخند

****** 

 

 نازگل#
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پشتِ بام  یلبه  یرو ،یناراحت یبودم. آزاد و آرام! آنقدر آرام که بدونِ ذره ا رها

 .روشنِ خانه ها دوخته بودم یبودم و چشم به چراغ ها نشسته

 

کند. اما  یبودم آرام م دهیکه در دستم گرفته بودم نگاه انداختم. شن یگاریس به

 هنوز، جرات روشن کردنش را نداشتم.

 

 یبدنم را جلو بکشم تا آرامش یبود کم یانداختم. کاف میپا رِیبه ز یدوباره ا نگاه

که با قرص و  یآرامش نیبودم. از ا زاریب یآرامشِ موقت نیاز اشود. من  بمینص یابد

 بودم. زاریشد، ب یم بمیدارو نص

 

شده  بمیرا داشتم نص شیکه آرزو یقبول شده ام. شغل یکه پرستار دمیفهم روزید

 بودم.  تیاهم یب نقدریدانم چرا ا یبود و نم

 

که آرامشِ من در  رایزکرد؛  یاو هم آرامم نم یپرت کردم. حت نییرا به پا گاریس

 نهفته بود. یگرید زِیچ

 

غرق شده است. از همه  یزینفرت انگ یاهیکردم قلبم در س یروز ها احساس م نیا

 از چرک و کثافت پوشانده بود. یا هیقلبم را ال یبودم. انگار رو زاریو همه کس ب زیچ

 

 به آرامش! دنیمتمرکز شده بود. رس زیچ کی یفکرم و ذکرم، رو تمامِ
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که دور و  یکسان ی. آن زمان که به همه دمیرس یصورت به آرامش م کیدر  تنها

 دادم، من شکست نخورده ام! یاطرافم هستند نشان م

 

خواست حاال  یآمد. دلم م یکدام به کارم نم جیبود. پر از فکر! اما ه دهیپر از ا سرم

 مانیپش شانیرده هانمانده، تمامشان را از ک یتا زنده ماندنم باق یادیکه فرصتِ ز

 کنم.

 

کنارِ مارال هر  دنشیکنم. قلبم از تصورِ د یشروع م میروز ها نیاز مردِ نامردِ ا اول

 یکنم و آه م ی! بغض مزمیر یروز ها، اشک نم نیشود و من ا یلحظه تکه تکه م

فرستم که چه طور  یکشم و به خودم لعنت م یخاطراتم آه م یادآوریکشم. با 

 دهد؟ بمیفر گونهنیاجازه دادم ا

 

سوخت. دوست داشتم  یوجودم م یهمه  دم،یپرس یسوال را از خودم م نیا یوقت

و زمان را به هم بدوزم، تا فقط به روهام ثابت کنم من را شکست نداده است.  نیزم

 خواهم. ثابت کنم من هم مثلِ او دوستش نداشته ام. یتا فقط ثابت کنم اورا نم

 

روهام  یکردم وقت یدوست نداشتنم را ثابت م دیور بابود. چه ط یدستم خال اما

 رود؟  یم شیلبخند زدن ها یدانست جانم برا یم یاز هرکس شتریب
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توانستم ادعا کنم من از اول عاشقِ  یهم بود! آنوقت م گریروهامِ د کی... کاش کاش

 او بوده ام.

 

قدم  نیضِ آنکه اول. به محرندیپشتِ بام قرار بگ یرو م،یتا پاها دمیرا عقب کش خودم

 در سرم افتاد. یرا برداشتم، فکر

 

 !!اوشیدهانم گذاشتم. س یگرد شده، دست رو ییو با چشم ها ستادمیا میجا سرِ

 

زده بودم. امکانش وجود داشت؟ نه! چه طور  رتیکه در سرم افتاده بود، ح یفکر از

 دارند؟ قتیحق میکردم حرف ها یثابت م دیبا

 

چه طور  اوش؟ی. سدمیآمدم و نقشه کش نییدم. از پله ها پابرداشتم و فکر کر قدم

 دم؟یرس یخواستم م یکه م یزیبا او به چ دیبا

 

فرو رفته بود. به اتاقم رفتم و در را پشتِ سرم  یکیسالن که شدم، خانه در تار واردِ

 بستم.

 

 یبه نقشه  د،یکوب یمحکم و پر صدا م جانیکه از ه یتختم نشستم و با قلب یرو

قدم،  نیکردم. اول یاثبات م یزیبه روهام چ دیناکم فکر کردم. در واقع من نباترس

 بود! اوشیاثبات خودم به س
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همان  یخواستم برا ی. من مستیدرصد هم ن کی نکاریا یدانستم که شانسم برا یم

 دیشد. شا یآرام م یقلبم کم دیکرد، شا یقبول م اوشیدرصد بجنگم. اگر س کی

 مانیروهام را پش د،یو شا دمید یدست و پا نم یب یمقِ ساده اح کیخودم را  گرید

 !دیکردم. شا یم

 

دخترکِ پر  ینگاهم را به چهره  نیو آخر دمیسرم کش یرنگ را رو یمشک شالِ

 انداختم. نهیزخمِ درون آ

 

 شده بود. دهیپوش طیغل شیاز آرا یا هیال رِیرنگم، ز یمشک یچشم ها غمِ

 

 دایپ یعیحالت طب یمختلف، کم یام، به لطف کرم ها دهیحال و رنگ پر یب صورتِ

 کرده بود.

 

 ظ،یغل شیآرا نیکم بود! ا یزیچ کیدخترک دوختم.  یفروغم را به چهره  یب نگاه

 کم داشت! نیرنگِ آتش کی

 

نگاه  نیخواستم با ا ی. انگار که مدمیکش میلب ها یرنگ را با نفرت رو یزرشک رژِ

را  یکوتاه شده، گل یموها نیو ا شیصورت پر از آرا  نیو پر نفرت، با ا تیاهم یب

آمده بود!  ایبه دن یدیمرده بود و نازگلِ جد ینمانده بود. گل ینابود کنم! گلِ گلدان

 دهد عوض شده است. نشانداشت به همه  یکه سع ینازگل
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آمد و  یمامان که پشتِ سرم م یزدم. به حرف ها رونیمحکم از اتاق ب ییقدم ها با

 یلب خداحافظ رِی. زدمیرا پوش مینکردم و کفش ها یزد توجه یه غر مسر کی

 زدم. رونیزمزمه کردم و از خانه ب

 

به چهره ام انداختم.  ینگاه ن،یماش ی نهینشستم و از آ میمامان مر نِیماش پشتِ

زده بودند. عذاب وجدان  خی میدانم چرا دست ها یخوب بود اما نم زیهمه چ

 میکه قرار بود به او بگو یو دروغ اوشیرا از فکرِ س شبیمِ دداشتم؟ داشتم! من تما

 بودم. دهینخواب

 

چه قدر از  میبردم. حدسِ آنکه مامان مر رونیاز خانه ب نیدر را زدم و ماش موتیر

 شود سخت نبود. یم یاستفاده کرده ام، عصب نشیاز ماش نامهیآنکه بدونِ گواه

 

ام بود. چرا  یآرامش، فقط مختص به رانندگ نیکردم و انگار ا یم یآرامش رانندگ با

 ام را داشت. نهیقصدِ سوراخ کردنِ س جانیکه قلبم از ه

 

دانستم  یکردم. م تیهدا یرا گوشه ا نیبه آپارتمانشان نگه داشتم و ماش کینزد

اش تا ساعت شش بعد  یقبال گفته بود که ساعتِ کار انایشود. د یم شیدایکم کم پ

 از ظهر است.
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 ستیدو دنِینشستم و از دور، چشم به ساختمان دوختم. با د نیدر ماش یتساع مین

 .ستادیا یکوچه، قلبم لحظه ا یاز انتها اوشیو شش س

 

با سواستفاده از او  دیداشت؟ چرا با یگناهچه  اوشیشدم. س مانیلحظه پش کی در

 ستم؟یکردم که با تنها گذاشتنم من ناراحت ن یبه روهام ثابت م

 

روهام به دورِ کمرِ مارال را به خاطر آوردم. حرف  یدست ها ،یلحظه ا بستم و چشم

ام!  یافسردگ م،یناله ها م،یها هیبودم. گر دهیکه کش یبودم. درد دهیکه شن ییها

 ادهیرا باز کردم و پ نیدانم چه شد که در ماش یهمه و همه را به خاطر آوردم و نم

 شدم.

 

ساختمان  یکه روبه رو اوشیس نیسمتِ ماشبه  د،یمحکم و بدونِ ترد ییقدم ها با

 پارک کرده بود، حرکت کردم.

 

را هم بخورم؟ اصال مگر  اوشیس یزنده بودم که بخواهم غصه  گریچند وقت د مگر

که  دیفهم یوقت نم چیه اوشیو س رمیم یمن را خورده بود؟ من م یغصه  یکس

 .دیفهم یوقت نم چیدروغ گفته ام! ه

 

توجه به من، به سمتِ  یرا زد و ب رشینبرد. دزدگ نگیرا داخلِ پارک نیماش

 کردم: شیبه جلو برداشتم و صدا یساختمان رفت. قدم

 اوش؟یس-
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 یزده، قدم رتی. متعجب برگشت و نگاهش در نگاهم گره خورد. حستادیا شیجا سرِ

 به سمتم برداشت و گفت:

 نازگل؟-

 سالم!-

 

در صورتم چرخاند و  یاندند. نگاهرا از نظر گذر میگرد شده اش، سرتا پا یها چشم

 گفت:

 ؟یسالم تپلو! خوب-

 

 گفتم: یرا در مشتم فشردم و به سخت فمیک ی دسته

 خوبم!-

 ؟یکار دار انایبا د-

 

 را به چپ و راست تکان دادم و گفتم: سرم

 نه! با تو کار دارم.-

 

 :دیپرس متعجب

 با من؟-
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کردم خودم را محکم  یم یوجودم را گرفته بود و من همچنان سع یهمه  ضعف

 نشان دهم:

 کار مهم. هی. اوشیآره! با تو کار دارم س-

 

 باال انداخت و گفت: ییابرو متعجب

 .میتو حرف بزن میبر ایباشه. ب-

 نه!-

 

که  یاز کار یآورد، خوشحال بودم. اگر حرف ینم میبه رو یزیقدر از آنکه چ چه

 شدم. یوا مشک همان لحظه رس یزد، ب یروهام با من کرده بود م

 

. تعجب از تمامِ میبرو یکیدر همان نزد یشاپ یمن به کاف نیدادم که با ماش شنهادیپ

 کرد. یگفتم قبول م یگفت و هرچه م ینم یزیمشخص بود اما چ شیرفتار ها

 

پر مهر  ینگه داشتم و با لبخند یشاپ یکاف ی. روبه رومیشد نیهم سوارِ ماش با

 شیرا از تمامِ رفتار ها نیشد. ا یشگفت زده تر مشود. هر لحظه  ادهیخواستم که پ

 !!دمیفهم یم
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کردند و انگار، لبخندِ مسخره ام قصدِ پاک  یم یکفِ دستانم را زخم میها ناخن

لبخند  نیدانم اما، حالِ خودم داشت از ا یرا نم اوشیرا نداشت. س میشدن از لب ها

 خورد. یو چندش آور، بهم م یمصنوع یها

 

 زیم یکرد و با انگشت اشاره اش رو ینگاه م زیم یرو یانِ قهوه به فنج اوشیس

به  یبیکه شباهِت عج یمرد ینگاهم را از رو یمن اما لحظه اضرب گرفته بود. 

 کردم. یداشت جدا نم امنشیروهامِ من! نه! به روهاِم من نه! به روهام آر

 

 ی. با وجودِ هوادمیکش میرا باز کردم و کفِ دستان عرق کرده ام را به مانتو مشتم

 شاپ، از درون در حالِ آتش گرفتن بودم.  یخنک کاف

 

کردم. نگاهِ  یاز فنجان قهوه اش را خورد و من همچنان نگاهش م یقلپ اوشیس

کردم  یدوخت. احساس م زیانداخت و دوباره نگاهش را به م میبه چشم ها ییگذرا

 کنم معذب شده است. ینگاهش م نطوریاز آنکه ا

 

اصال از کجا شروع  م؟یفکر کردم که چه بگو نیانداختم و به ا نییسر پا یسخت به

 کنم؟

 

لختم را از مقابلِ چشمانم کنار زدم و پشتِ گوشم فرستاد. همزمان لب باز  یموها

 به شدت گرفته و لرزان گفتم: ییکردم و با صدا

 ... خوبه؟!اناید-
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از حد معذب  شیود که بتکان داد. کامال مشخص ب ینگاهم کرد و سر یچشم رِیز

 است!

 چه خبر؟ گهیآآآ... د-

 

 کوتاه گفت: یو با مکث دیکش یقیعم نفسِ

 شد؟  ی. تو چه خبر؟ کنکورت چیسالمت-

 

را بست. چه قدر  میسنگ، راه گلو کی یبه بزرگ یزیمرتبه، چ کیدانم چرا  ینم

شتم خبر را به روهام بدهم. چه قدر دوست دا نیا اوش،یس یدوست داشتم به جا

 !یو باطل یواه الِی! چه خنمیاش را به چشم بب یخوشحال

 قبول شدم. دانشگاه تهران! یپرستار-

 

 بود: دایدر نگاهش هو نیتحس برقِ

 !هیعال نیا ینازگل؟ وا یگیراست م-

 

و  دمید یم یرا خاکستر زینبود. چرا که من همه چ یعال زیچ چیه گرینبود! د یعال

 داشت.ن یدر نظرم رنگ زیچ چیه گرید

 

 گوش فرا دادم: شیزدم و به حرف ها یهدف لبخند یب
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 نازگل. من مادرم پرستار بود. هیشغل دوست داشتن یلیخ یپرستار-

 

 تفاوت بود؟ یشد ب یو... مگر م دمیشن یاز مادرِ روهام م یبار، حرف نیاول یبرا

نگ ر دیسف یکردم مامانم فرشته ست. آخه با اون لباسا یفکر م ،یعالم بچگ یتو-

 کرد. هیشد اون رو به فرشته ها تشب یشد که فقط م یاونقدر خوشگل م یپرستار

 

بودم؟ چرا!  دهیبودم؟ نپرس دهیوقت از روهام در موردِ پدر و مادرش نپرس چیه چرا

 نداده بود. یبودم. او جوابِ درست دهیپرس

 ی. فکر کنم تو لباس پرستاری. تپلو هم که هستادیب یلیفکر کنم به تو هم خ-

 صورتت شکل هلو بشه.

 

 مرتبه گفتم: کی

 بهت بگم! یزیچ کی دیمن با اوشیس-

 

 طنتیو ش دیماس اوشیس یلب ها یو پر تحکم بود، که لبخند رو یلحنم جد آنقدر

 :دیبا تعجب پرس نباریچهره اش رنگ باخت. ا

 ؟یگ ی! خب پس چرا نمیدوساعته منتظرم حرف بزن-

 

 کرد؟ یمچرا کفِ دستانم آنقدر عرق  یلعنت
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. چند بار دهانم را باز کردم و بستم. دمیکش میبارِ هزارم، کفِ دستم را به مانتو یبرا

 گفتم؟ یچه م ایگفتم؟ خدا یچه م

 

آرام و  ییسرش را جلو آورد و با صدا یام شد. کم یمتوجه آشفتگ اوشیس انگار

 گفت: نانیپر از اطم یلحن

 شده نازگل؟ نترس حرفت رو بزن! یچ-

 

 کند. یکردم روهام نگاهم م ینگاه کنم. احساس م شینستم در چشم هاتوا ینم

 

 خودت کمکم کن! ایبستم و نفسِ حبس شده ام را آزاد کردم. خدا چشم

 

 آرام اما محکم گفتم: ش،یبه چشم ها رهیخ یرا آرام باز کردم و با نگاه میها چشم

 من دوستت دارم!-

 

 .دیپر کش شیلب ها یمهربانش، آرام آرام از رو لبخندِ

 

 یشدند و نگاه پر مهرش به ناباور یرنگش هر لحظه درشت تر م یعسل یها چشم

 خورد. یم وندیپ
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 :دیهمانند زمزمه به گوشم رس ف،یبه شدت ضع ییبه هم خوردند و صدا شیها لب

 ؟یچ-

 

شاپ  یکاف نیمسخره را تمام کنم تا از ا یباز نیتر ا عیخواست هر چه سر یم دلم

 بزنم. رونیب

 بزنم تا به خانه بروم. به خانه بروم تا خودم را در پناهگاهم حبس کنم. رونیب

ام را سر بدهم. عکس  هیکنم. هق هق گر هیراحت، گر التیکنم تا بتوانم با خ حبس

 .میقصه بسرا شیو تا خودِ صبح، برا رمیرا در آغوش بگ شیها

تم. من و روهام و باف یخودم م یکه شب ها برا یرا. همان مانیعاشقانه ها ی قصه

و  چدیغذا در آن بپ یکوچک و با صفا که بو یخانه  کیکه از ما هستند.  ییبچه ها

 خانه ببرد. یهوش از سرِ اهال

 

مسخره و  یها یچه فانتز !یقابلِ باور ریدور و غ الِی! چه خیعاشقانه ا یقصه ا چه

 !یپوچ

 

 ا شتاب باال آمد.افتاده ام ب نییسرِ پا اوش،یس یمستانه  یخنده  یصدا با

 

 گفت: یم دهیبر دهیوقفه اش بر یب یخنده ها یو البه ال دیخند یبلند م بلند

 ...دمی... ترکی... وای... باحالیلیخ-
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زدن بر سرش هر لحظه  ادیفر یام را برا یداد، که انرژ یآنچنان آزارم م یلعنت بغضِ

 کرد. یم شتریب

 

که از شدت بغض و درد، لرزان و گرفته  ییکردم به اعصابم مسلط باشم. با صدا یسع

 شده بود گفتم:

 !اوشیبس کن س-

 کرده! باشه بابا باور کردم. یرو جد افشیاوه چه قدرم ق-

 

که از حد معمول  ییو با صدا دمیکوب زیم یمرتبه رو کیخنده زد.  رِیدوباره ز و

 باالتر رفته بود گفتم:

 ام! ی! من جد؟یفهم یبس کن م گمیبهت م-

 

زده اش را  رتیح ینگاهش برگشت و تک خنده  یش قطع شد. باز هم ناباورا خنده

 آزاد کرد:

 !  خب منم دوستت دارم! ؟یدوستم دار ن؟یانوقت ا یچ یعنی-

 

 سخت بود. میمورد برا نیدانست که چه قدر حرف زدن در ا یخدا م فقط

 

 . ردیمن قرار بگ تیتواند من را درک کند که در موقع یم یتنها کس دیشا 
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 یدیکش ینفس م دنشیکه به عشقِ نفس کش یبرادرِ کس یرو بکن! رو به رو فکرش

. حال یبرگردانِ غرورِ از دست رفته ات، به او ابراز عالقه کن یبرا یو بخواه ینیبنش

 کننده است! وانهیبهم زن است! خفقان آور و د

 

 انداختم و گفتم: نییپا سر

 !یکن یکه تو فکر م ینه اون دوست داشتن-

 !؟یگیچرا مزخرف م-

 

 !یبلند شده بود. بلند و عصبان شیصدا

 

 گفتم؟ یتنگ شده اش نگاه کردم. چه م یو به چشم ها دمیرو از داخل جو لبم

 !نمینازگل؟ درست حرف بزن بب هیچ فیاراج نیا-

 با من ازدواج کن!-

 

قرار  فمیاندام نح یصخره رو کی ینیبه سنگ ینشدم. برعکس! انگار جسم راحت

 رفت.گ

 

 یعموم طیمح کیکردم اگر آنجا  یگفتن نداشت. احساس م اوشیو اوضاع س حال

 کرد. یم کسانمینبود، با خاک 
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 :دیکرد آن را آرام نگه دارد غر یم یکه سع ییصدا با

 من نوشته نازگل؟ ها؟ هیشونیپ یرو یچ-

 

 کردند. میو رسوا ختندیقد علم کنم. ر میمقابلِ اشک ها نتوانستم

 احمقم؟! کینوشته من  میشونیپ ی! روبا توام-

 

توانم از پسش بر  ینم دمیفهم ی. تازه داشتم مدمیلرزانم را به صورتم کش یها دست

 را قبول کند. میحرف ها اوشی! امکان نداشت که سمیایب

 ؟یچ یعنی فیاراج نیفهمم ا یمن نم یفکر کرد-

 

 به حرف زدن کردم:گذار شروع  ریتاث یتالشم را به کار گرفتم. با لحن نیآخر

... چه طور بگم؟ من از اولشم از یعنی. من از اولشم... ستیباور کن دروغ ن اوشیس-

 اومد! یتو... خوشم... م

 

 دادم: یافتاده ادامه م نییپا ینکردم که دست پاچه شوم. با سر نگاهش

... فکر نمیهم یتونستم داشته باشمت. برا ی. نمیدید یدختر بچه م هیتو من رو -

... نیهم بود هی... چون شبیعنیتورو پر کنه.  یتونه جا یدم با روهام که باشم... مکر

 کردم اما... یم یفکر نیمن همچ

 خفه شو! بسه!-
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ما  یرو یمتعجب و آزار دهنده ا یبه دور و اطرافم انداختم. نگاه ها یترس نگاه با

 زوم شده بود.

حتما توقع  ؟یکن یم فیام تعرچرت و پرتارو بر نیکه ا تمیمن هم کالس یفکر کرد-

 داستان مسخرت رو باورم بکنم آره؟ چه قدر جالب! یدار

 

بودم  دهیکه تا به حال از او نشن یکردم. با لحن یسر بلند نم یشدت شرم، حت از

 گفت:

 به من نگاه کن!-

 

 ناراحت و غضب ناکش گره زدم: یسر باال آوردم و چشم به چشم ها یسخت به

 یبهش ثابت کن یتون یم یفکر کرد ؟یسوزونیکار اون رو م نیبا ا یفکر کرد-

 ؟یدوستش نداشت

 

 بود! دهیرا فهم زی. همه چستادیا یلحظه ا قلبم

 

آرام تر نجوا  یزد و با لحن یکردم. پوزخند یباز نگاهش م مهین یزده، با دهان رتیح

 کرد:

کنه! رهام تونه مثلِ تو نگاهش  یکس نم چیکه ه ،یکن یبه رهام نگاه م یتو جور-

تونه مثلِ اون صدات بزنه. بعد توقع  یکس نم چیزنه، که ه یتورو صدا م یجور

 کنم. یهست! من با تمام وجودم حسش م ست؟ین یباور کنم که عشق نیدار
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پولش را از  فِیکرد و ک میچشم ها یروانه  ینگاه یبلند شد. با ناراحت شیجا از

 زمزمه کرد. یلب، خداحافظ رِیگذاشت و ز زیم یرو ی. پولدیکش رونیب بشیج

 

 و گفتم: دمیپر میکرد، از جا یکنارم که گذر م از

 !اوشیس-

 نگو! خداحافظ. یچی. فعال هسیه-

 حداقل بذار برسونمت...-

 

 زد. رونیشاپ ب یآرام، از کاف یینداد و با قدم ها یتیاهم

 

لول تنم را سلول به س ،یدیشاپ رفتنش را نظاره کردم. نا ام یکاف ی شهیپشتِ ش از

 برگشت. میدر بر گرفت و بغض به گلو

 

جدا کردم. از اول  یصندل یچنگ زدم و تنِ کوفته ام را از رو زیم یرا از رو فمیک

شکستم.  یم اوشیکردم و غرورم را مقابلِ س یدرصد اعتماد م کیبه آن  دیهم نبا

 خراب تر هم شد! چ،یاوضاع بهتر که نشد ه

 

ام داشتند  یشگیهم یه و در راه خانه بودم. سردرد هانشست نیبعد، در ماش یقیدقا

 کردم. یآماده م یشب زنده دار کی یشدند و من خودم را برا یشروع م
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ما در آن قرار داشت، ناخودآگاه سرعتم را  یکه خانه  یکوچه مانده به کوچه ا دو

ا امان قلبم ر یشدم و کوبش ب زشیخاطره انگ یواردِ کوچه  اریاخت یکم کردم. ب

 گرفتم. دیند

 

ترمز زدم. نگاهم را به درِ خانه اش دوختم و  یاش رو یآپارتمان یبه خانه  کینزد

دلم فقط  دنش،یتاب شد. بعد از هفته ها ند یهمان لحظه دلم ب قایهمان لحظه، دق

 را خواست! دنشیلحظه د کی

 

کردم! اگر داخلِ  یاحساس م یکیکردم. وجودش را در همان نزد یحسش م من

 زد! ینم نگونهیه اش نبود، قلبِ من اخان

 

آوردم. جز به جز  ادیچشم بستم. به  اریاخت یقلبم گذاشتم و ب یرو دست

 خاطراتمان را! 

 

گاه از  چیبود که ه یدلچسب یمشترکمان، موتورِ سوار یخاطره  نیزدم. اول لبخند

 شود! یخاطرم پاک نم

 

ش دعوت کرد و مقابلِ در، که من را به خانه ا یروز یادآوریضعف رفت از  دلم

بود  یحس نیباتریکه آن لحظه داشتم، ز یشک، حس ی! بدیجسمم را در آغوش کش

 که تا به آن روز تجربه کرده بودم.
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 یو عاشق میدیو خند میباران قدم زد رِیکه ز یبه تالطم افتاد از فکر به روز قلبم

 یبوسه ا نیبهتر چالِ گونه ام گذاشت، یکه رو ی. بوسه امیدیو نفس کش میکرد

 بود که تا به حال تجربه کرده ام.

 

را! بوسه  زشیشور انگ یبوسه  نیو آخر نیآوردم اول ادیرا از شوق گاز گرفتم. به  لبم

 گاه از خاطرم پاک نخواهد شد! چیلبانم حک کرد، ه یکه رو یپر مهر ی

 

 یبوسه ا یورادآیلبانم گذاشتم. هنوز هم از  یبسته، دستم را باال آوردم و رو چشم

گرفت و شورِ  یشد، تمامِ تنم نبض م یمحسوب م نمانیب یخاطره  نیکه آخر

 افتاد. یم انیدوباره اش در وجودم به غل یتجربه 

 

 میدانستم آرزو یو نم نمشیبب دیچشم باز کردم. چشم باز کردم تا شا یتاب یب با

 شود! یآنقدر زود برآورده م

 

دانم هوا  یافتاد. نم میپاها رِیز ییزد و جا رونیبام  نهیمرتبه از س کیقلبم  انگار

لبانم بود و نگاه  یبرده بودم. دستم هنوز هم رو ادیرا از  دنیمن نفس کش اینبود، 

 یشوکه نگاهم م یبود و با حالت ستادهیکه مقابلِ خانه اش ا یمسخ شده ام، از مرد

 شد. یکرد، کنده نم
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الغر شدنش را احساس کردم و  اد،یسبتا زن یکرد. از همان فاصله  یم شیتمنا قلبم

و  ختیحالم از ر دیمرد متنفر باشم! با نیاز ا دینتوانستم نگرانش نشوم! من با

 .احساسِ زبان نفهم نیبهم بخورد اما... لعنت! لعنت به من و ا کلشیه

 

شد. دوست  شیقلب دردش ر یقلبش گذاشت و فشرد. دلم برا یکه دست رو دمید

پس  میپرواز کنم. بگو م،یاهایبه مردِ رو دنیرس یرا باز کنم و برا نیداشتم در ماش

عمر پرستارت باشم! نگران  کیآنکه  یچه؟ برا یبخوانم برا یخواهم پرستار یم

 ...اهست ام یهست. گل یها! من هستم. گل ینباش یزیچ

 

مِ را روشن کردم. قد نیبه جلو برداشت و من ماش ی! روهام قدمدیام از بغض لرز چانه

 گاز فشردم و به سرعت دنده عقب گرفتم. یرا رو میرا که برداشت، پا یبعد

 

سست  نم،یبب یزیچ نیدانستم اگر چن ینه! م ای دیآ یدنبالم م نمینکردم که بب نگاه

 رونیاش ب یممکن بود! روهام من را از زندگ ریغ یزیچ نیشوم. گرچه چن یم

 وقت! چیشت. هگ یوقت به دنبالم نم چیه گریانداخته بود و د

 

غضب ناک و پر سرزنش به  یمامان با چهره ا دم،یمحضِ آنکه به خانه رس به

 استقبالم آمد.

 

 لب زمزمه کردم: رِیفرستادم و ز رونینفسِ کالفه ام را ب دنشید با
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نه به حاال که دم به ساعت  دمش،ید یبار م کی ینه به اون موقع ها که هفته ا-

 !شهیجلوم سبز م

آره؟  یریم یدار یمن رو بدونِ اجازه بر م نینازگل خانم! که ماشچشمم روشن -

شه؟ خدا  یم یچ ابونایتو خ یافت یراه م نامهیبدونِ گواه یگی. تو نمیچیحاال اون ه

 داد! ادی یکنه که به تو رانندگ کاریچ ماروین نیبگم ا

 

 یتیاهم نیخورد. بدونِ کوچک تر یزد و حرص م یخودش حرف م یسره برا کی

 کنارش رد شدم و به سمتِ اتاقم راه افتادم. از

 کار کنم! یدونم چ یم اد،یآره؟ صبر کن بابات ب گهیزنم د یحرف م واریبا د-

 

 در هوا تکان دادم و گفتم: یدست

 بکن! یخوا یم یهر کار-

 نازگل!-

 

که واردِ اتاقم  یزدم و در حال یپر از سرزنش و شماتت بود. پوزخند نباریا شیصدا

 گفتم:شدم  یم

 بشه! زیبراتون عز دیتا شا رهیم یداره م یکی دیبفهم نکهیمگر ا-

 

مثلِ مادر ها  گریاز هر زمانِ د شتریروز ها ب نیکه ا یمیمامان مر یباز هم غر ها و

 کردند. یم دییرا تا هینظر نیا شیشده بود! غر زدن ها
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ده. تازه سوار گر یم رونیب رهیم شهیتونه راه بره، واسه من پا م ینم جهیاز سرگ-

 یانوقتم م نمیبب مارستان،یب یشد یبستر کایبردمت آمر یخانم! وقت شهیم نمیماش

 یوامونده رو نخور یقرص ها نینه! اونجا اگه ا ای یمن گوش ند یبه حرف ها یتون

 که نازت رو بکشن. ستنیمثلِ من ن ؟یدیتو حلقت فهم زنیر یبه زور م

 

ام هر لحظه اوج  یگرفتم. سر دردِ لعنت میادست ه انیتخت نشستم و سرم را م یرو

که فشار و سر و صدا حالم را  دیفهم یکرد! نم یگرفت و مامان اصال مراعات نم یم

گذراندن امشبم به  یکند. اگرچه اگر مامان هم نبود، اتفاقات امروز برا یبدتر م

 بود. یشکل، کاف نیبدتر

 

در  یام، گذاشتنِ هنذفر یخالصو تنها راه  دیرس یمامان هنوز هم به گوش م یصدا

 بود. میگوش ها

 

را عوض کنم،  می. بدونِ آنکه لباس هادمیکش رونیب فمیام را از ک یو هنذفر یگوش

 را در گوشم گذاشتم. یو هنذفر دمیتخت دراز کش یرو

 

ام   دهیکه تا به حال د یعکس نیباترینگاهم به ز ،یمحضِ روشن کردِن گوش به

اه کردنِ به آن لبخند نزنم. چه قدر آن روز خوشحال بودم! چه افتاد. نتوانستم با نگ

کردم. با  یکرد ذوق م یرا خودش انتخاب م دمیع یقدر از آنکه روهام تماِم لباس ها

 آمد، اما تا توانست حوصله به خرج داد.  ینم شخوش ادیکردن ز دیوجودِ آنکه از خر
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شد افتادم. چه قدر روهام از ورود شاپ ماند و خورده ن یکه در کاف یآن بستن ادِی به

 به تهران حرص خورد! مایموقع ن یب

 

 نیدو نفره، ا یسلف کیخروج از پاساژ، به زور نگهش داشتم و خواستم با  موقع

 .اورمیرا از دلش در ب یناراحت

 

دانست  یزل زده بود و نم یگوش یکرد. اخم کرده به صفحه  یبدقلق یلیخ اولش

 شوم. یم رایبا جان و دل پذ را هم شیاخم ها یمن حت

 

به لب  رهیکردم. خ زانیآو یرا برا میبه سمتش برگشتم و لب ها یساختگ یناراحت با

 و گفت: دیکش یپوف میها

 .ینجوریشرف! نکن ا یآخه ب یچه قدر تو پدر سوخته ا-

 

 و گفتم: دمیپاش شیدندان نما به رو یلبخند

 .رمیبخند تا عکس بگ-

 

 مسخ شده بود! ایگو نشان داد. یالعمل عکس

 

 پاساژ به شدت خلوت بود. یبه دور و اطرافم انداختم. چون ظهر بود روبه رو ینگاه
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و بوسه  دمیمرتبه، سرم را جلو کش کیانداختم و  شیبه چشم ها یخباثت نگاه با

 گونه اش کاشتم. یرو یا

 

ش را و دست دیخند یرنگش ستاره باران شدند. با ناباور یعسل یکه چشم ها دمید

 گونه اش گذاشت. یرو

 

 یو با لحن دمیگرفتم. خند مانیرا مقابلِ صورت ها یزدم و گوش شیبه رو یچشمک

 پر ذوق گفتم:

 حاال بخند!-

 

به شانه  یگونه اش برداشت و دورِ شانه ام حلقه کرد. سرم را کم یرا از رو دستش

و  دیاتاقِ سف ! تمام شد! من برگشتم بهکیو چ دی. خنددیکردم و او خند کیاش نزد

 .دندیام پر کش یکیرنگم و روهام و عطرش، از نزد یمشک

 

ببرد؟ چه طور توانست  ادی. چه طور توانست تمامِ خاطراتمان را از دیام لرز چانه

سخت  شیکشم بشود؟ برا ینفس م شیدانست با خنده ها یکه م یمن الِیخیب

 نبود؟

 

برده بودم که روهام  ادین از شد! م دهیمحض، بر فرق سرم کوب یقتیمرتبه، حق کی

 نمان،یکدام از اتفاقات ب چیام کرده. پس ه یداشتنِ مارال قربان یاز همان اول برا

 خاطره نشده! شیبرا
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کردند و  یم یدستِ چپم، کفِ دستم را زخم یفکر فشرده شد. ناخن ها نیبا ا قلبم

 نیا یر روزاگ یبخشمش! حت یوقت نم چیشدند. ه یم دهییهم سا یرو میدندان ها

وقت دخترِ بخشنده  چی! من هستی. نستیدر کار ن یبخشش د،یایبال بر سرِ خودش ب

 وقت! چینبوده ام . ه یا

 

 ینگاه درنده ام را از سقف اتاق گرفتم و به صفحه  ی. به سختدیدر دستم لرز یگوش

ناشناس! نکند باز هم حسام شماره ام را  یشماره  کیاز  یامیچشم دوختم. پ یگوش

 کرده بود؟ دایپ

 

 لب خواندم: رِیآن را ز یرا باز کردم و محتوا امیپ

باشه. باور  ؟یدوستم دار یگیندارم. م یمن حرف ،یخوا یرو م نیحاال که خودت ا-

 یهفته برا نی. آخر امیکن شیکه هر چه زودتر رسم یکنم. اما به شرط یم

 چطوره؟! یخواستگار

 

 زد: یم ادیمدام در گوشم فر ییصداو هوا معلقم.  نیزم نیکردم ب یم احساس

 حماقت محضه!! میتصم نیا-

 خواستم که بشنوم. یهم نم دی. شادمیشن یو انگار نم دمیشن یم من
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شده بودم؟ نه!  بایز دوختم. نهیدخترک درون آ شیغرق در آرا یرا به چهره  نگاهم

 نیبا ا ظ،یغل شیآرا نیبا ا د،یرس یم میکه تا شانه ها یکوتاه یموها نیمن با ا

 بودم. زیپر غم، نفرت انگ یچشم ها نیو با ا یلبخندِ مصنوع

 

 که پشتِ سر گذاشته بودم را دوره کردم.  ینحس یبار هزارم، هفته  یبرا

 

عذابِ  م،یها یداریام با خودم، شب ب یریدرگ ما،ین یبا مامان و بابا و حت میدعواها

زهرمار کرده  میهفته را برا کی نیا گر،یافتاد و هزار کوفتِ د یکه به جانم م یوجدان

 بودند.

 

مانده بود و  یساعت باق کیام انداختم. تا آمدنشان کم تر از  یبه ساعتِ گوش ینگاه

 نه؟ ای دیآ یبدانم! م زیچ کیحاال دوست داشتم فقط  نیمن، هم

 

 یبه شماره  یدوباره ا امِیام انداختم. فکرِ دادنِ پ یگوش یبه صفحه  ینگاه

کرد. چرا دروغ؟ دوست  یگرفته بودم، هر لحظه وسوسه ام م انایاز د که دشیجد

 یمسخره حضور داشته باشد! دلم م یجشنِ خواستگار نیو در ا دیایداشتم ب

 که بعد از رفتنش شکست نخورده ام. که سر پا ماندم و آنقدر شادم. ندیخواست بب

 

خواستم  یزخرف مم شِیآرا نیپوزخند زدم. با ا نهیدخترکِ درون آ یچهره  به

 را نشان دهم؟ یخوشحال
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ندارد به  یگذاشتم و با خودم فکر کردم که آمدنش سود شیآرا زیم یرا رو یگوش

 یمن زنِ برادرِ او م د،یایو چه ن دیایمنصرف کند. چه ب ممیجز آنکه من را از تصم

 .یروزیپ یعنی نیشوم و او برادر شوهرِ من! و ا

 

 یکننده  وانهینسبتِ د نینشستم و به ا شیآرا زِیم یصندل یدانم چه قدر رو ینم

 مانیرا فرو دادم. چه قدر پش میفکر کردم. چه قدر بغض کردم و آبِ گلو نمانیب

انجامِ  یبودم، برا دهیکه کش یباز گشتم و چه قدر با فکر به درد ممیشدم و از تصم

. دمیز جا پردر، ا یقدر گذشت که با صدا هدانم چ ی. واقعا نمکار مصمم شدم نیا

 خارج شد: میناله وار، از گلو ییو صدا ختیر نییپا یقلبم هر

 !ادیکاش ن-

 

توانستم آنقدر زود  یشد. من نم یرا پس گرفتم که خودم باورم نم میزود آرزو آنقدر

 سخت بود. یلیبا روهام روبه رو شوم! سخت بود. به خدا که خ

 

 ییکه گو د،یکوب یچنان بلند م نجایقلبم از ه ستادم،یاتاق ا یپشتِ پنجره  یوقت

 را کر کند. میقصد داشت گوش ها

 

 ایروهام بود  ،ی. آن مردِ کت و شلوارختیر نییپا یکه باز شد، قلبم هر اطیح درب

 یبه نظر م شهیفاصله، سخت تر از هم نیدادنشان از ا صیچه قدر تشخ اوش؟یس

 !دیرس
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! امدیبس شده ام رها شد. نشد و در را بست، نفسِ ح اطیهم وارد ح اناید یوقت

 یخواستگار نیآنقدر ها از ا یعنیمن!  یمثبت برا ازیامت کی یعنی نیو ا امدین

 شود و برگردد؟ مانیشود پش ی.. م.یعنیو  ستیخوشحال ن

 

وقت! هربار به برگشتش  چیگشت؟ ه یبودم. برم دواریقدر احمقانه، همچنان ام چه

 شد: یانداز م نیشم طناش در گو یلعنت یشدم، صدا یم دواریام

 رهامِ تو مرده!-

 

به استقبالشان رفتم،  یخودش را داشت. وقت یها یهم سخت انایبا د ییارویرو

 .دیرس یبه شدت مضطرب به نظر م انا،یآرام بود اما د یلیخ اوشیس

 

ورد زبانشان شده بود، اما  "نه" یتمام فقط کلمه  یهفته  کیآنکه مامان و بابا  با

 داشتند. انایو د اوشیبا س یدوستانه ا رفتار خوب و

 

دست در  یبه دستم داد و با متانت لبخند زد. وقت یمقابلِ در دسته گل اوشیس

دختر مثلِ  نیزد. ا خیانگشتانش، تمامِ وجودم  یگذاشتم، از سرما انایدستانِ د

زد. از  یم ادیاش را فر یو نگاهش ترس و نگران دهینبود! چهره اش رنگ پر شهیهم

 د؟یترس یم زیچ چه
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کردم برگزار شد.  یکه فکرش را م یزیتر از چ یمعمول یلیخ ،یخواستگار مراسمِ

که مقابلم  یکیراه تار نیشد و انگار به ا یگذشت، اضطرابم کمتر م یم شتریهرچه ب

 مهم نبود. میبرا یزیچ چیه گریتن داده بودم. انگار د دم،ید یم

 

هفته انجام داده  کی نیازدواج در طولِ ا نیه اکردن بابا ب یراض یکه برا یراه تنها

 بود. کایبودم، مخالفتم با رفتن به آمر

 

کرد، که شرط ازدواجمان رفتن  یازدواج موافقت م نیبا ا یحاال بابا تنها در صورت و

 و عمل کردن من باشد. کایبه آمر

 

لش. و شغ یاش، تا وضع مال یخانوادگ طیهرچه که الزم بود گفت. از شرا اوشیس

شرکت کند  هم حرف زد  یخواستگار نینتوانسته در ا یلیکه به دال یاز برادر یحت

 و قلبم را به تب و تاب انداخت.

 

و  انایکه نه تنها د یجمله گفت! جمله ا کیسکوت، تنها  قهیدق نیبعد از چند بابا،

 بلکه من را هم شوکه کرد: اوش،یس

 ه؟!دار یکه دخترِ من تومورِ مغز دیدون یشما م-

 

به بابا که آنقدر رک و  رت،یشد. با ح ختهیجانم ر یب کرِیپ یرو یآبِ سرد انگار

گفتن نداشتم.  یبرا زیچ چیکردم و واقعا ه یام زده بود نگاه م یماریواضح حرف از ب

بود که بابا مخالفِ  نیدانستم ا یکه م یزیهم نداشتم. تنها چ یدیراه جد چیه یحت
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 یم یهر کار ،یخواستگار نیبه هم خوردن ا یو براازدواج است  نیا یصد در صد

 کند.

 

خواهر و برادر  یزده  رتیح یسر چرخاندم و به چهره ها یدانم با چه جان ینم

 انایکردم د یچشم دوختم. متعجب بودند؟ نه! از تعجب رد کردند و من احساس م

 تا پس افتادن ندارد! یفاصله ا گرید

 یبرا یاصرار کرد و حت یلیهفته خ کی نیا یتو ازدواج مخالفم. نازگل نیمن با ا-

 نیگفت که اگه با ا یخورد. و حت یلج کردن با من و مادرش قرصاش رو هم نم

شناسم.  یشه. من دخترم رو م یبه عمل کردن هم نم یراض م،یازدواج موافقت نکن

 تار هی نکهیبگم؟ من از ترس ا روغمونه. چرا د یکه بزنه، روش م یحرف هیدونم  یم

 ...نمیهم ی. برادمیمو از سرش کم بشه چند شبه که نخواب

 

چهره اش آن  یکه حت یبه من انداخت و عالرغم مخالفت ی. نگاهدیکش یقیعم نفسِ

 گفت: دیکش یم ادیرا فر

 کنم. یقبول م-

 

 داد! یم یلبخند، طعمِ بدبخت نیزدم. چه قدر ا لبخند

 شرط! کیاما به -

 

لبِ  یبا ناراحت ،یقال یبه گل ها رهیکرد. خ یم ریس یگرید یایانگار در دن اوشیس

 گفت. ینم چیرا در دهانش کرده بود و ه نشیریز
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 برادرش جواب داد: یبه جا اناید

 .دییبفرما-

هاش  نهیهز ی. همه کایدرمان برن به آمر یبه محضِ ازدواجشون برا نکهیشرطم ا-

 خودمه. یهم به پا

 

. شرطِ پدرم را قبول ستیاصال خوب ن اوشیکردم حالِ س یدانم چرا احساس م ینم

 بود. یگرید یتمامِ حواسش جا ییکرد، اما تا آخرِ مراسم، گو

 

و هر دو در سکوت به  میتختم نشست ی. رومیحرف زدن به اتاقم رفت یبرا گریکدی با

 .میشد رهیخ نیزم

 

 دانم چه قدر گذشت تا به حرف آمد: ینم

 بگم! یدونم چ ینم-

 

 فتم:لرزان گ ییصدا با

 منم.-

 

 گفت: یپر از ناراحت یباال آورد و نگاهش را به نگاهم  گره زد. با لحن سر
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 .دمیکنم. قول م یدرستش م-

 

 زد؟ یحرف م زیچه چ از

 ؟ی... چیعنی-

پنجره رو  ی شهیهامون که رهام ش یداستان منم. مثلِ بچگ یدفعه هم بده  نیا-

شم.  یداستان م یدم بده دفعه هم من آ نیگرفتم. ا یشکست و من گردن م یم

 یکنم. درستش م یرو درست م زیقسم، همه چ انایشم نامرد. اما به جون د یمن م

 کنم.

 

درمان شدن من  ز،یکردم منظورش از درست کردن همه چ یلحظه، گمان م آن

در  یگرینشسته و آن قدر آشفته است، فکرِ د میکه روبه رو یدانستم مرد یاست. نم

 نبرده بودم! یدو برادر پ نیا انِیبه عشقِ مسرش دارد. من هنوز 

 

 یتمام، حواسم رو به خود مشغول کرده بود، در سرم چرخ م یهفته  کیکه  یسوال

شد. به گمانم  یمانع م یزیخورد. چند بار دهان باز کردم تا بپرسم و هربار چ

 تکان داد. "هیچ" یماند و سرش را به معنا رهیخ میکه در چشم ها دیفهم اوشیس

 

و  دمیرا فرو دادم. لپم را از داخل جو میدوختم و آبِ گلو میرا به انگشت ها نگاهم

 یشود. چند لحظه ا انیکه راحت تر ب نمیدر سرم بچ یکردم سوالم را طور یسع

 :میتا لب باز کنم و بگو دیطول کش

 ..که من. ستیتو... مهم ن یبرا-
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من با   ایبا روهام دوست بوده ام؟ من  میبه کار ببرم. بگو یدانستم چه کلمه ا ینم

 شده بودم. حیمن چه قدر وق یخدا یبرادرت رابطه داشته ام؟ وا

 ؟یکه برادرم رو دوست داشت-

 

گردنم رگ به رگ شد. حدس آنکه  ییمرتبه سر باال آوردم، که گو کیو  عیسر آنقدر

 نبود. یاز هم فاصله افتاده بودند، کارِ سخت میگرد و لب ها میچشم ها

 

 بهت زده ام انداخت و گفت: یبه چهره  یکوتاه نگاه

. یهنوز هم دار ،یحرفات رو باور کنم؟ تو رهام رو دوست داشت یتوقع که نداشت-

 .ادیچون اصال خوشم نم ینکن بهم دروغ بگ یسع

 

دانست هنوز هم روهام را دوست دارم، پس  یگفت؟ اگر باورم نداشت، اگر م یم چه

 من نشسته بود؟ یکرد؟ چرا روبه رو یمراسم چه کار م نیدر ا

 یم ی. اما مطمئنم به زودیدون یهست که تو نم ییزایچ هی. ستمین رتیغ یمن ب-

 !یفهم

 

 واضح تر حرف بزنند؟ یشد کم یدو برادر آنقدر مرموز بودند؟ نم نیا چرا

 

 داشت گفتم: یاز بهت و ناباور ییکه رگه ها یفیضع یصدا با
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 دونم؟! یرو... نم یچ-

 

 پر از مهر و محبت! ی. لبخنددیبه صورتم پاش یخندلب

 هم نباش. خب؟ یزیتپلو! نگران چ زینکن تو همه چ یقدر فوضول نیا-

 

که مقابلم  یکیتار ی ندهیقلبم آرام گرفت و آ ییدانم چرا ته دلم قرص شد. گو ینم

حرف  یشد رو یبود. نم مایهم مثلِ ن اوشیخورد. س وندیپ ییبه روشنا دمید یم

را  نیاگر زم یداد. که آن روز حت یکه قول م یبه آن روز یاعتماد کرد اما وا شیها

 یرا آن زمان نه، درست وقت نی. ادبر یم شیدوخت، کارش را پ یبه آسمان م

با  ،یمهربان و دوست داشتن یبود. برادر مایمثلِ ن میبرا گاهشیکه جا دمیفهم

 پر خطر! یماتیعاقالنه و تصم یرفتار

 

تنها گذاشتند. مهم  الیاز سوال و فکر و خ ییایرفتند و من را با دن انایو د اوشیس

کردنم را داشت، نبودِ  وانهیقصدِ د ییداد و گو یکه در سرم جوالن م یسوال نیتر

 امد؟یکجا بود که ن امد؟یچرا ن دمیروهام در مراسم بود. بار ها و بارها از خودم پرس

 امد؟یمگر خوشحال نشده؟ پس چرا ن

 

در دلم  یزیشده بودم، چ رهیو به سقفِ اتاق خ دهیتختم دراز کش یکه رو یقتشب و

کرد. قلبم پر تب و  یم یدر دلم فوتبال باز گوشیباز یبچه ا ییخورد. گو یم چیپ

غلت زدم. سر  میداد. بار ها و بارها در جا یعشق سر م یو سودا دیکوب یتاب م

. آب رفتم ییام فرو بردم. دستشو کوتاه شده ینشستم و انگشتانم را در موها میجا
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خانه راه رفتم. به اتاق برگشتم. اما هرچه کردم، هرچه خودم را به  اطیخوردم. در ح

 ییدانم چه مرگم شده بود! گو ی. نمافتیحالِ پر آشوبم آرام ن دم،یکوب واریدر و د

 دیاش م،ا یکیکردم. آن را در نزد یدر حالِ وقوع بود و من آن را احساس م یاتفاق

 کردم. یمتر آن طرف تر حسش م نیچند

 

 رهام#

 

 خواستم از تو جدا شم ینم"

 یگلخونه بود یتو یگل تو

 که آخرش اما یدید یگل

 "یگم شده بود امیدن یتو

 

 یکنده نم گاریس لتریفروغم از ف یهم رو به اتمام بود. نگاه ب گاریپاکت س نیسوم

 کرد. یواندن مهر بار از نو شروع به خ یلعنت یشد و خواننده 

 

 ؟یتو بگو من نباشم ک یگل"

 چشماش؟ یذاره تو رو رو یم یک

 جونت؟ یآب پا زهیر یم یک

 "ذاره تورو جلو آفتاب؟ یم یک
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 یام راه م قهیعرق، از کنارِ شق یشد و دانه ها یکرد. نفسم تنگ م یدرد م قلبم

 رونیاز خانه ب انایبودم که به همراه د دهیخودم د یبا چشم ها شیپ یگرفتند. ساعت

پارک کرده بودم و نگاه رو به مرگم  یکیرا در تار نیشد! ماش یآمده بودند. باورم نم

کار را با من  نیبودم. چه طور توانسته بود؟ چرا ا دوختهتر از جانم  زیرا به برادرِ عز

 کرد؟ یم

 

 یترسم که پژمرده ش یم ،یگل"

 یو بر یریبم

 بره باز تو تنت یاگه خار یگل

 یمنه کول مریم یم

 شم یخاکت م ایب یگل

 شم یم ساکت

 ینر شمیاز پ تا

 ادیکنم بارون ب یدعا م یکل

 "یسرت گل یرو

 

زد و من در  یزدن دست و پا م ادیفر یذره ا یبرا میسوخت. گلو یم میها چشم

توانست  یاتاقش چشم دوخته بودم. چه طور م ینشسته و به پنجره  نیماش نیا

 ند؟یتوانست من را نب یر مآنقدر نامرد باشد؟ چه طو
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 خونه به جات نیا یخاطره مونده تو یکل یگل"

 خواد یکس و جز تو نم چیه گهیدل وامونده د نیا

 رنتیکه تورو بگ نهیهمه ترسم از ا یگل

 "ندتیخوادش تورو بچ یکه م یاون دست بشکنه

 

خواست  یمشدم. دلم  یبار، دو بار، ده بار! آرام نم کی. دمیفرمان کوب یرا رو مشتم

قلبم  دیزخم شود. آنقدر که شا می. آنقدر که گلواورمیبزنم. آنقدر که نفس کم ب ادیفر

 متنفر بودم! دیتپ یم انیدر م کیکه آنقدر  یقلب نی. من از استدیبا

 

 یترسم که پژمرده ش یم ،یگل"

 یو بر یریبم

 بره باز تو تنت یاگه خار یگل

 یمنه کول رمیم یم

 شم یخاکت م ایب یگل

 شم یم اکتس

 ینر شمیاز پ تا

 ادیکنم بارون ب یدعا م یکل

 "یسرت گل یرو
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را احساس کردم و لب  میفرمان گذاشتم. هجوم اشک به چشم ها یرا رو سرم

ام گذشته بودم و او چه کرده بود؟ با کمالِ  یاز خودم، از گل اوشیس ی. من برادمیگز

 جیزدواج کند؟ من آنقدر گخواهد با نازگل ا یو گفت م ستادیا میوقاحت روبه رو

زده بودم و  رونیکه آمدم از خانه ب دمنگفتم. به خو چیبودم، آنقدر شوکه بودم که ه

. تا صبح راه رفتم. تا صبح تمام خاطراتمان را دوره کردم دمیچرخ یها م ابانیدر خ

 . دمیدرد کش شتریو هر لحظه ب

 

حسرتِ تمامِ شب  شیموهاعطرِ  نیب دنیاما نفس کش دیکش یپر م شیدلم برا دینبا

 اوش؟یشد؟ برادرم؟ س یسهم که م ز،یشده بود. آن عطِر دل انگ میها

 

 وانهیآهنگ من را د نیاش خواند. ا یگل یاز اول شروع شد و خواننده از نو برا آهنگ

 گرفت. یکرد. به خدا که ذره ذره جانم را م یم

 

 :دمیلب نال رِیارها. ز. بار ها و بدمیرا بلند کردم و آرام به فرمان کوب سرم

 بسه... نخون... تورو خدا نخون...-

 

 خورد! ینکردن به هم م هیمرد بودن و گر نیمرد بودم؟ حالم از ا من

ندارم پس نخون... گلم پژمرده شد... من نتونستم ازش  یگل گهینخون... من د-

اغبون اومد... ب هیشد...  دایبهتر از من پ یکینبودم...  یمراقبت کنم... من باغبون خوب

... نخون شیخال یگلدونم برداشت و برد... حاال من موندم و جا یگلم رو از تو

 ! نخون!یعوض
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 پر از درد و بغض زمزمه کردم: ییصدا با

. خنده هاش و چال گسید یکی ی. عطر موهاش براگسید یکی یبرا اشیگلم دلبر-

 ن المصب!!نخون...من نخو یمن نخون! برا ی. نخون. براگسید یکی یگونه ش برا

 

 نیکرخت شده، از ماش یپارک کردم و با تن یآپارتمان یخانه  نگِیرا در پارک نیماش

 شدم. ادهیپ

 

شد که کارم  یم ینباشد. چند شب داریدر خانه ب یساعت کس نیداشتم که در ا دیام

قرار است با من چه کند، صبح  اوشیبودم س دهیکه فهم یبود. درست از شب نیهم

به خانه  دنشانیزدم و شب ها بعد از خواب یم رونیشدنشان از خانه ب داریاز بها قبل 

 گشتم. یباز م

 

پس  انیام را به شا یمجرد یفرستادم. چرا خانه  راهیبار هزارم به خودم بد و ب یبرا 

از خودم  دم،یرا مقابلِ خانه د یکه گل یدانم! راستش، از روز یداده بودم، نم

 .دمیترس

 

دلتنگش بودم که اگر دنده عقب  یاز کف دادم. آنقدر اریاخت ییگو دمش،ید یوقت

 دنشیبه آغوش کش یلحظه ا یزدم و برا یم زیهمه چ رِیگرفت، به خدا قسم ز ینم

 کردم. یرا فراموش م زیهمه چ
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پس دادنِ  یخانه اش را پس دادم. برا دیرفتم و کل انیشا دنیآن روز، به د یفردا

 اما قبول نکرد.اصرار کردم  یلیخ نشیماش

است. بهتر است تا  نیماش نیخودش بهتر یپا رِیندارد و ز نیبه ماش یازیگفت ن یم

 کنم، دست خودم باشد. دایخوب پ نیماش کیکه  یوقت

 

موتورِ  یاندازه دلبسته  یرنگ نداشتم. برعکس! ب دیام و سف یبه آن ب یعالقه ا چیه

 قرمز رنگم بودم.

آن شبِ  یکرد، خاطره  یرا به خود مجذوب م نگاهم نگیپارک یبار گوشه  هر

 نشاند. یم میلب ها یرو یلبخند یزمستان

 

. در را که گشودم، دمیجانم را به سمتِ خانه کش یب یآمدم و پاها رونیآسانسور ب از

 داد. یخاموشِ خانه، نشان از خواب بودنشان م یچراغ ها

 

 .راست، به سمتِ اتاقم رفتم کیرا پشتِ سرم بستم و  در

 

 رونیرا به سرعت از تنم ب رهنیرنگم را باز کردم و پ یمشک رهنیپ یها دکمه

 .دمیکش

 سالم!-

 

 !!یزده، برگشتم و به پشتِ سرم نگاه کردم. لعنت وحشت
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 یو در حال دمیباشد. به سرعت چشم دزد یا نهیکردم نگاهم به دور از هر ک یسع

 زمزمه کردم. ی"سالم"لب  رِیانداختم ز یتخت م یرا رو رهنیکه پ

 تا االن؟ یکجا بود-

 

پر از  شیتا االن، صدا یکجا بود دیپرس یم یوقت شهینبود. هم شهیمثلِ هم لحنش

 داشت. یریقصدِ مچ گ یی! اما حاال... گویبود. پر از حسِ برادر تیاحساس مسئول

 

 آمد را به زبان آوردم: یکه به ذهنم م یجواب تنها

 !یمهمون-

 ؟یداغون نقدریا یایم یاز مهمون یوقت شهیهم-

 

 به شدت خونسردش دوختم و گفتم: یغضب ناکم را به چهره  نگاه

 نکن! چیمن رو سوال پ-

 به من دروغ نگو!-

 

و  گاریتخت نشستم. س یو رو دمیجا نخوردم. باز هم چشم دزد میبود اگر بگو دروغ

 نشان دادم. تیاهم یو خودم را ب دمیکش رونیشلوارم ب بیفندکم را از ج

 ؟یومدیمشب چرا نا-
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 میدست ها یبودن سخت بود وقت تیاهم یگرفتم. چه قدر ب گاریس رِیرا ز فندک

 !دندیلرز یگونه م نیا

 ستم؟یمگه من با تو ن-

 

 شد. یم یو آرام نبود. داشت از رفتارم عصب تیاهم یب گرید حاال

 

از دود،  یا فرستادم. از پشِت حاله رونیرا ب ظشیزدم و دودِ غل گاریبه س یقیعم پکِ

 گذشته! ی! به همان اندازه یماندم. دوستش داشتم؟ آر رهیبه چهره اش خ

 رهام؟ هوم؟ یستیازدواج که ن نیتو مخالفِ ا-

 

 ی. سعدمیتخت کش یخاموش کردم و تنم را رو یگاریرا با حرص در جاس گاریس

 گونه بهتر بود! نینکنم. ا تیو شکا میکردم دهان باز نکنم و نگو

 توام؟ چه مرگته؟رهام با -

 !رونی. لطفا برو باوشیکنه س یسرم درد م-

 

ام گذاشتم و نگاهم  یشانیپ یبودم، ساعدم را رو دهیتخت دراز کش یکه رو همانطور

 را به سقف گره زدم.
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شدنش را احساس کردم. حدس آنکه وسطِ اتاق  کیآنکه نگاهش کنم، نزد یب

 نبود. یکارِ سخت ستاده،یا

 درسته؟ یستیافق نازدواج مو نیبا ا-

 

 شد. میدندان ها رِیلبم اس پوست

 

 گفت: یبلند تر یصدا با

 توام!-

 

گره  یرا داشتم که مشت ها نیا تیحاال قابل نیشک، هم یمشت شدند. ب دستانم

 .اورمیکرده ام را در صورتش فرود ب

 

 ام حبس شد: نهینفس در س د،یکه پرس یزیچ با

 . مگه نه؟یتو که دوستش ندار-

 

 کوتاه ادامه داد: یاز مکث بعد

 گمی. درست میکرد یکه به خاطر انتقام مسخرت ولش نم یاگه دوستش داشت-

 رهام؟
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 ی. چشم هادمیبه قلبم چنگ انداخت. نگاه ناباورم را به سمتش کش یزیچ ییگو

 یکه مچم را م یدوخته بود و مثلِ مواقع میشده اش را به عکس العمل ها کیبار

 کرد. یگرفت، نگاهم م

 

بود، حرف از دوست داشتنم بزنم. به  یگریجور د زیتوانستم حاال که همه چ ینم

زدم،  یرا رها کرده بودم و اگر حرف از دوست داشتنش م یخصوص که من گل

 کردم. یخودم را کوچک م

 

 جمله گفتم: کیسرم را به چپ و راست تکان دادم و تنها  یسخت به

 ؟! تمومهستمیازدواج مخالف ن نیمن با ا-

 

 یتار ها ییام را به زبان آوردم. گو یزندگ یجمله  نیخورم که سخت تر یم قسم

 یو مغزم فقط و فقط دستور صادر م مینگو چیکردند که ه یام التماس م یصوت

 کرد.

 

 دادند: یاش م ینشان از تعجبِ ساختگ اوش،یس یباال رفته  یها ابرو

و  یستیمخالف ن ؟یکن یم میو خودت رو ازمون قا یستی! مخالف ننطوریکه ا-

رو گول  یهرک ،یدروغ بگ یرهام تو به هرک ؟یبا من سرد نقدریا ؟یآشفته ا نقدریا

 یسالِ تموم هر لحظه کنارت بودم رو نم ۳۰که  یخب؟! من یتون یمن رو نم ،یبزن

 .یتون
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و مات  شیک یینگذاشته بود و گو یگفتن باق یبرا یحرف چینگفتم. در واقع، ه چیه

جمله  کیآخر، موقع خروج از اتاق، به سمتم برگشت و فقط  یلحظه  شده بودم.

 را لرزاند: میایکه دن یگفت! جمله ا

کار غرورت رو بشکنه. نزار  نیاگه ا یبگو! حت یدوستش دار یهر وقت حس کرد-

 !ری. شب بخیدلت بش ونیوقت مد چیه

 

 نازگل#

دادم  یحرکت م نیزم یورا ر میپر کردم. پاها اطیح یعطرِ گل ها یرا از بو مشامم

 خورد. یتکان م یو تاب به آرام

 

 ادآورینشستم،  یم شیتاب را هم! هر زمان رو نیرا دوست داشتم. ا اطیح سکوتِ

 شد. یام م یخاطرات دوران کودک

 

 ینقاش میلب ها یرو یامشب انداختم، لبخند یرا که به آسمانِ پر ستاره  نگاهم

 یبرا ییخاص دارد و گو یوست داشته ام. ابهتاندازه د یماه را ب ،یشد. از کودک

 کند. یم ییها ستاره در آسمان فرمانروا ونیلیم

 

 یام، حواسم را به خود مشغول کرد. سر چرخاندم و درِ باز شده  یکیدر نزد ییصدا

آمد، لبخندم جمع  یم اطیکه به داخلِ ح ماین نیماش صِی. با تشخدمیرا د اطیح

زد، اما نه مثلِ گذشته. با  یهر کرده بود. حرف مشد که ق یم یهفته ا کیشد. 
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شبِ  یکرد. حت یموافقت نم یشکل چیبود، به ه بیو غر بیکه آنقدر عج یازدواج

 زده بود. رونیاز خانه ب یبا اوقات تلخ انا،یو د اوشیهم قبل از آمدن س یخواستگار

 

. چند لحظه دیتازه من را د ییبه سمتم چرخاند و گو یشد، سر ادهیکه پ نیماش از

 مکث کرد و راهش را به سمتم عوض کرد. یا

 

نتوانست و  ییخواست اخم کند. اما گو یکه شد، با لبخند سالم کردم. م کینزد

 لبخند زنان، جوابم را داد.

 

 تاب نشست و نگاهش را به ماه دوخت: یرو کنارم

 ؟ینشست نجایچرا ا-

 .یجور نیهم-

 

جا خوش کرد.  شیدر چشم ها ب،یعج یغممرتبه،  کیبه چهره ام انداخت.  ینگاه

 گونه ام نشست. یبود، دستش باال آمد و رو رهیخ میهمانطور که به چشم ها

 

 یرو یگونه ام به حرکت در آمد، لبخند یشستش که به حالتِ نوازش رو انگشت

 یدخترانگ یکه کم ییناز کردن خواست. شمارِ روز ها ینشست. دلم کم میلب ها

 تم در رفته بود.نکرده بودم، از دس
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 و گفتم: دمیناز، صورتم را به کفِ دستش مال با

 ؟یداداش یباهام قهر-

 فنچولِ من! یچه قدر الغر شد-

 

. به خودم که اومدم، خودم را دیآنقدر حسرت داشت که لبخندم پر کش شیصدا

 .دمیکش یدرونِ آغوشش جا کرده بودم و عطرِ تنش را نفس م

 

 را لوس کردم و گفتم: میصدا د،یایب نرویب یآنکه از ناراحت یبرا

زنش  یذار ینم یکن یم یحسود اوشیبه س نی! واسه همیدونم چقدر عاشقم یم-

 بشم نه؟

 

 سرم زد و گفت: یتو یآرام به

 !یش یتو آدم نم-

تونه مثلِ من دوستت داشته باشه؟ من برم به  یم یآخه ک گم؟یاِ خب مگه دروغ م-

 فنچول آخه؟ یبگ یک

 

 گرفت و با خنده گفت: میاز بازو یزیر نشگون

 چلونمتا! ی. منقدریچرت و پرت نباف به هم ا-
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به نازگل گذشته  هیشب یخواست کم ی. دلم مدمیکش رونیرا از آغوشش ب خودم

 مایپر مهر ن یبه چهره  یطانیلبخندِ ش م،یتصم نیقدم به سمتِ ا نیاول یشوم. برا

 زدم و گفتم:

 یکنما! هنوز اون رو یم یمنم سرِ زنت تالف ،یاریبدر  یبرادر زن باز یاگه بخوا-

 .یدیخواهر شوهر بودنم رو ند

 

خنده زد، که شک  رِیمرتبه چنان ز کیبعد،  هیاول مات نگاهم کرد. چند ثان ماین

 شنود: یمامان و بابا هم م یرا حت شینداشتم صدا

 ونه؟یوا چه مرگته د-

 

 گفت: دهیبر دهیبر شیخنده ها انیم در

 که! ستنیدوتا... ن یکیکنم... ماشاا...  یم ی... سره زنات تالفیبگبهتره -

 

 یکه م ینثارش کردم و در حال یجانانه ا یهم به خنده افتادم. پس گردن خودم

 گفتم: دمیخند

 شرف؟یب یمگه حرم سرا راه انداخت-

هم از  یکیکنم کدوم کدومه!  یم یوقتا قاط یبدتره حرمسرا! ناموسا بعض یزیچ هی-

 گاگول تر. یکی
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پول و چهره اش دندان  یبرا یزند، همگ یکه حرف از آنها م ییدانستم دختر ها یم

 یبدهد. اگر با دختر یدوست شنهادیپ ینبود که به دختر یکس مایکرده اند. ن زیت

 کرد، قطعا به خواست خودش نبود.  یرابطه بر قرار م

 

 یدهد. بدون شک همه  یرا باز یکه دختر ستین یکس مایدانستم ن یم نطوریهم

 یوجود آنکه م نیدر ارتباط است. و با ا ادیز یبا دختران مایدانستند ن یآنها م

 دانستند، قصد نداشتند رابطه شان را با او قطع کنند.

 

 یاش نگاه م یگوش یکه به صفحه  ییمایتاب نشستم و خطاب به ن یزانو رو چهار

 گفتم: تیکرد با مظلوم

 ما؟ین-

 

 بامزه کرد و گفت: یبه چهره ام انداخت. خنده ا ییورد و نگاه گذرارا باال آ سرش

 شتریب یدون ینم ،یگربه ملوسا بش نیا هیکه شب یکن یم یشکل نیرو ا افتیق-

 دنیگه م یکه همه ش تو سطل آشغالن و بو ایالغر مردن اهیگربه س نیبه ا هیشب

 . نکبت!یش یم

 

 شد.پوکر  یواقع یلحظه، به معنا کیام در  چهره
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اش  یگوش یتاب گذاشت و به سمت استخر رفت. رو یاش را رو یکنان، گوش خنده

 زدم و برش داشتم. خداروشکر صفحه اش قفل نشده بود. رجهیش

 

چهارتا شده  دمید یکه م یرنگ و وارنگ یاز اسم ها میتلگرامش شدم. چشم ها واردِ

 زده گفتم: رتیبود. ح

 بودم! دهیجا ند هیهمه اسم دختر  نی! تا حاال تو عمرم ادیقرآن مج ای-

 ؟یکرد یمن فوضول هیتو باز تو گوش-

 

 یگشت. صفحه  یرا در آبِ استخر شسته بود و داشت به سمتم بر م شیها دست

آن را  یتو دماغ ییکرده بود باز کردم و با صدا ویکه اسمش را مژده س یچتِ کس

 خواندم:

 آشنا بشم؟ خونتون با خانوادت یبر یمن رو م یپس ک جمیعج-

 

 اوق زدن از خودم در آوردم و گفتم: یصدا

کنه  یرو م جتیعج یمایبزرگ خودت و ن یبانو میمر نجا،یا یایبدبخت تو اگه ب-

 ذاره دمه در! یم یتو گون

 

دستش را به سمتم دراز کرده تا  مای. ندمیکه گفته بودم خند یزیاز تصور چ خودم

بود را  بایکه اسمش فر ،یشخصِ بعد امیرا پس بدهم. دستش را کنار زدم و پ یگوش

 خواندم:
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 که نرفته؟ ادتیجان فردا شب تولدمه،  ماین-

 

 گفتم: مایرا به حالتِ چندش جمع کردم و سرم را باال آوردم. با انزجار رو به ن صورتم

 یخوا یگرونم م یکادو هینگو که  ؟یریکادو بگ یعمل نیواسه ا یخوا یم ییخدا-

 . نگو...یجشنشم شرکت کن یخونشون تو یبر یاخو ی! نگو که میریبگ

 

 ینگاه خصمانه ا مایحرفم نصفه ماند. ن م،یدست ها انِیاز م یشدن گوش دهیکش با

 به سمتم انداخت و گفت:

 محبوبن؟ یچرا تام و جر یدون ینازگل م-

 

 خنگ ها، انگشت اشاره ام را به دهان گرفتم و گفتم: مثلِ

 ؟یآآآ... نه! واسه چ-

 

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 .زمیعز یمحبوب تر ینجوری. ایحرف نزن ادیکن ز ی! سعزننیچون حرف نم-

 

 کردم و گفتم: زانیرا آو میلب ها تیمظلوم با

  ما؟یآقا ن یکن یم عیمن رو ضا ایبه خاطر اون عمل-

 



482 
 

 :دیرا با حرص از دو طرف گرفت و کش میها لپ

 توله سگ! رمایگ یگازت م-

 بگم؟ یزیچ هیشه  یم ماین-

 

 و گفت: دیکش میاز لپ ها دست

 بگو! زیشما هزار تا چ-

 

 باره گفتم: کیمکث کردم و  یشدم. چند لحظه ا رهیخ شیچشم ها به

 .کایخوام برم آمر یمن نم-

 

 تیرنگ جد شیشدند و صدا کیبه هم نزد شی. ابرو هادیپر کش ماینگاه ن محبتِ

 گرفت:

 ؟یچ یعنی-

خوام برم  یبشم. من فردا م یهمه چ الیخیال بهمه درس نخوندم که حا نیا-

رو از دست  تیموقع نیاگه ا ستیمهلتشه. معلوم ن نیدانشگاه ثبت نام کنم. فردا آخر

جا. اگه  نیشم اما هم ینه. باشه قبول من درمان م ایبدم بازم بتونم برم دانشگاه 

 شم. یهم خوب م نجایقرار به خوب شدنم باشه، ا

 

 رنگش فرو برد و گفت: یمشک یچنگ در موها ماین
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 نجایتا آسمون با ا نیو امکانات اونجا زم زاتیاونجا، تجه یشه نازگل. دکترا ینم-

 .میکن سکیجونت ر یشه رو یکنه. نم یفرق م

 

 و گفتم: ختمی. تمامِ تمنا و خواهشم را در نگاهم ردمیخودم را جلو کش یکم

از تنها فرصتم استفاده کنم؟  دیذاریدوست دارم. چرا نم یلیرو خ یمن پرستار ماین-

 اصال از کجا معلوم زنده بمونم؟

 

 خشم به سمتم برگشت و گفت: با

 .نقدریچرت و پرت نگو ا-

 

 دستش گذاشتم و فشردم: یرا رو دستم

پنجاه پنجاهه. فکرش  ی. همه چستیمشخص ن یچی. هماین گمیرو م تیدارم واقع-

 یزیچ نیآخر دبایشه؟ حداقل بذار یم ینبود، چ میتومور خوش خ نیرو بکن اگه ا

 کنم! یکنم و خوشحال باشم. خواهش م یزندگ کمیکه برام مونده 

 

قدم برداشتم.  اطیکردم و به سمتِ در ح یمقابلِ درِ سالن را ط یسرعت، پله ها به

و  بیقراِر عج نیا یدر منتظر بود و من برا یوقت بود که جلو یلیخ اوشیس

 شتم.اندازه اضطراب دا یب بش،یغر
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خورد. در را پشتِ سرم بستم  اوشیو شش س ستیمحضِ گشودنِ در، نگاهم به دو به

 سوق دادم. نشیپر شتابم را به سمتِ ماش یو قدم ها

 

. دیچیام پ ینیدر ب یعطرِ تند ینشستم، بو یصندل یرا که باز کردم و رو نیماش درِ

دو  نی! باز هم اینتبر خالفِ روهام، عادت به دوش گرفتن با عطر داشت. لع اوشیس

 کردم. لعنت به من! سهیرا با هم مقا

 

اندازه چهره اش را دوست  یکه ب یآفتاب نکِیرا بستم و به سمتش برگشتم. ع در

 گفت: یبه شدت پر انرژ یبرداشت و با لبخند شیچشم ها یکرد، از رو یم یداشتن

 چطورِ خانمِ وقت شناس؟-

 

 زده لبم را گاز گرفتم: خجالت

 توروخدا. دیببخش یاسالم. و-

 ؟یسالم. خوب کیعل-

 

 را روشن کرد و به حرکت افتاد: نیماش

 م؟یخوبم. کجا قراره بر-

 .میکه حرف بزن ییجا هی میریم-

 

 تعجب نگاهش کردم: با
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 ؟یدر موردِ چ-

 !ینامزد-

 

من! واقعا داشتم با  یخدا ؟ی! نامزدختیر نییپا یقلبم هر کهو،یدانم چرا  ینم

شود و هرچه  یکار دلم خنک م نیکردم با ا یکردم؟ چرا فکر م یازدواج م اوشیس

 قلبم گذاشته بودند! یآهنِ داغ رو ییشد؟ حاال گو یبرعکس م قایرفتم دق یجلوتر م

 ؟ینام... زد-

 هوم! -

 

 خاص و محکم گفت: یرا به سمتم چرخاند و چشم درشت کرد. با حالت سرش

 !ینامزد-

 

 کیدارد! اگر قرار به گرفتن  شیاز حرف ها یکردم قصد یدانم چرا احساس م ینم

چه در  کرد. یگذاشت و مشورت م یم انیبا من در م دیرا نبا نیبود، ا یجشن نامزد

 از روهام هم مرموز تر است. یحت اوشیکردم س یاحساس م یسر داشت؟ گاه

 

 گفت: یاش زد و با ناراحت یشانیپ یمرتبه رو کیراه،  یها مهین

 خونه جا گذاشتم. یزیچ هینازگل!  یوا-

 

 تعجب گفتم: با
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 ؟یچ-

 خونه برش دارم؟ میدوستم ببرم. بر یرو برا یپرونده ا هیقرار بود -

 

 نگفتم. یزیباال انداختم و چ یا شانه

 

و واردِ  ادهیپ نیآپارتمانشان ترمز کرد. به سرعت از ماش یخودم که آمدم، روبه رو به

 ساختمان شد.

 

و شروع  دمیکش رونیب فمینشد. تلفن همراهم را از ک یگذشت و خبر یا قهیدق چند

مدل مو،  نیکوتاه کرده بودم و ا یرا چتر میبه عکس انداختن از خودم کردم. موها

 آمد. یاندازه به چهره ام م یب

 

آوردم که  یمختلف در م یانداخت و اداها یمختلف از خودم عکس م یژست ها در

 کند. ینگاهم م یاحساس کردم کس یلحظه ا

 

 یگرفتم و سر چرخاندم. سر چرخاندم و ا یغنچه شده، چشم از گوش ییلب ها با

 ستادنِیهمانا و ا نیچرخاندم. نگاه کردن به چند متر جلوتر از ماش یکاش که نم

 .قلبِ من همانا
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 یم وندیپ قتیگمان را به حق نیتنم، ا یمرده بودم و سرما یی. گودمیکش ینم نفس

 زد.

 

کمرم سر خورد و  ی رهیعرق از ت یسوزنده اش، سِر شده بود. دانه  تنم از نگاه تمامِ

 ام را نداشت. نهیآمدن از س رونیب یبرا ینفسِ گره خورده ام، جان ییگو

 

 رهنشیکه پ اوشیکرد! س ینگاه نم نگونهیکه ا اوشینبود؟ س اوشیبود؟ س روهام

 بود. دهیپوش اهیتماما س م،یرنگ بود. مردِ روبه رو دیسف

 

 میزده اش گرفتم و به دست ها رتیپر حرف و ح ینگاهم را از چشم ها یختس به

 شده بود. سیانگشتانم عرق کرده و خ نِیدر ب ینگاه کردم. گوش

 

ناسزا را بارش  یایشوم و دن ادهیپ نیخواست از ماش یرا فرو دادم. دلم م میگلو آبِ

 یخور رفتار م یسر احمق تو کیمثلِ  دیبا یکردم؟ تا ک یفرار م دیبا یکنم. تا ک

 کردم؟

 گذاشتم؟ یاخالق گند حرف نزدن و از حق خودم دفاع نکردن را کنار نم نیا چرا

 

در  ،یآن میتصم کیاش انداختم و در  یدوست داشتن یبه چهره  یدوباره ا نگاه

 شدم. ادهیرا باز کردم و پ نیماش
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کننده  وانهیبهوت و دکنم. مقابلِ نگاه م یستادگیا میکردم مقابلِ لرزش زانو ها یسع

 به جلو برداشتم. یاش قدم

 

 نداشته باشد: یلرزش چیه میتالشم را به کار گرفتم تا صدا تمامِ

 !امنشیسالم عرض شد جنابِ آر-

 

رنگش  یعسل یرا از نظر گذراندم و به چشم ها شیگلو بکیشدنِ س نییو پا باال

 !چشم ها نیچشم ها! لعنت به ا نیاز ا ی! وایشدم. وا رهیخ

 

را پنبه  مینگاه کرد. نگاهش داشت تمامِ رشته ها زیبه ر زیصورتم را ر یاجزا تمامِ

را  شیآورد. آنچنان پر حس و شور، مردمک چشم ها یکرد! داشت از پا درم م یم

 شد. یسخت م دنیلغزاند، که نفس کش یصورتم م یاجزا یرو

 

 گفتم: زیزد، تمسخر آم یچنگ م میکه به گلو یوجودِ بغض با

 !دیندار ییآشنا "سالم"به اسم  ینبود که شما با واژه ا ادمی دیاوه ببخش-

 ...یگ... گل-

 

 کی نیتنها با هم ییبود. گو یقلبم کاف ختنِیفرو ر یاز زبانش برا "یگل"نامِ  دنِیشن

را کم کردم و با نوک انگشتِ  نمانیب یقدم بلند فاصله  کیام کرد. با  وانهیکلمه د
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بغض آلود و  ییکار با صدا نیا نیاش زدم. بار ها و بارها. در ح نهیاشاره ام به س

 گفتم: ینفرت بار م

 !ستمین ی! گلستمین ی! گلستمین یگل ؟یدیشن ستمین یمن گل-

 

مرتبه دستم را در هوا  کیخون شناور بودند.  یایرنگش در در یعسل یها یگو

 لب زمزمه کرد: رِیگرفت و ز

 بسه!-

 یرو نابود م تیزندگ یصدا کن یمن رو به اسمِ گل گهید بار هیمرده خب؟ اگه  یگل-

 ته؟ی! حالامنشیکنم روهامِ آر

 

 یرا فرو داد و با لحن شی. آبِ گلودمیکش رونیانگشتانش ب نِیرا با شتاب از ب دستم

 کننده و پر حس گفت: وانهید

 !یالغر شد-

 

 :دمیکش ادیافسار پاره کردم. فر ییگو

وقتم بر  چیه گهیبرو و د یدر خونت به من گفت یوکه جل یبه تو چه؟ اون موقع-

اصال؟  هیهه! غصه چ ؟یخور یغصم رو م یکه حاال دار ینگرد، فکرِ الغر شدنم بود

 سوزه! یکسم نم چیه یتو دلت از سنگه، برا

 

 گفت: یمانیگرفته و پر از درد و پش ییدستانش را مقابلم گرفت و با صدا کفِ
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 گُ... ستین یکن یکه فکر م یوراونط یچیآروم باش! باور کن ه-

 

 :دمیاش کوب نهیو با کفِ هر دو دستم به س دمیحرفش پر انِیم

 یم ست؟یکنم ن یکه من فکر م یاونجور یمگه نگفتم؟ چ ؟یمگه نگفتم نگو گل-

 اشتباه کردم. یلیروهام؟ من در موردِ تو خ هیچ یدون

 

اش را به چشم  سرخ شده یشده لب به دندان گرفت و چشم ها سیخ یچشمان با

ام تلنبار کرده بودم،  نهیکه هفته ها در س ییزدم و حرف ها یگره زد. پوزخند میها

 به زبان آوردم:

کردم  ی! فکر میمرد بار اومد ،یشد تیاذ ،یدیکش یسخت یکردم از بچگ یفکر م-

 مرد ساخته اما نه... هیمشکالت بزرگت کرده و ازت 

 

 :دمیاش کوب نهیرم را به سنفرت با یحرف ها ش،یبه چشم ها رهیخ

پر کردنش،  یو به جا ینیمن رو بب هیینامرد ساخت که تنها هیازت مرد نساخت! -

 .یازش سو استفاده کن

زود وابسته  ستین شمیپ یچون کس یدونست یکس رو ندارم، م چیه یدونست یم

هوم؟ نکنه  ؟یستی! حاال پس چرا خوشحال نیکار سو استفاده کرد نیو از ا شمیم

 نه؟ یکه گولش بزن ستینازگلِ احمق ن گهی! دیبازم قالت گذاشته؟ آخ زتیرالِ عزما
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 یکه سر باز کرده بودند، تمام ینیچرک یو عقده ها دندیبار یوقفه م یب میها اشک

 نداشتند. 

 

 نگاه روبه مرگش، به آپارتمان اشاره کردم و گفتم: مقابلِ

. چون با یگورت رو گم کرد می! خوشحالم که از زندگامنشیخوشحالم جنابِ آر-

فهمم  یتازه دارم م اوشیمثلِ برادرت مقابلم قرار گرفته. با وجودِ س یرفتنت کس

که مرد  یخواستم. کس یرو م اوشیمثلِ س یخواستم! من کس یوقت تورو نم چیه

 ...هی! نه دروغگونامردِ  هیتو! نه  نیع ینامردِ عوض هیباشه. نه 

 

 کل بست:دهانم را به  ادش،یفر یصدا

 !ستمی. نستمیبسه! بسه! من نامرد ن-

 

 ییزد، که گو ی. چنان نفس نفس مدیرا گرفت و به سمتِ خود کش میمانتو ی قهی

 زد: ادیفر یوانگیپر از د ییبود. با صدا دهیسره دو کیرا  یطوالن یمسافت

ه وقت بازند چینکن چون من ه یباز ونهی. با منه دینکن لعنت ینکن! باز یبا من باز-

 شم! ینم

 

کردم،  یم هیکه گر یکنم. در حال شیدستانش گذاشتم تا از خودم جدا یرو دست

 :دمینال یدیپر از درد و نا ام ییبا صدا
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 میقشنگم رو، همه زندگ یآرزو یدخترونم رو، همه  یایرو ی. همه ینابودم کرد-

 م!! متنفریبخمشت. ازت متنفرم عوض یوقت نم چی. هیرو، همه  ش رو نابود کرد

 

داد.  رتیو ح یخود را به ناباور یلحظه رنگ باخت و جا کیغضب ناکش، در  نگاه

 آمد.  رونیانگشتانش ب یاز البه ال میمانتو ی قهیشل شدند و  شیدست ها

 

لب با  رِیداد و ز یرفت، سرش را به چپ و راست تکان م یکه عقب عقب م یحال در

 کرد: یزمزمه م یناباو

 ...یگی... دروغ میگی... دروغ میگیدروغ م-

 

کردند  یآمده بودند و نگاهمان م رونیب شانیکه از خانه ها ینگاهم به چند نفر تازه

 یکرد. نگاهش، ناراحت یبود و نگاهمان م ستادهیهم، مقابلِ ساختمان ا اوشیافتاد. س

 زد. یم ادیاش را فر

 

شده و رفته  نشیشسوارِ ما ییشده بود. گو دیخودم که آمدم، روهام از مقابلِ ناپد به

 د؟یایسرش ب ییکردم! نکند بال یفکر م یبود. احمقانه، به حالِ بدش موقعِ رانندگ

 

 یشدند نگاه یکه حاال با تمام شدن دعوا متفرق م یبه افراد ج،یو گ سرگردان

 انداختم.
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طاقت  یرا گرفت. در سرم درد دمیمقابل د اهیس یباره احساس کردم پرده ا کی

 .رمیدستانم بگ نیخم شده و سرم رو در ب یاعث شد کمکه ب دیچیفرسا پ

 

نبودم. هر بار که فشار و  میو قادر به باز کردن چشم ها دمیشن یرا م یکس یصدا

 افتاد. یبه جانم م بیدرد عج نیگرفت، ا یرا م بانمیاسترس گر

 

 یدر هوا قدم بر م ییشوم. گو یم دهیبه کش یاحساس کردم به سمت ن،یب نیا در

 و لمسِ لمس بودم.داشتم 

 

 ییفرو رفتم. سرم را به جا ینرم یگذاشت و من در جا میشانه ها یدست رو یکس

 میاشک ها ختنیفرو ر یدادم و به برا هیباشد تک نیماش یزدم صندل یکه حدس م

 صادر کردم. یاجازه ا

 

هق هقم به  یصدا انیدر م اوشیس یصدا ام بلند شد. هیهق هق گر یکم صدا کم

 :دیگوش رس

 دکتر... میری! آروم دخترِ خوب. االن مشیه-

 

 :دمیزدم نال یکه هق م یحال در

 ... لعنت به من! لعنت به همتون!رمیخواد بم یدلم م-

 خدا... یکردم ا یکنه؟ عجب غلط یدرد م یلیسرت خ-
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کند چشم  یکه انگار قصد داشت مغزم را از هم متالش ییوجودِ دردِ طاقت فرسا با

 اشگرانه گفتم:باز کردم و پرخ

برادرت کم بود که حاال تو  اوش؟یس هیکارا چ نیهمش کارِ تو بود نه؟ قصدت از ا-

 آزارِ من؟! ی هیما یهم شد

 

 آتش بود: یرو یآب ییکه آورد گو یلینه، اما دل ایگفت  یدانم راست م ینم

که تو دلت  ییزایخواستم تموم چ ی. میکن یخواستم خودت رو خال یفقط م-

 . بد کردم؟یبگ مونده بهش

 

 نیآورد. نگاهِ آخرش، دردناک تر یقلبم را به درد م یزیشده بودم اما، چ سبک

 بودم.  دهیبود که تا به حال به چشم د ینگاه

 

مخالف  مارستانیرفتنمان به ب یخواستم من را به خانه برساند و  برا اوشیس از

 رفتن نبود.به دکتر  یاجیشده بود و احت یعاد میدرد ها برا نیکردم. ا

 

بکشد. از  رونیگرفته ام ب یکرد من را از حال و هوا یسع یلیراه خ نیب در

درمان  یپدر و مادرم را برا ما،یجمله گفته بودم که ن کیو من در  دیدانشگاهم پرس

در  دیندارم. اما شا یو گفتم که اطالع دیقانع کرده است. در مورد عملم پرس رانیدر ا

 شوم. یبستر مارستانیب رعمل کردن د یبرا نده،یآ یچند هفته 
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آمدن به خانه  یبرا یزمزمه کردم و بدونِ تعارف یخداحافظ یبه آرام م،یدیرس یوقت

 شدم.  ادهیپ نیاز ماش

 

 .دمیکش اطیباز کردم و تنِ خسته ام را داخلِ ح دیرا با کل در

 

دم و دا هیتک اطیچند صد تن وزن داشت، به درِ ح ییشده ام که گو نیسنگ سرِ

 چشم بستم.

 

 یافتادم، کاسه  یم میحرف ها ادیدست بر دار نبود. هر بار که به  یلعنت بغضِ

 یباق یراه بازگشت چیکه زدم، ه ییشد. با وجودِ حرف ها یچشمم پر از اشک م

من و روهام باز هم کنارِ هم قرار  یاگر روز یرفت. حت نینماند. تمامِ حرمت ها از ب

 م.یشو یام گذشته نمآن نازگل و روه رم،یبگ

 

. چرا که روهام در فکرِ دمیفهم یرا م نیکرده بود و انگار تنها من ا رییتغ زیهمه چ

 یکه آن زمان من از وجودش ب دیکش یو نقص  م بیع یب یبود. نقشه ا یگرید

 .دمیرا فهم زیخبر بودم و بعدها همه چ

 

گفته بود در  که خودش یدیجد یشروع کند! باز یدیجد یخواست باز یم روهام

من را در چنگِ  یدارد به هر روش می! او برنده است چون تصمستیآن بازنده ن
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خواسته  نیرسد و من  بزرگ تر یکه بخواهد م یزی. روهام، به هر چردیخودش بگ

 !نشیاو هستم! بزرگتر ی

 

 ییبایکه به ز یبلند رهنِیپ یرو یسرم مرتب کردم و دست یرنگ را رو یریش شالِ

 یرا دوست داشتم و احساس م فشی. جنسِ نرم و لطدمیشسته بود کشتنم ن یرو

 ی. کمرش کمربند نازکدیآ یبه من م یگریاز هر لباسِ د شتریلباس، ب نیکردم ا

رنگ  یمشک یک جوراب شلواریبود و با  یریسه ربع بود. رنگش ش نیداشت و آست

 . شدیم بایاندازه ز یب

 

لباسم در هوا بلند شود. با صدا  نییا قسمتِ پابه دور خودم زدم ت یچرخ نهیآ مقابلِ

پنج ساله ام! امروز حالم خوب بود. امروز با  یو احساس کردم دختر بچه ا دمیخند

و  هیمهر یو درباره  ندیایب مانیبه خانه  اوشیو س اناید گریبارِ د کیآنکه قرار بود 

و  یود! ناراحتصحبت کنند، اما حالِ من خوب بود. بغض نب گریو مسائل د ینامزد

 را داشت.  یزیدلم شور و شوقِ چ ییغم نبود و گو

 

 زدم. رونیشده بود، از اتاق ب یلبانم نقاش یمحو که رو یلبخند با

مبل نشسته  یدرهم رو ییکه با اخم ها ییماین یکه شدم، چشمانم رو ییرایپذ واردِ

تنها  دن،یکوب نینشستن و پشتِ سر هم پا به زم نهیدست به س نگونهیبود افتاد. ا

. اما یاخمو نشو یماین کِیو نزد یبرگرد یکه آمد یاز راه نکهیداد. ا یم یمعن کی

 رفت. ینم کتمحرف ها در  نیخب من نازگل بودم و ا
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در هم  یی. سرش را باال آورد و با اخم هاستادمیا شیسمتش رفتم و روبه رو به

لباسم را در هوا گرفتم  یه کج شده، لب ینگاهم کرد. لبخندم را وسعت دادم و با سر

 و گفتم:

 ؟یخوشگل شدم داداش-

 

زدن  یبرا شیباز شدند. نگاهش رنگ محبت و عشق گرفت و لب ها شیها اخم

 کش آمدند: یدوست داشت یلبخند

 !یفرشته ها شد نِیع-

 

 :دمیمبل نشستم و گونه اش را بوس ی. کنارش رودمیخند فشیتعر از

 ؟یچرا ناراحت-

 

 

 صورتم چرخاند و گفت: در ینگاه متفکر

 کردن؟ یشرکت بابا کار م یپسره با برادرش تو نیا یدون یتو م-

 

 سرم را تکان دادم. یآرام به

 ؟یندار یمشکل شیبا  وضع مال یعنی-
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 را کج کردم و گفتم: لبم

 ! هیچجور شیانگار بدبخت وضع مال ،یگیم یجور هی-

تونه از پسِ  یپسره نم نیه. ابود ارتیدر اخت یخواست ینازگل تو تموم عمرت هرچ-

 !ادیتو بر ب یخواسته ها

 

 گفتم: یچپ نگاهش کردم. با ناراحت چپ

 یمشکل چیانگار گدائه. من ه یزن یحرف م یجور هیاوال اون پسره اسم داره. دوما -

 ندارم. شیبا وضع مال

 

حت نارا مایبلند شدم تا به آشپزخانه بروم. از طرز حرف زدن ن میاز جا یناراحت با

 یتنها برا دیسوزاندن روهام بود، شا یتنها برا اوشیازدواجم با س دیشده بودم. شا

به روهام بود، اما  هیشب یداشتنِ کس یتنها برا دیام بود، شا ینشان دادن خوشحال

را دوست  اوشیزده شود. س ییجایکه بود، دوست نداشتم راجع به او حرفِ ب یهرچ

 بود. همانقدر پاک و خالص! مایداشتم. حسم به او مثلِ حسم به ن

 

خانم که  نیمیبود. س مانیمهمان ها یبرا دنیدر آشپزخونه مشغولِ تدارک د مامان

 وهیم دنِیکرد، در حالِ چ یآمد و خانه را مرتب م یبه خانه م مانیها یمهمان یبرا

 بود. یخور وهیها در م

 

 :دمینشستم و از مامان پرس یناهار خور زِیم پشتِ
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 بابا کوش؟-

 

 باال انداخت: یبه چهره ام، شانه ا یینگاه گذرا با

 حتما تو اتاقه.-

 

 و گفتم: دمی. از جا پردیچیدر خانه پ فونیزنگ آ یصدا

 کنم. یمن باز م-

 

. در را که باز کردم، میستادیدر سالن ا یرا فشردم و به همراه مامان جلو فونیآ زنگ

کردند و  یم یرا ط اطیح اوشیاه سام افتاد. به همر یدوست داشتن یاناینگاهم به د

 هر دو لبخند به لب داشتند.

 

 مای. و البته نوستیبه جمع ما پ ییخوش آمد گو یورودشان به سالن، بابا هم برا با

 و نگاهش را به من دوخته بود. ستادهیعقب تر ا یکم

 

صورتش را  یجلو رفتم. وقت انایبا د یروبوس ینازک کردم و برا شیبرا یچشم پشت

 کنارِ گوشم زمزمه کرد: دم،یبوس یم

 ست، شبِ مراد است امشب! یامشب چه شب-
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مرموز  دیبا یی. گودیگرفتم و او چشمک زنان خند یگرد شده فاصله ا ییچشم ها با

 کردم! یخانواده اضافه م نیا گریبودن را هم به صفاتِ د

 

کرد. چنان  یم یزده فوتبال باز جانیدرونم، آنقدر ه گوشِیدانم چرا کودکِ باز ینم

 انداخت. یبه جانم م بیعج یکه دلهره ا د،یکوب یدلم م وارِیتوپش را به در و د

 

 یداشتم. احساس بیعج یگرفتم، احساس یم اوشیدسته گل را از دستان س یوقت

 افتد! یم یگفت، امشب واقعا اتفاق یکه م

 سالم!-

باره از  کیو به  توپ را رها کرد. توپ قل خورد و قل خورد گوش،یباز یبچه  پسر

. دیکش ریکه گردنم ت دیافتادنش، سرم چنان چرخ نییافتاد. با پا نییبه پا یبلند کی

 بود؟ یبود، چه کس ستادهیاو که مقابلِ در ا

 

که قصد داشت با چشم  یمتعجب مامان هم نتوانست من را از نگاه به مرد یصدا

 قورتم دهد، باز دارد: شیها

 ن؟ی. دو قلو هستیجان شباهت دار اوشیبه س شما چقدر یسالم پسرم. وا-

 

 لحظه هم نگاهش از نگاهم جدا نکرد: کی یجواب داد، اما حت روهام

 !میبله دو قلو هست د؟یسالم. خوب-
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کرد. من اما، مسخ شده تنها  یم یداد و ابراز  خوشبخت یبه همه دست م تیجد با

کرد؟ آمده بود که  یه مچ نجایپر سر و صدا، ا یکردم. بعد از آن دعوا ینگاه م

و سوزان را  فتهینگاه ش نینابودم کند؟ آمده بود که من را منصرف کند؟ من چگونه ا

 و تحمل کنم؟ نمیبب

 

 ییچشم دوختم. جا یخال یمبل نشستند و من به تنها جا یرو یهمگ

 شانس! نیمقابلِ روهام. لعنت به ا قایدق

 

دادم. بغض  یرا فرو م میآبِ گلو کرد و من، پشتِ سر هم یم ییرایخانم پذ نیمیس

 نه! هرگز! م؟یکردن آن هم امشب؟ آن هم مقابلِ مردِ روبه رو

 

 یم هیسکه مهر ۱۴گرفته بود. از قبل هم گفته بودم که فقط  مایبابا و ن ی چهره

نداشتم که بخواهم  یزندگ نیبه ا یدینباشد! ام هیدر خصوص مهر یخواهم و صحبت

 !رمیهم بگ هیمهر

 

زدند نگاه کنم که  یحرف م یکه در موردِ نامزد اوشیباال آوردم تا به بابا و سرا  سرم

 دیفهم ییروهام زوم شده بود. گو یمامان به چشمم خورد. نگاهش رو ی رهینگاه خ

به من فهماند، به  یچشم به او دوخته ام که سرش را به سمتم چرخاند و با اشاره ا

 .میآشپزخانه برو
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 یدیبعد من هم ببخش قهیکرد و از جا بلند شد. چند دق یهکوتا یعذر خواه خودش

 گفتم و به آشپزخانه رفتم.

 

 

 بود رفتم و گفتم: یناهار خور زیسمتِ مامان که پشتِ م به

 ه؟یکارا چ نیزشته مامان. ا-

 

 :دیمشکوک پرس یلحن با

 رهام نبود؟ یاسم اون پسره که باهاش دوست بود-

 

 ودم!نکرده ب نجارایمن! فکرِ ا یخدا

 !؟یچ... چ-

 ست؟یپسره همون پسره ن نیا-

 

 است. میمامان مر م،یفراموش کرده بودم زنِ روبه رو ییگو

 

 و گفتم: دمیرا در هم کش میها اخم

 که من باهاش دوست بودم اصال برادر نداشت. یمامان! اون یگیم یفهمم چ ینم-
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 تکان داد:وار  دیو انگشتش رو تهد ستادیا میبلند شد. روبه رو شیجا از

 !یبه حالته بفهمم دروغ گفت یکنم. اما نازگل، وا یباشه! قبول م-

 

 موافقت تکان دادم. یبه معنا یسر ده،یترس ینگاه با

 .اریب زیبر ییچا ینیس هیحاال ام -

 

ها  وانیداشتم در ل دند،یلرز یکه م یرفت! با دستان رونیرا گفت و از آشپزخانه ب نیا

 ام آمد.  یگوش یرو امیپ یکه صدا ختمیر یم یچا

 

را از  یرفتم. گوش یناهار خور زیکردم و به سمتِ م یرا هم پر از چا وانیل نیآخر

 برگشتم. یچا ینیبرداشتم و دوباره به سمتِ س شیرو

 

را باز کردم. اما به محضِ آنکه اسم  یبودم. قفل گوش ستادهیبه درِ آشپزخانه ا پشت

 نفسم قطع شد. ییبه چشمم خورد، گو اممیپ یفرستنده 

 

 بار پشتِ سر هم پلک زدم. نه انگار واقعا خودش بود! چند

 

 گذاشتم و آن را باز کردم: امیپ یزده انگشتم را رو رتیح

 گل خندان من، اشک به چشمانم مکن یا-
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 پرخارم و خار به دامانم مکن یگل من

 صبح من، ترکم مکن مینس یا

 پژمرده ام، خشکم مکن یگل من

 افسونم مکن نیازا شیام، ب ییدایشب ش یا

 شدم فرهاد ومجنونم مکن من

 مه ومهتاب من، روزها هجران مکن یا

 مکن رانیرا ح دهیدل شور نیا

 ام، فسقم مکن یتمام هست یا

 وجان خودت فصلم مکن یوصل

 

که دوست  یجور کیبود.  یجور کی! حالم دیکوب یم شهیپر شور تر از هم قلبم

 کنم! یشعر را بخوانم و از نو عاشق شوم. از نو عاشق نیاداشتم تا صبح بارها و بارها 

 

 ستادهیپشتِ سرم ا یدانستم که مرد یقلبم گذاشتم و چشم بستم. نم یرا رو دستم

 و تمامِ رفتارم را تحت نظر گرفته.

 برات فرستادم. یاشتباه امیخوشحال نشو! پ-

 

 خواهم مرد! من! قطعا امشب من از ترس یبه عقب برگشتم. خدا یبلند نیه با
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 گفتم: دهیبه شدت لرزان و ترس ییصدا با

 ؟یخوا یم ی... چنجایت... تو... ا-

! گفتم از یکن یم فیک اممیاز پ یدار یحساب دمیکه د ییخواستم برم دستشو یم-

 کنم. دارتیخوابِ غفلت ب

 

نفر واردِ  کینداشتم. اگر  شیحرف ها یرو یتمرکز چیزده بودم که ه جانیه آنقدر

 افتاد؟ یم یشد، چه اتفاق یانه مآشپزخ

 

شدن به سمتم برداشت. عقب تر رفتم و  کینزد یبرا یکه قدم دیترسم را فهم انگار

هر لحظه جلو  ث،یخب یینداشتم و او با چشم ها یها خورد. راه فرار تیکمرم به کاب

 آمد: یتر م

 !یخوشگل شد-

 

 یکه احساس م د،یکوب ینکرد. قلبم آنقدر بلند م دایپ یرفت و راه برگشت نفسم

چه  ایشنود! من با لحنِ پر حسش چه کنم؟ خدا یرا م شیکردم روهام هم صدا

 کنم؟

 

کار، دو  نیبا ا ییداد. گو هیپشتِ سرم تک یها نتیرا از دو طرف، به کاب دستانش

 لرزان گفتم: ییبا صدا د،یشد. سرش را که جلو کش ریطرف تنم در حصارش اس

 ؟یکن یکار م یچ-
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 یرو شیمردمک چشم ها یکج کرد و نگاهش را در صورتم چرخاند. وقت را سرش

لب  دهیگذاشتم و ترس شیشانه ها یثابت ماندند، گر گرفتم. دستانم را رو میلب ها

 زدم:

 ؟یکن یم یبرو عقب! چه غلط-

 مرد! هوم؟ اوشیکه من نامردم و س-

 

داشت؟  نهیک ؟زدیخواد زهرش را به من بر یمرد امشب م نیکردم ا یاحساس م چرا

 به دل گرفته بود؟ نهیمحض بودند، ک قتِیکه حق میاز حرف ها

 

و مقابلِ نگاهم مبهوتم، سرش را کنارِ  دیندادم، صورتش را جلو کش یجواب یوقت

 گوشم برد.

 

با تنم داشته  یلمس نیبه همان حالت ماند. بدونِ آنکه کوچک تر یا هیثان چند

 کرد. یام م وانهینِ مردانه اش، داشت دت یکرده بود و بو ریباشد، من را اس

 !یعطرت رو عوض کرد-

 

 و محکم! یبود. جد یجد شیصدا

 زنم! یم غیبرو... عقب! وگرنه... ج-
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صحنه را  نیو ا دیایداخل ب یبود کس یشد. کاف یآشپزخانه جدا نم یاز ورود نگاهم

 من! یخدا ی. واندیبب

 !یموهات رو هم کوتاه کرد-

 اره.ند یربط چیبه تو ه-

 

 آرام پچ زد: ییتر شد. با صدا کیبه گوشم نزد سرش

به من  یکه بفهم یخونم گذاشت یخونه بگم چند بار پا تو نیا یبه اهال یخوا یم-

 نه؟ ایربط داره 

 

 مرد چه مرگش شده بود؟ نیا ایزده بودم. خدا رتیح

 نازگل!! دمیفرصت م هیبهت -

 

است!  یلعنت یظورش به همان دعوانازگل را محکم گفت، که مطمئن بودم من آنقدر

 گفتم! یکاش نم ینزن و ا میصدا یمن خودم گفته بودم گل

و تمومش  یرو بهم بزن ینامزد نی. ایرو تموم کن یباز نیکه ا دمیبهت فرصت م-

 یدون ی. مدمیشکستت م یباز نیقدرتم تو ا یبا همه  ،ی! که اگه تمومش نکنیکن

 تونم! یکه م

 



508 
 

 یمرد وحشت داشتم! چون م نیا یها دید. من از تهدگره خور نهیدر س نفسم

کند، پس حتما  یم یدیآورد. اگر تهد یجهت به زبان نم یرا ب یحرف چیدانستم ه

 در سر دارد! ینقشه ا

 

 به گردنم! کینزد ییجا دیتر آورد. شا نییکردم سرش را پا احساس

 

 .دیکوب یممهابا  یشد و قلبم، ب یهم چنان از در آشپزخانه کنده نم نگاهم

 

نجوا  یبعد به آرام یا هیکردم. ثان یرا احساس م دیکش یکه م یقیعم یها نفس

 کرد:

 !زارمیب دتیعطرِ جد یاز بو-

 

 بدنش، سوختم: یاش فشردم و از داغ نهیس یدستانم را رو کفِ

 برم... لطفا... برو عقب! دیبا-

خوره. از اون  یحالم بهم م دتی. از اخالق جدادیموهات هم بدم م دیاز مدل جد-

 یچال چیه گهیخندن. از گونه ت که د ینم گهیخندونت که حاال د شهیهم یلبا

باره. از تنت  یبودن و حاال ازشون نفرت م دایش شهیافته. از نگاهت که هم یروش نم

از  گهی! من درهیازم فاصله بگ خواد یخواد کنارم باشه. هر لحظه م ینم گهیکه د

 داره! لیدل هیفقط هم . فقط و ادیبدم م تیهمه چ
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بر نداشت. حاال  میرا از کنارِ پهلو ها شیاما دست ها دیعقب تر کش یرا کم تنش

 .دندیجنگ یبا هم م مان،یمقابلِ هم بودند و چشم ها مانیصورت ها

 کردم که... یحال م ی. من با نازگلی! همش تظاهریستیخودت ن گهیچون د-

 

 دستش را نشان داد و گفت: کفِ

که از خودت ساختی، حال به هم  ینیکفِ دست صاف بود. خودش بود! ا نیا نیع-

 زنه! حال بهم زنه چون فقط و فقط تظاهره.

 

با  یتیسنخ چیه شیبرداشت و عقب رفت. حرف ها میرا از کنارِ پهلوها شیها دست

 نگاه، پر از عشق بود! نینگاهش نداشتند. ا

 

خاطر پشتش  نیشود. به هم یرو م میدستش برا دا،ینگاه ش نیکه با ا دیفهم ییگو

گذشت تا  یفرو برد. چند لحظه ا شیرا به منِ مسخ شده کرد و چنگش را در موها

 :دیتوانست دهان باز کند و بگو

 هیبه  نکهی. ایازدواج رو قبول کرد نیکه ا یخودت کرد شیپ یدونم چه فکر ینم-

 نمیهم یه ست! برافاجع ،یباش گهید یکیو تو بغل  یعالقه داشته باش گهیمرد د

و تو جواب مثبتت رو  رهیگ یازدواج سر نم نی. ادمیبهت م گهیفرصت د هیهست که 

 !یریگ یپس م

 

پر از  یو با لحن امدمیحال کوتاه ن نی. اما با استیدر انتظارم ن یخوب زِیدانستم چ یم

 نفرت گفتم:
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 که من و یسوز یم ینه؟ دار یسوز یم ی. داریبکن یتون ینم یغلط چیه-

وقت به تو عالقه  چی. منم هرهیگ یازدواج سر م نی. بسوز چون امیبا هم اوشیس

 .هیعیحس ها طب نیسن و سال من ا ینباش! تو ریجو گ نقدرینداشتم. ا

 

و به عقب  ستادمیمرتبه ا کیرا برداشتم و از کنارش رد شدم. اما  یچا ینیس

 برگشتم.

. یستین مونیو پش یباهام کرد واریکار دن نیکه بدتر نیا ه؟یچ شیجالب یدون یم-

عذر  کیفقط  ینکرد یبار سع کی ی. حتیکن یم دی. هنوزم تهدیهنوزم طلبکار

 یساله  ۱۸دخترِ  نیکه ا یبترس از روز امنش،ی. اما روهامِ آریکن کیکوچ یخواه

که اشک  یمون کنه. بترس از روزیپش یکه کرد ییروبه روت، تورو از تک تک کارا

 که ببخشمت! بترس! یاو ازم بخو یزیبر

 

 یدر قلبش فرو م زیت یآورم، خنجر یکه به زبان م یکردم با هر کلمه ا یم احساس

 کنم. 

 

 زدم. رونیانداختم و از آشپزخانه ب دشیناام ینگاهم را به چشم ها نیآخر

 

 یرو مرور م شیمبلِ کرم رنگ نشسته بودم و حرف ها یکه رو شدیم یا قهیدق ده

 چیکه انگار ه یتنها کس ییدو خانواده ادامه داشت و گو نِ یکردم. گپ و گفت ب

 گپ دوستانه نداشت، من بودم! نیدر ا یسهم
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 نیکه در ا یکه تنها فرد دمیرس جهینت نیبه ا م،یمبلِ روبه رو ینشستن روهام رو با

 !ستمیکند من ن یم ییجمع احساس تنها

 

کردم و هر بار، با  یاش مام را حواله  یواشکی یشد که نگاه ها یم یا قهیدق چند

 شدم. یدانستم کجاست مواجه م یکه نم یاش به قسمت رهینگاهِ خ

 

اما به محضِ  نمیکردم را بب یکه نگاه م یی. سر چرخاندم تا جااوردمیطاقت ن باالخره

 در سرم مرور شد. یدوست داشتن ینگاهش، خاطره ا ریکردنِ مس تیرو

 

از خاطرم پاک شود؟  ندیشد تا بابا اورا نب میکه پشتِ آن مبل قا یشد روز یم مگر

 ادیکه بعد از رفتن بابا به زبان آورد، از  یکننده ا وانهید یشد حرف ها یمگر م

من اگه اون لبات رو از جا نکنم، رهام "در سرم اکو وار تکرار شد:  شیببرم؟ صدا

 یدختره  نیبب سای. حاال وایبکش فسبره ن ادتیببوسمت که  ی! جورستمین

 ".شرفیب

 

لبانم گذاشتم. هربار  یبوسه اش، دستم را باال آوردم و رو نیو آخر نیاول یادآوری از

 کردم.  یکار را م نیافتادم هم یم ادشیکه به 

 

من قفل شده  یاش رو یسر چرخاندم و به روهام نگاه کردم. نگاه طوفان اریاخت یب

 دیتابش را ند یگاه بن نیشد ا یحاال آغوشش را نخواست؟ م نیشد هم یبود و... م

 شد؟ یرا نداشت؟ م شیلمس لب ها یشد هوس دوباره  یگرفت؟ م
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که  نیبود. ا نیهم ا،یکار دن نیانداختم و بغضم را فرو دادم. سخت تر نییرو پا سرم

کند، مقابلت باشد و تو  یم شیکه قلبت تمنا یکس ه،یو هر ثان قهیهر ساعت و هر دق

 باشد! یگریتعلق به کس دو او م یباش یگریمتعلق به کس د

 

 ،یگوش یصفحه  ینامش رو دنِیبار با د نی. ادیلرز میپاها یرو یگوش

 فشرد، بزرگ تر شد. یرا م میکه گلو یبار فقط بغض نی. ادینلرز قلبم

 

 از تعجب گشاد شدند: میرا که باز کردم، چشم ها امشیپ

 ...یهمه چ ی! برادیببخش-

 

همه  دیببخش کید و توقع داشت من فقط با فشرده شد. با من چه کرده بو قلبم

 را فراموش کنم؟ زیچ

 

از آنکه شکسته شود،  دمیترس یشد و م یکه هر لحظه بزرگ تر م یوجودِ بغض با

 نوشتم: شیبرا

 بخشمت! یاون روز م ،یخوبم رو برگردون یروزا یروز تونست هیاگه -

 

قادر به باز شدن  میهاو چشم  دیرس یمامان به گوشم م یصدا ،یداریخواب و ب نِیب

امروز طوفان به پا کرده بودند. هر روز موقع  ییام، گو یشگیهم ینبودند. سردرد ها
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لب ناله  رِیمتفاوت بود. ز شهیبا هم ییشدن از خواب سردرد داشتم اما امروز گو داریب

 گرفت. یراه م میهاکردم و اشک از کنارِ چشم  یم

 

 انداز شد: نیمامان در اتاق طن ید، صداو بع دمیباز شدن در اتاق را شن یصدا

 شگاه؟یآرا یبر یخوا یما امروز! مگه نم میهزار تا کار دار ؟ینازگل هنوز خواب-

 

ناله ام بلند  یانگشتانم فشردم تا مبادا صدا انِیبودم را م دهیسرم کش یکه رو ییپتو

را گرفته  نمبایحالِ ناآرام گر نیدانستم چرا امروز ا یم یشود. خودم بهتر از هرکس

بودم. باور نداشتم که قرار است  ختهیطلوع آفتاب، اشک ر یتا لحظه  شب،یاست! د

 روهام است! ی! برادِر دو قلوستیشوم که روهام ن یامروز محرم کس

 

 رفته است. رونیکه مامان ب دمیفهم د،یبسته شدن در اتاق که به گوشم رس یصدا

 

دادم، پتو را  یردم و بغضم را فرو مفش یهم م یاز درد رو میحال که چشم ها در

 نشستم. میکنار زدم و در جا

 

اتاق بروم. در  یبهداشت سیتخت بلند کردم تا به سرو یکرخت شده ام را از رو بدنِ

 افتاد. ندهیراه، نگاهم به دخترکِ درون آ انِیم
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ز حالت تر ا یکوتاهم، ب یخون به راه افتاده بود. موها یایدر میدرون چشم ها ییگو

به اندامم  یام را قاب گرفته بودند. نگاه دهیروح و رنگ پر یصورتِ ب شه،یهم

 انداختم. آنقدر الغر شده بودم بودم که...

 

 .دیترک یعیمرتبه، بغضم به طرز فج کیدانم چه شد که  ینم

 

کردم. اگر نبودِ روهام قادرِ به کشتن من نبود،  هیاتاق نشستم و از ته دلم گر وسط

 کشت!  یمن را م ،یومورِ لعنتت نیشک ا یب

 

 یدرست م زیداشتم که همه چ دیبه سرم زده بود. ام یو بارها فکرِ خودکش بارها

انسان را  دیاست که ام نیا تشیمانم. اما واقع یگردد و من زنده م یشود. روهام بر م

 یم یزندگ نیا یست که تورا وادار به ادامه  یتوخال یش کیمثلِ  دیکشد. ام یم

 چیشوم، پس روهام ه یجز روهام م یکس مزند. من امروز محر یتورا گول مکند. 

دانم!  یکنم پس زنده نم یام حس م یمرگ را در چند قدم یگردد. بو یوقت بر نم

 ندارم. یدیام چی... هگریندارم. د یدیام چیمن ه

 

م . چند بار به صورترفتم ییبلند شدم و به دستشو میزدم، از جا یکه هق م یحال در

 ام کم کم بند آمد و به سکسکه افتادم. هی. گردمیآب پاش

 

 لب زمزمه کردم: رِینگاه کردم. ز ییدستشو ی نهیصورت سرخ شده ام در آ به

 که روهام از اون وحشت داشت؟ ینازگل؟ کار یکن یکار م یچ یدار-
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ترسد! روهام چه  یم اوشیشدن من به س کیبودم که چقدر از نزد دهید بارها

 یخواست، اگر واقعا مارال را دوست داشت و من را باز یود؟ اگر من را نممرگش ب

خوبمان است؟ چرا هنوز هم  یداده بود، پس چرا هنوز نگاهش مثلِ همان روز ها

چرا  است؟یمرد دن نیتر قکنم عاش یکند، احساس م ینگاه م میدر چشم ها یوقت

کار  یجا کی. ستین وسط درست نیا یزیهنوز هم نگران من و رفتار من است؟ چ

 لنگد! یم

 

خورد. با  یرا از تنم در آوردم و دوش گرفتم. در سرم هزاران فکر چرخ م میها لباس

کرده بود؟ اما باز به خودم  زیثروت پدرم دندان ت یگفتم نکند روهام برا یخودم م

 دیکردم شا ی. با خودم فکر مردینداشت که از من فاصله بگ یلیدادم دل یجواب م

دانستم که مارال  ی. اما خودم هم خوب ماستکار کرده  نیاورا مجبور به ا مارال

 روهام را دوست ندارد!

 

 ینیبه س یبهتر شده بود. بدون آنکه نگاه یآمدم، سر دردم کم رونیحمام که ب از

کنسول گذاشته بود برداشتم و به  زیم یکه مامان رو میقرص ها ندازم،یصبحانه ب

 ارش قرار داده بود خوردم.که کن یآب وانیهمراه ل

 

 زدم. رونیاز خانه ب انا،ید یشماره  یرو یو با تک زنگ دمیرا پوش میها لباس
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دانست از  یآمد. م رونیبه سرعت ب انایشان که ترمز کردم، د یخانه  یرو روبه

انداخته بودم تا  یاش تک زنگ یگوش یهم رو نیهم یو برا زارمیمعطل شدن ب

 حاضر شود.

 

 :دمیسالم کرد. جوابش را دادم و پرس یپر انرژ ییکه شد، با صدا نیماش سوار

 انا؟یکجاست د شگاههیآرا نیا-

 آدرسش. نمیا ایهاست. ب یکینزد نیهم-

 

 تکان دادم. یرا به دستم داد. آدرسش را خواندم و سر یکارت

 ؟یخوب نمیبب-

 

 آورد: و سرش را جلو دیتکان دادم. به سمتم چرخ "ستمیخوب ن" یبه معنا یسر

 ! دهیچقدر رنگت پر-

 .شهیکنم مغزم داره منفجر م یحس م شبیاز د-

 

 .دیرقص یم میخش دار شده بود و اشک در چشم ها میصدا

 

 گونه ام گذاشت و گفت: یدست رو ،یبا مهربان اناید

 قربونت برم! ینجوریبغض نکن ا ،ینازگل یشیخوب م-
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ترسم و هر لحظه از تصورش بر  یدادم که از مرگ نم ینازک شده بودم. شعار م دل

 .دمیلرز یخود م

 

گونه ام را پاک  یشده رو یاشک جار گرم،یدست فرمان را گرفتم و با دست د کی با

 :دمیکردم. خش دار و گرفته پرس

 دونه؟ یروهام که نم-

 رو؟ یچ-

 رو! میضیمر-

 

 بود: یهم حاال، سراسر غم و ناراحت اناید یصدا

 نه! اگه بفهمه...-

 

 "؟یاگه بفهمه چ"خواستم بفهمم که  یا نصفه رها کرد و من تنها مر حرفش

 

 و گفتم: دمینپرس چیحال ه نیا با

 بهم ترحم کنه.  یخواد کس ی! دلم نمدیلطفا بهش نگ-

 آخه نازگل؟ هیترحم چ-
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 شگاهیآرا ینامزد کینگه داشتم.  یندادم و گوشه ا یجواب شگاهیبه آرا دنیرس با

بودن حرفِ  شیریدختر در س نیکرد؟ ا یاصرار م نقدریا اانیخواست که د یرفتن م

 زد! یاول رو م

 

خاص فر شده بودند  یکوتاهم با حالت ی. موهامیمعطل شد شگاهیدر آرا یساعت چند

 کرد. یم ییصورتم خود نما یرو بایمحو و فوق العاده ز یشیو آرا

 

به  ی. نگاهمیزد رونیب شگاهیبود از آرا دهیبه خودش رس یکه حساب ییانایهمراه د به

 شوخ گفتم: یکرده اش انداختم و با لحن شیآرا یچهره 

 گه؟ید یکن وونهیداداشم رو د یخوا یم-

 

گرد  ییخشک شد. با چشم ها شیرفت، سر جا یم نیکه داشت به سمتِ در ماش او

 شده به سمتم برگشت و گفت:

 ؟یچ... چ-

 

 و گفتم: دمیخند

 !یچیه-

 

و  بیعج یما بودند، متوجه نگاه ها یهر سه خانه  که یشب قیدق ش،یهفته پ دو

اتفاق  اناتیدارم که قبل از تمام جر ادیشده بودم. خوب به  اناید یبه رو ماین بیغر
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 ختیشماره اش را از من خواسته بود. اما بعد از آن، آنقدر اوضاع بهم ر مایافتاده، ن

 فراموشش شده بود. اناید ییکه گو

 

که در فکر فرو رفته بود انداختم و  ییانایبه د یینگاه گذرا م،یشد نیسوار ماش یوقت

 "برسن! کاش سرنوشتشون مثل من نشه. گهیدوتا بهم د نیکاش ا"در دلم گفتم: 

 

از  میکه دعوت کرده بود ییساعت شش عصر بود. مهمان ها م،یدیخانه که رس به

 آمدند. یساعت هفت م

 

دورم  یساختگ یبا ذوق انای. ددمیرا پوشکه انتخاب کرده بودم  یلباس انا،یکمک د به

شک، او هم  ی. بنمیرا بب شیتوانستم غمِ درونِ چشم ها یو من خوب م دیچرخ یم

 خواست. یازدواج خوشحال نبود! او هم نازگل را کنارِ روهام م نیاز ا

 

گذاشت و با  شیگونه ها یدست رو یاز خوشحال دنمیکه به اتاقم آمد، با د مامان

 انند گفت:م غیج ییصدا

 !یچه خوشگل شد-

 

 ییبایز نیمادر ها نبود. مخصوصا ا ی هیبه بق هیشب شیکدام از کار ها چی! هدمیخند

 به خواهرِ بزرگترم بود، تا مادرم! هیشب شتریاندازه اش! ب یب
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 گفت: یکرد و کنارِ گوشم با خوشحال بغلم

 شه. یشه! باورم نم یدخترِ من داره عروس م-

 م.مامان دوستت دار-

 

 یوقت کار چیدوستم داشت. ه شهینکرده بود، اما هم یمادر دیآنطور که با میبرا

 وقت! چی. هستینکرد که احساس کنم مادرم ن

 

 و گفت: دیام را بوس گونه

 منم خوشگل خانمم!-

 

که به تن کرده  یرنگ ی. لباسِ آبستادمیا نهیو مقابلِ آ دمیمحو چرخ یلبخند با

 یداشت و از قسمت باال یمانند یآن طرح ماه ی. انتهابود بایاندازه ز یبودم، ب

 بود. پوریتنگ آن گ یها نیآست یتا انتها نهیس

 

 زدم و در دلم گفتم: نهیبه خودم درون آ یلبخند

باش نازگل. نذار  ی! قویرو به رخش بکش تیبار خوشبخت نیآخر یبرا دیامروز با-

 شکستت بده.بار هم  نیاونه! نذار ا یباز نیا یفکر کنه برنده 

 

و  نیکردم. آنقدر به ا یکنارِ سیاوش نشسته بودم و به مهمان ها نگاه م یمبل یرو

توانست مهمان دعوت  یآن لبخند زده بودم که دهانم کش آمده بود. مامان تا م
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مهمان  نقدریساده ا ینامزد کی! ختیر یبهم م شتریکرده بود و اعصابم هر لحظه ب

 خواست؟ یدعوت کردن م

 

 یبودند. مارال را همان لحظه  امدهیعمه اش ن یجز خانواده  یکس اوشیفِ سطر از

کردم اما  یبه او حسادت م دینگاهش هم نکردم! با ی. حتدمیو انگار ند دمیاول د

 کردم. ینسبت به او احساس نم یحس یجز ب یحس چیدانم چرا ه ینم

 ؟یخوب-

 

 چشم دوختم: دیکش یم دایفر یدر چهره ا  یکه نگران یاوشیچرخاندم و به س سر

 اوهوم، خوبم!-

 

نگاهش را دنبال کردم و به در  ریدوخت. مس ییتکان داد و نگاهش را به جا یسر

 امد؟ی. او هم مثلِ من منتظرِ آمدنش بود؟ چرا ندمیسالن رس

 

 نگران بود؟  نقدریانداختم. چرا ا اوشیس یبه چهره  ینگاه دوباره

 

 :دمیبار من بودم که پرس نیا

 ؟یتو خوب ؟یچتو -

 

 گفت: یو با کالفگ دیکش شیدر موها ینبود. چنگ ایدن نیدر ا انگار
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 !نهیکردم ساکت بش یفکر نم-

 ؟یک-

 

 به چپ و راست تکان داد و گفت: یجیرا به با گ سرش

 !یشکیه-

 

 نمانیب یتیمحرم ی غهینگفتم. قرار بود ص یگرید زیباال انداختم و چ یا شانه

 یبلند آهنگ رو یخانه پر از مهمان شده بود و صداخوانده شود. سالن بزرگ 

 رفت. یاعصابم رژه م

 

کرد. مامان کنارش  یبود و او با صحبت م ستادهیا یرا به بابا دوختم. کنارِ مرد نگاهم

 در گوشش گفت. یزینگران چ یقرار گرفت و با حالت

 

 یا هیچند ثان. نمیبابا را بب یزدگ رتیتوانستم ح یهم م ادینسبتا ز یآن فاصله  از

 تا توانست از آن مرد جدا شود و به سمتِ در سالن برود. دیطول کش

 

اش به تن کرده بود، به  یمجلس یلباس ها یرو یکه مانتو و شال یدر حال مامان

 رفت. رونیهمراه بابا ب

 

 و گفتم: دمیچرخ اوشیبه سمتِ س متعجب



523 
 

 رون؟یبابام و مامان چرا رفتن ب-

 

 ن چرخاند و گفت:در سال یتعجب نگاه با

 دونم واال! ینم-

 

خورد.  یبالکن م وارید یرو ریبه آژ هیشب یمرتبه، چشمم به بالکن خورد. نور کی

خبر  سیآهنگ  پل ادیز یصدا یها برا هیدر سرم زده شد! نکند همسا یجرقه ا

 کرده باشند؟

 

را باز بالکن  شهیبلند شدم و به سمتِ بالکن رفتم. در ش میو ترس از جا ینگران با

 به داخل بالکن گذاشتم. یکردم و قدم

 

دهانم  یمقابله خانه بود. دستم را با ترس رو سیپل نیدرست بود! ماش حدسم

 لب زمزمه کردم: رِیگذاشتم و ز

 شه؟یم یحاال چ-

 

که  یبرق چند صد ولت به بدنم وصل شد. خشک شده، به مرد ییمرتبه، گو کی

 گفتم: یا ناباوربود نگاه کردم. ب ستادهیا سیکنارِ پل

 روهام؟-
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اش با پدرم، همه و  یدشمن ش،یها دیتهد ش،یداد. حرف ها یم یبد یگواه دلم

 چه خبر شده بود؟ ایآمدند! خدا ادمیهمه به 

 

   رونیسرعت از بالکن ب به

 گفتم: اوشیرو به س یبلند یبودم که با صدا دهی. آنقدر ترسزدم

 دمه دره! سیپل اوشیس-

 

 داد. یم یبد یافتاده است. دلم گواه یدانستم اتفاق ی. مدیپر شیجا از

 

به  یاجیبود و احت دهیسرم انداختم. لباسم پوش یرو یسمتِ اتاقم رفتم و شال به

 مانتو نبود. دنیپوش

 

 یکه روبه رو یسیدر رساندم. مامان با ترس به پل یدانم خودم را چطور به جلو ینم

 نیمردِ نامردِ ا یا، نگاهم از نگاه مسخ شده کرد و من ام یبود التماس م ستادهیبابا ا

 شد. یجدا نم میروز ها

 

 بزند: ادیخواست فر یم ییرا از نظر گذراند. گو میحسرت سرتا پا با

 !یرو دوست نداشته باش یکه بعد از من کس یتو قول داده بود-

 

 :دمیزده پرس رتیجلو گذاشتم و ح یقدم
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 ... چه خبره؟نجایا-

 

 کرد گفت: یم هیگرکه  یدر حال مامان

بابات متهم به کاله  گهیکرده. م تیپسره از بابات شکا نینازگل؟ ا نیخانواده ک نیا-

 ! هیبردار

 

 :دمیرا از پشتِ سرم شن اوشیس یصدا

 !؟یچ-

 

 زیچ چیکرد و من،  ه یو کلِ خانواده اش م اوشیناسزا را بارِ روهام و س یایدن مامان

شد. روهام داشت چه  یلم هر لحظه بدتر مرفت و حا یم جی. سرم گدمیفهم ینم

 کرد؟ یم

 

 یکرد و صدا یم هیبابا دست بند زدند. مامان گر یفروغم به دست ها ینگاه ب مقابلِ

کرد و  ینگاه م اوشیبه س یزخم ی. روهام مثلِ ببردیرس یبه گوشم م لیپچ پچ فام

 خورد! یچرخ م شتریمن، من سرم هر لحظه ب

 

راه افتاد و بابا را با خود برد،  سیپل نیکه ماش یوقتخشک شده بود.  میگلو آب

 زیچ چیه گریمقابلِ چشمانم را گرفت. سقوط کردم و د اهیس یپرده ا ییگو

 ...دمینفهم
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 یاتاقم نگاه م وارِیشوکه به در و د یکه چشم باز کرده بودم، با نگاه یاز زمان درست

 یم یهر لحظه پر و خال میتنم را در برگرفته بود و چشم ها ف،یخف یکردم. لرزش

 یکرد و دست رو یم یباز میشکست من، با آبرو متِیرا برده بود! به ق یشدند. باز

 بود! طانین مرد خودِ خودِ شیگذاشت.  به گمانم، ا یم زانمیعز

 

بلند شدم و به سمتِ در اتاق  میکه به شدت سست و لرزان بودند، از جا ییزانوها با

! شدیافتاد. باورم نم تیاز جمع یسالن خال یدر، نگاهم رورفتم. به محضِ باز کردن 

توانست من و خانواده ام را  ینامرد باشد؟ چه طور م نقدریتوانست ا یچه طور م

 ندازد؟یسر زبان ها ب نطوریا

 

نشسته بود  یمبل یقدم برداشتم و واردِ سالن شدم. نگاهم به مامان که رو یسخت به

بسته  ییداد و مامان با چشم ها یرا ماساژ م شیهاداشت شانه  ژهیافتاد. خاله من

 داده بود. هیسرش را به مبل تک

 

 لرزان گفتم: ییصدا با

 مامان؟-

 

 اش را از مبل گرفت: هیسرعت چشم باز کرد و تک به

. فشارت افتاده یبخور ارمیب یزیچ هیبرم برات  نیبش ایب ا،یمامان؟ ب یشد داریب-

 !زمیعز ستین یزی. چیبود غش کرد
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 :دمیمبل نشستم و هاج و واج از خاله پرس یرو

 همه رفتن؟-

 

 باال انداخت: یشانه ا یناراحت با

 یدوتا برادر از خدا ب نیهم با ا ماینرن؟ ن یخواست یکه راه افتاد م یزیبا اون آبرو ر-

با  شیمراسم نازمزد شونیکیدارن خاله؟  یبا بابات دشمن نای. ایخبر رفت کالنتر

 واسه بابات؟ پناه بر خدا! ارهیم سیپل یکیتوئه، اون 

 

 سرم را به چپ و راست تکان داد: یناباور با

 داشته باشه. یقصدِ بد اوشیممکنه س ریغ یول د،یممکنه! رهام شا ریغ-

 

کرد و به دستم  ینداشت، اما پشتِ سر هم لقمه درست م یبا آنکه حالِ درست مامان

 وقت حرف زدن نبود.گفتم! االن  ینم چیخوردم و ه یداد. م یم

 

و به  مبل بلند شدم یغذا را برداشت و به آشپزخانه رفت، از رو ینیمحضِ آنکه س به

 صورتم پاک کردم. یرا از رو شمیو آرا دمیاتاقم رفتم. به سرعت لباس پوش

 

از  قایرا دق شیرفتم، صدا یبه سمتِ درِ سالن م نیپاورچ نیداشتم پاورچ یوقت

 :دندیاز ترس باال پر میها و شانه دمیپشتِ سرم شن
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 ؟یکجا به سالمت-

 

 به سمتش برگشتم و گفتم: دهیترس ینگاه با

 مامان! دیچه طرزشه؟ زهرم ترک نیا-

 

 :دیرو گرفت و به سمتِ سالن کش میبازو

 !میقاط یبرو نازگل که خودم حساب ایب-

 چه خبره. نمیبرم بب دیمامان با-

 

 :دیکش ادیسرم فر بر

 شتری! به خدا بیزنیم جیهمش گ ؟یدار یچه حال یفهم یت نمحالت؟ خود نیبا ا-

اعصاب من رو  گم،یبهت نم یچیچون حالت بده ه یول میاز همه از دست تو شاک

 بهم. زینر

 

 کج شده گفتم: یبه کمر، با سر دست

 شه؟یدرست م یزیتو خونه چ نمیمن بش-

 

 رفت گفت: یکه به سمتِ آشپزخانه م یبه من، در حال پشتِ

 بفرما برو؟ گنیم یاونجا به بابات زرت یتو بر ؟یجمهور سییر ینکنه فکر کرد هیچ-
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 مهم نبود که رازم را بفهمد. گریپس د د،یفهم یحرفم را نم یوقت

 مامان اون مشکلش منم!-

 

 :دیشده پرس زیر یی. به سمتم برگشت و با چشم هاستادیا شیسر جا مامان

 ؟یچ-

 

بود که  نهایتر از ا زیزد اما مامان ت یاو حرف یوشد جل یبه خاله انداختم. نم ینگاه

 خاطر سر بسته گفتم: نینفهمد. به هم

 خواد. یم یدونم چ ی! مرهیرو پس بگ تشیکنم که شکا شیتونم راض یمن م-

 

 شیبه سمتم برداشت. چشم ها یرا جمع کرد و قدم شیبا حرص لب ها مامان

 است! دهیرا فهم زیداد که همه چ ینشان م نیشده بودند و ا کیبار

 ؟یبه حالته بفهمم دروغ گفت ینازگل من نگفتم وا-

 

 گفتم: عیحرف نزند سر نیاز ا شتریآنکه ب یبرا

 باشه؟ م،یزن یبا هم حرف م امیباشه حق با توئه مامان. االن بذار برم، بعدا م-
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به خاله که با تعجب  ییو با نگاه گذرا دمیسرخ شده بود. لب گز تیاز عصبان صورتش

 زدم. رونیکرد، عقب گرد کردم و از سالن ب یگاهمان من

 

 یکردم نگاهم، رفتارم و حت یم یسع گذاشتم. یمحکم پا در کالنتر ییقدم ها با

 گذاشتم شکستم دهد! یم دیطرز راه رفتنم پر از قدرت باشد. نبا

 

داد.  یرا تکان م شینشسته بود و پاها یصندل یرو ی. پشتِ دردمیرا د مایدور ن از

 زدم: شیصدا دمیکه رس کشیو نزد دمیرا سرعت بخش میقدم ها

 ما؟ین-

 

درهم بود و  یعیبه طرز فج شیاز جا بلند شد. اخم ها دنمیرا باال آورد و با د سرش

 زد: یم یبه سرخ شیچشم ها

 ساعت چنده؟ یدون یتو؟ م یکار دار یچ نجایا-

 اومدم! یم دیبا-

 !عیاالن خونه. سر نیبرگرد هم-

 

 دهیترس م،یروبه رو یصحنه  دنِیبه عقب برگشتم. با د دهیترس ،یادیفر یصدا با

 بلند شود. میدهانم گذاشتم تا مبادا صدا یدست رو
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 یمشت م اوشیرحمانه به صورتِ س یمن! چه طور ممکن بود؟ او که داشت ب یخدا

 زد، روهام بود؟

 

 :دیکش یم ادی. روهام فردندیکش یرا گرفتند و عقب م شیسرباز دست ها دو

 بذارم مالِ تو بشه؟ یکارو کردم؟ توقع داشت نیچرا ا یپرس یتازه م-

 

که خونِ کنارِ لبش را با دست پاک  یبلند شد و در حال شیاز جا یبه سخت اوشیس

 کرد، خنده کنان گفت: یم

 ؟یدوستش دار دمیداداشِ گلم من ازت پرس-

 

 منجمد شد: میخون در رگ ها ادش،یفر یبا صدا نباریا

کس از چنگم درش  چیذارم ه یدوستش دارم و نم ؟یدیه دوستش دارم! شنآر-

 .ارهیب

 

 چیه گریرفتم. د یو من هر لحظه جلوتر م دندیکش یها اورا عقب تر م سرباز

 ناباورانه گفتم: ینداشتم وقت میصدا یرو یکنترل

 اوش؟یس... س-

 

پر از  وشای. نگاه سدندیتازه من را د ییدو به سرعت سر چرخاندند و گو هر

 بود. نهیو نگاه رهام پر از خشم و ک یشرمندگ
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چه شد.  دمیلحظه نفهم کیاحساس کردم و در  میبازو یرا رو مایدستِ ن یگرما

 یمحکمم به سمتِ مرد یجا جمع شد و طوفان کرد. قدم ها کیتمامِ تنفرم  ییگو

ه ک شیتوسط سرباز ها محاصره شده بود، برداشته شد. روبه رو شیکه دست ها

مرتبه، دستم باال آمد و  کیکردم و  شیچشم ها ینگاه پر نفرتم را حواله  ستادم،یا

 صورتش نشست. یبه شدت رو

 

را در  یکه راهرو کالنتر یکه در گوشش خواباندم، سکوت یمحکم یلیس یصدا

 زد! من... چه کرده بودم؟ یکرد و قلبم زجه م یبرگرفته بود شکست. دستم گز گز م

 

افتاد و سرِ کج شده روهام به سمتم برگشت. نگاه ناباور و  نییام پااز گونه  یاشک

 زمزمه کردم: یصورتم قفل شد، به آرام یزده اش که رو رتیح

 چرا؟-

 

 پر از درد گفتم: یآرام و لحن ییلباسش را در مشتم گرفتم و با صدا ی قهی

 ؟یکن یکار رو با من م نیچرا ا-

 

نبود. من روهام را  چیمقابلِ سوز دستم ه سوخت اما سوزش قلبم در یدستم م کفِ

 زده بودم؟ چه طور ممکن بود؟
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 شینگاهش مظلوم نبود! کاش چشم ها نقدریکرد. کاش ا ینگاهم نم نطوریا کاش

 نظاره ام نکنند! نگونهیشدند تا ا یکور م

 

 اش را در مشتم تکان دادم: قهیزدم و  هق

 بهم بگو چه مرگته! یروهام؟ عوضچرا  ؟یکن یهممون م یکار رو با زندگ نیچرا ا-

 

که  یو در حال دیرا در دهانش کش نشیریکه لب ز دمیفهم یرا وقت نیبود. ا شرمنده

 انداخت. نییفشرد، سرش را پا یهم م یرا رو شیچشم ها

 

 یکه اشک م یبه عقب برداشتم. همزمان در حال یاش را رها کردم و قدم قهی

 تم:زدم و گف شیتلخ به رو یلبخند ختم،یر

 یراحت تونست یلیچون خ گمیم کی. تبرامنشیگم بهت جنابِ آر یم کیبراوو! تبر-

 !نی. آفریشکستم بد

 

انداختم. نه!  اوشیبه س یو نگاه دمیصورتم کش یدستم را با حرص رو پشتِ

 باشد. دهیکش میبرا یتوانست نقشه ا ینگاه نگران و شرمنده، نم نیبا ا اوش،یس

 

نمانده بود، بلکه  یحرف چینمانده است! نه تنها ه یحرف چیه گریکردم د احساس

که به مامان گفته  یانجام وجود نداشت. از همان موقع یهم برا یکار چیه گرید



534 
 

از  یلیس کیکردم  یبود. احساس م نیقصدم هم م،یایب نجایامشب به ا دیبودم با

 مردِ نامردم طلب دارم!

 

 ، از آنها دور شدم.شباهت داشت دنیکه به دو ییو با قدم ها برگشتم

 

ما  نیب یزیبود که چ دهیشک فهم ی! بدیبعدا حسابم را خواهد رس مایدانستم ن یم

که  یمن به کس ینداشت وقت تیاهم زیچ چیه گر،یهم نداشت! د یتیبوده است. اهم

 زده بودم. یلیبرود س شیحاضر نبودم خار به پا یروز

 

گذاشتم و  میگلو یدستم را روزدم.  یزدم، نفس نفس م رونیب یاز کالنتر یوقت

 .  دمیهوا را نفس کش یخنکا

 

گذاشت و  یم یا قهیگذارد بابا شب را در بازداشت بگذراند. وث ینم مایدانستم ن یم

. ستیدانستم روهام هم دست بردار ن یها م نیا هیآورد. اما با تمام یم رونیاورا ب

 رست کرده بود؟د یبود؟ چه پاپوش یا غهیچه ص گرید یکالهبردار ی هیقض

 

 ینداشت م ییعبا زیچ چیکس و ه چیکه از ه یاز حد از روهام شی. بدمیترس یم

 کند. یبه خواسته اش هرکار دنیرس یمرد حاضر بود برا نی. ادمیترس
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گفت  یم اوشیکردم. به س یفکر م شیداشتم به حرف ها یکه قدم بر م یحال در

 یبهتر از من م یت اما چه کسگف یگفت؟ قطعا من را م یدوستش دارم؟ من را م

دور کند و  اوشیخواهد من را از س یندارد؟ م یمرد تمام نیا یدانست دروغ ها

 یخودش م شِیپ یدانم چه فکر یزند! نم یچنگ م یزیدور کردنم به هر چ یبرا

هم فکر  دیبرادرش واهمه دارد؟ شا یدهم؟ از غصه  یرا باز اوشیترسد س یکند! م

 !رمیقام اورا از برادرش بگخواهم انت یکند م یم

 

دانستم ساعت چند است اما  یکردم. نم یرفتم و فکر م یرو راه م ادهیپ یاهیس در

 دانستم از نه شب گذشته است. یم

 

در حال  یشخص یبه پاها هیکه شب یی. صدادمیشن یرا از پشتِ سرم م ییصدا

 بود. دنیدو

 

و به عقب برگشتم. در  مدیکش ینیه دهیشد. ترس دهیمرتبه دستم از پشت کش کی

نفسم را بند  شیداد و برق چشم ها یرا در مشتش فشار م میرو، بازو ادهیپ یکیتار

 کرد؟ دنبالم آمده بود؟ یچه م نجایآورد. ا یم

 فقط من مقصرم آره؟ -

 

 از اندازه بلند بود. شیب وانهیمنِ د یبرا ادش،یفر یزد. به خدا که صدا یم ادیفر

 

 انداختم و گفتم: ینگاه به دور و برم دهیترس
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 ؟یگیم یداد نزن! چ-

 

 ی. حاال فاصله دیگرفت و به سمتِ خودش کش گرشیرا هم در دست د گرمید یبازو

 :دیرس یبه پنج انگشت هم نم مانیصورت ها

 کشم. یهمه رو به گند م یآره من دارم زندگ-

 

 خش گرفت: شیصدا

 اشم!کشم تا تورو داشته ب یهمه رو به گند م یدارم زندگ-

 

 ی وارهیو بعد، با قدرتِ هرچه تمام تر به د ستادیا یبند آمد. قلبم لحظه ا نفسم

 شد. دهیام کوب نهیس

 

 :دیاش کوب نهیبرداشت و به س میبازو یرا از رو دستش

زنم که تموم  یرو بخاطرت م یبرادر ؟یفهم یبشم م التیخیتونم ب یمنِ احمق نم-

 ره!نخو نیزدم تا زم نیعمرم، خودم رو زم

 

 :دیرا تکان داد و با عجز نال میبازو

 معرفت؟ یقول و قرارامون ب یهمه  رِیز یزد ؟یکار کرد یبعد تو چ-
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 بدتر بود! هی. خنده ام از هزار گردمیخند زیآم تمسخر

رو  یدر خونت پا گذاشت یجلو یروز هیکه تو  ییکدوم قول و قرار روهام؟ قوال-

 همشون؟

 المصب؟ یکار کرد یتو چ ؟یبور بودم! اما تو چمج ؟یفهم یمن مجبور بودم م-

 

 گفتم: شهیو دل شکسته تر از هم دمیکش رونیانگشتانش ب انیرا از م میبازو

که  نهی. تنها سوالم ایکرده بود چهی! چون به خاطرِ مارال من رو بازیآره مجبور بود-

 یحاال دست گذاشت ؟یمن رو شکست یبس نبود هرچ ؟یخوا یم یچ گهیاالن د

 ...میشبِ نامزد یآبرومون؟ پدرِ من رو تو یور

 

 :دیو نال دیکوب یمشت میبود ستادهیکه کنارش ا یخانه ا وارِیحرفم به د انیم

 کشمت. ی! به خدا میکشتمت گل ینزن که م یحرف از اون مراسم کوفت-

 !یخدا طلبکار ی شهیهم-

 

نکه عکس و قبل از آ دیمن را در آغوشش کش کبارهیچه شد.  دمیآن نفهم کی

کارِ ممکن را انجام داد! با چشم  نیتر یشوم، لعنت یزیمتوجه چ اینشان دهم  یالعمل

کردم. من را  یمشخص نبود نگاه م ابانیخ یکیگرد شده به صورتش که در تار ییها

 من! یبود؟ خدا دهیبوس
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به صورتِ  شیپ ی قهیکه تا چند دق ینداشت! نازگل یکار چیزده ام قدرت ه خی تنِ

 یم دهیپشتِ سر هم بوس شیزده بود، حاال در آغوشش بود و لب ها یلیمرد س نیا

 و پر از خواستن! یشد. پر از دلتنگ

 

شک اگر در آغوشش نبودم،  یتا پس افتادن ندارم. ب یکردم فاصله ا یم احساس

 بود. یسقوطم حتم

 

 ییبرداشت، گو میلب ها یرا از رو شیو لب ها دیعقب کش یسرش را به آرام یوقت

و در  نیتوانست منزجر کننده تر یدر کنارِ گوشم، م شینفسم تازه برگشت. صدا

 ممکن باشد: یصدا نیتر یحال، دوست داشتن نیع

 تورو طلب دارم.  یآره طلبکارم! من همه -

 

. میایب رونیتا از حصارش ب دمیخودم را عقب کش ی. به سختدیلرز یتنم م تمامِ

 ییشده بودند، از دورِ اندامم باز شدند. با صدا دهیدورِ تنم تن ییکه گو شیدست ها

 پر از نفرت گفتم: د،یلرز یکه به شدت م

 !یآشغال یلیخ-

 

 :دیخند

 کشم دختر جون! یکه سهممه دست نم ییزایمن از چ-
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 عقب رفتم و گفتم: عقب

 .یبرس یخوا یکه م یزیبه چ ینیتو خواب بب-

 !نمیبیم نمیب یم یداریتو ب-

 

. دمیدو ابانیو به سمت خ ختمیر میم. هرچه جان داشتم در پاهانداد یجواب گرید

سوار شدم. سوار  ستادنش،یدستم را بلند کردم و با محضِ ا دمیکه د یتاکس نیاول

را هنوز  شیلب ها یِگذاشتم. داغ میلب ها یشدم و به محضِ سوار شدن، دست رو

وقت  چیاما من ه بود زیگرفت! نفرت انگ یکردم و تمامِ تنم نبض م یهم احساس م

ام،  یساعات زندگ یِشدم. برعکس، در تمام یناراحت نم شیاز لمسِ لب ها

 شان را. شهیخوردم! حسرت داشتن هم یحسرتشان را م

 

گرفته بودم. هر از  یانگشتانم به باز انیشالم را در م یافتاده، گوشه  نییپا یسر با

 نبودند. اوشیکدام، س چیگذشت و ه یاز مقابلم م یرهگذر ،یگاه

 

انداختم. همان لحظه اندام  یپارک نگاه یبارِ هزارم، سرم را چرخاندم و به ورود یبرا

 یداشت و من با خودم فکر م یرا گرفت. به سرعت قدم بر م دمید یمردانه اش جلو

 آمد! یم دنمیاو روهام به د یکاش به جا یکردم که ا

 

را با  نمانیب یزد و فاصله  یخندلب دنمیبلند شدم. با د میاز جا د،یکه رس کمینزد  

 چند قدم بلند کم کرد:

 سالم!-



540 
 

 

 دادم و گفتم: لشیجان تحو یب یلبخند

 ؟یسالم. خوب-

 م؟یحرف بزن ییجا هی میممنون، بر-

 

که از روهام جدا شده بودم، تا  شبیرا نداشتم. از د زیچ چیکس و ه چیه ی حوصله

عطرش را  یم. تمام تنم بوکرد یاالن، هر لحظه حضورش را احساس م نیبه هم

را نداشتند. هر لحظه  شیقصدِ فراموش کردن لب ها میلب ها ییگرفته بود و گو

 !دندیکش یحسرتشان را م

 

 مخالفت به چپ و راست تکان دادم و گفتم: یبه نشانه  یسر

 برم خونه! دی. باستیحالم خوش ن ادمی. من زمیحرف بزن نجایهم-

 

نشست. من هم نشستم و او بالفاصله شروع به  یبچو مکتین یتکان داد و رو یسر

 حرف زدن کرد:

تو بود  یجا ی. هر دخترشهیجوره جبران نم چیافتاد ه روزیکه د یدونم اتفاقات یم-

 !نهیرو بب ختمیخواست ر ینم گهید یمن ننشسته بود. حت یاالن روبه رو

 

 و گفتم: دمیحرفش پر انیم
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به خاطر  نجامی. اگه االنم اینداشت یریتقص  افتاد روزیکه د یاتفاقات یدونم تو یم-

 !نهیهم

 !یکار بودم نازگل ریاز همه من تقص شتریداشتم. ب-

 

 به خودم گرفتم و او ادامه داد: یمتعجب ی افهیق

 راستش... یعنینبود.  نیمن قصدم ا-

 

سرگردان به دور و  یگرفت. نگاه مکتیاش را از ن هیو تک دیکش شیدر موها یچنگ

 داخت و گفت:اطرافش ان

 کنم! یادآوریرو  ییزایچ هیخواستم به رهام  یمن فقط م-

 

دانستم از  ینداشتم و نم شیاز حرف ها یدرک چیشدم. ه یلحظه متعجب تر م هر

 زند. یحرف م زیچه چ

 

 گفتم: یجیگ با

 فهمم... ینم-

کس به  چیشناسه! ه یمن رهام رو نم یکس، به اندازه  چیکسِ ه چیکس، ه چیه-

از من  شتریکس ب چیگذره. و البته ه یتو دلش م یتونه بفهمه چ یمن نم ی اندازه

 دوستش نداره!
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 :دیکش یم ادیاز اعماق وجودم فر یزیچ

 دوستش دارم! شتریمن ب-

 

 شد را سرکوب کردم و تنها گفتم: یسرش نم یمنطق چیکه ه یجنبه ا یب قلبِ

 خب؟-

 

 یبه گوشه ا رهیمتعجبِ من، خ یداد. بدونِ نگاه به چهره  هیتک یچوب مکتین به

 شروع به حرف زدن کرد:

 یخواست ی. مدمیاول قصدت رو فهم یهمون لحظه  ،یدوستم دار یبهم گفت یوقت-

! هر یکن کیرو تحر رتشیغ یخواست یم دمیدونم، شا ی! نمیرهام رو بسوزون

در نظرم مسخره اومد. ازت ناراحت  یلیکارت خ نیاون لحظه ا ،یکه داشت یقصد

 یکار رو م نیا دی! هرچه قدرم که رهام به تو بد کرده بود، نباادیز یلیخ یلی. خشدم

 !یکرد

 

 دمیفرستاد را شن رونیکه ب یقینفسِ عم ی. صدادمیانداختم و لب گز نییرا پا سرم

 سپردم: شیو بعد، با جان و دل گوش به حرف ها

 هی هویدم. گوشه نشستم فکر کر هیبودم. رفتم  یعصب یلیخونه خ دمیرس یوقت-

دونستم  یم نطوریدونستم رهام دوستت داره و هم یسرم افتاد. من م یتو یفکر

! اما دهینشون م شیزندگ یتو یتعداد اندک هیحس دوست داشتن رو فقط به  نیا

نداشته  اقتیطرفش ل نکهیداره مگر ا یهمون تعداد اندک رو با چنگ دندون نگه م

 باشه، درست مثلِ مارال!
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 شدم! یم وانهیاز فکر به آنکه روهام دوستم دارد، د یافتاد! من حت به تپش قلبم

 هی یدست رو یشه! رهام وقت یم ونهیطرفِ تو، رهام د امیشک نداشتم که اگه ب-

 یدست رو یکس نکهیاز ا زارهیدونه. ب یاون رو مال خودش م یعنیذاره،  یم یزیچ

 مشیالش رو برداشتم و قاکه من توپ فوتب امونیداشته هاش بذاره! درست مثلِ بچگ

 ازم بخواد توپش رو پس بدم، تا دو روز باهام قهر کرد! نکهیکردم. اونم بدونِ ا

 

 شبیشد؟ روهام د یزد! چگونه م یموج م اوشیس یتمام حرف ها انِیدر م عشق،

در  یمقابلم نشسته بود و به گونه ا اوشیمشت و لگد گرفته بود و حال، س رِیاورا ز

 کند. یم شیاش را ستا یقهرمانِ زندگ یید، که گوز یموردش حرف م

 گهیخواستم د یشد که زنگ زدم و بهت و گفتم قبوله! من فقط نم یدونم چ ینم-

خواستم  ی. نمنمیبب یغصه ا زترهیبرام عز ایدن یکه از همه  یکس یچشما یتو

 گهیبار د هیخواستم  یبه مشامم بخوره. نم گاریس یبو شمیاز کنارش رد م یوقت

. یرو بد شنهادیپ نیا یا گهیو به کسِ د یبر نکهیاز ا دمیترس یمرش خم بشه. مک

 شد! یوقت رهام نم چیرهام، ه گهیانوقت د

 

 به برادرش، بغض کرده بودم! اوشیخش دار شده بود و من از عشقِ س شیصدا

 یشدم از گفته  مونیلحظه پش هی ت،یخواستگار امیخوام ب یبهش گفتم م یوقت-

کرده بودم فرو  هیسال بهش تک ۳۰ نیا یکه تو یحظه حس کردم کوهل هیخودم. 

 !ختیابهتش فرو ر ی! با همه ختیر
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دفعه هم تنها  نینگفت، ا یچیکردم و اون ه میکه توپش رو قا امونیهمون بچگ مثلِ

 نگامم نکرد. گهینگفت. فقط گذاشت و رفت! د یچیعشقش رو ازش گرفتم و ه

 

 و غم داشت: یاز خوشحال یبیاش ترکو چه قدر خنده  دی. خنددیخند

شناختم اون اصال  یداداش احمقم رو م نیا نقدریمن ا نکهیدونم چرا با وجودِ ا ینم-

با تو  کشیتحر یمن فقط برا دیچه طور نفهم د؟یشناسه! چه طور نفهم یمن رو نم

 ؟یو دوست داشتن زیهمون قدر عز ؟یمون یم انایتو برام مثه د دید ینامزد کردم؟ نم

 

گرد شده، نگاه پر  ییکه داشتم کم بود! با چشم ها یاحساس یبرا ،یزدگ رتیح

 زد؟ یکردم. از چه حرف م یحرفش را نظاره م

زد  یجور هی! المصب ارهیکردم، که نتونست طاقت ن شیشیآت ینقشم گرفت. جور-

 دونم چطور نشکست! یتو دماغم نم

 

 یذاشت. من با ناباوردماغش گ یو دستش را رو دیکه زد خند یاز حرف خودش

 زمزمه کردم:

 ؟یگیم یچ-

خودش رو با  نهیبذارم اون رهام احمق از دستت بده بعدشم بش یتوقع داشت هیچ-

ترسه  یکشه! چون م یپا پس نم گهیجوره د چیکردم که ه یخفه کنه؟ کار گاریس

 ایدن یهرجا گهیمثلِ من وحشت داره! حاال د یکیبشه. چون از وجودِ  کتینزد یکس

 یم سیداره! دهنت رو سرو یمدست از سرت بر ن ،یهم بکن یهر کار ،یم که بره

 کنه!
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 کردم.  یفکر م زیچ کیوا رفته تنها به  یو من با نگاه دیخند یم او

 "دهند یرا هم درس م طانیخانواده، ش نیا"

 

به خودش گرفت و کامل به سمتم  یجد یحالت یتمام شد، کم شیخنده ها یوقت

 شرمنده به خودش گرفت و گفت: ی. حالتدیچرخ

دونستم هر دوتون هم  یبود که م نیکارا رو کردم، فقط به خاطر ا نیمن اگه ا-

که مراسم رو  ارهیم دارهیبرم سیدونستم برادر احمقم پل ی. نمدیرو دوست دار گهید

 . واقعا شرمندم!رهیازدواج رو بگ نیا یبهم بزنه و جلو

 

 فشردم گفتم: یم مه یرا رو میکه دندان ها یحالت در

 بخوره تو سرت! یشرمندگ-

 

 گفت: یخشک شد! با ناباور اوشیس

 چرا آخه؟!-

 ؟یکار رو کرد نیکه ا یاون عوض شیگفته من قراره برگردم پ یک-

 یدونم! اما من بهتر از هرکس ی. مستیکه رهام کرده قابل ببخش ن ینازگل کار-

 .مونهیدونم که پش یم

 

 رت!! پر از تمسخر و نفدمیخند
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! من نیاز من نمونده؟ من رو بب یچیه یخوره وقت یم یبه چه درد یمونیپش-

روز  نیکه من رو به ا ستین یماریب نیا شه؟یبه نازگلِ چند ماه پ هیکجام شب

 کرده! فیضع نقدریبرادرِ توئه که من رو ا نیا اوش،یانداخته س

 

قصدِ زخم  ییوکه گ یانداختم و بغضِ سمج نییرنگ غم گرفت. سرم را پا نگاهش

 نجوا کردم: یرا داشت فرو دادم. با ناراحت میکردنِ گلو

! دمیترس ینم یچیبود، من از ه شمیتومور دارم رهام پ دمیکه فهم یاگه اون موقع-

کرد.  یم دواریام یبود که من رو به زندگ شمیمثلِ رهام پ یا زهی! چون انگیچیاز ه

اعتماد  یزن یکه ازش دم م یحسبه برادرت و  یذره ا یکه حت ییاما من، حاال

داشته باشم؟  یزندگ نیا یبرا دیبا یزه ایچه انگ دشه،یجد یندارم و مطمئنم نقشه 

درد دارم، که همون لحظه  نقدریشبا ا یمن بعض اوش،یرو بگم س قتیبذار به تو حق

 ؟یچ یعنی نیا یفهم ی! من هر لحظه منتظرِ مرگم. مرمیم یکنم دارم م یحس م

 هیباشه چون  دمیتونه ام ینم گهیبرادرت د یعنیبرام نمونده!  یدیام چیه یعنی

حرمت هارو شکسته و  یبرادرت همه  یعنیکرده!  دیرو نا ام دمیام یهمه  یروز

 !یچیشه! ه یمثل قبل نم یچیه گهید یعنیبرده.  نیاعتمادم رو از ب

 

اصله بلند هم بالف اوشیدوشم انداختم. س یرا رو فمیبلند شدم و ک مکتین یرو از

 گفت: یشد و با نگران

 یبه رهام بده. همه  گهیفرصت د هیو  اینازگل! من مطمئنم. اما ب یشیتو خوب م-

 ...میکن یماها اشتباه م

 

 و گفتم: دمیحرفش پر انِیم
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 یدون یم ه؟یکی نیفقط هم یکن یتو فکر م اوش؟یاز کدوم خطاش بگذرم س-

 ؟یندار یبرم، کار دیبا روهام چند بار تاحاال قلب من رو شکسته؟ من

 

 داد: یالتماس م یبار صداش رنگ و بو نیا

 شه! یاز درون نابود م ینجوریکار رو نکن نازگل. ا نیباهاش ا-

 

 یخواستم اما روهام قابلِ اعتماد نبود. من به حس یاش را نم یخدا که من ناراحت به

اعتماد  یبرا ییزد، اعتماد نداشتم! آنقدر زخم زده بود، که جا یکه از آن دم م

 نگذاشته بود.

 

 یکه پشت به او برا یآخر، وقت یکرد. لحظه  یاز من خداحافظ یبا ناراحت اوشیس

 بلند شد: شیداشتم، صدا یدور شدن قدم بر م

 کنه. یکار رو م نیبه زور ا ،ی! اگه خودتم نخواارهیمن مطمئنم که بدستت م یول-

 

 چیبار ه نیحواله اش کردم. روهام ا زیتمسخر آم یو تنها لبخند دمیسمتش چرخ به

 دادم! یتوانست بکند. من اجازه نم ینم یکار

 

 یشهر قدم زدم. آنقدر فکر ها یها ابانیساعتها در خ اوش،یاز جدا شدن از س بعد

 کردم! یدادند، که گذر زمان را احساس نم یجور و واجور در سرم مانور م
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 یراست م اوشیبودم؟ نه! س یاحت ماز او نار دیام داده بود! با یهم باز اوشیس

 نیبروم. او عالوه بر آنکه من را از ا یگریگفت. ممکن بود بعد از او به سراغِ کسِ د

 یها یبه گندکار دیکار بازداشته بود، رهام را هم به جانم انداخته بود. واقعا که با

 گفت! نیخانواده آفر نیا

 

آمد،  یم انیاز پدرم به م یاز حرفچه بود؟ چرا هر وقت  یرهام با پدرم برا یدشمن

ما آمده بودند، بار  یبه خانه  انایو د اوشیکه با س یکرد؟ شب یرهام رنگ عوض م

 بودم! دهیپدرم د یها نگاه نفرت بار رهام را بر رو

 

هم داشتم.  انایو د اوشیحس را نسبت به س نیبود که ا نیداد، ا یکه آزارم م یزیچ

 از پدرم نفرت دارند! کردم هر سه به شدت یاحساس م

 

رنگم  یقهوه ا یفرو برده بودم و نگاهم به کفش ها میمانتو بِیرا در ج میها دست

 قفل شده بود. 

 

کردم.  یدروغ گفتم! من منتظرِ مرگ نبودم؛ من هر لحظه از مرگ فرار م اوشیس به

ز ا ینتوانم حت گریرا بشنوم، د شینتوانم صدا گریکردم که د یفکر م نیبه ا یوقت

 یآتش م رم،یو با لبخندش جان بگ نمیرا بب شینتوانم اخم ها گرید نمش،یدور بب

 دارم بدهم تا زنده بمانم!  ههمان لحظه دوست داشتم هرچ قایگرفتم. دق
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بود!  یمن کاف یاز دور برا دنشیباشد، د یکرد که کنارِ چه کس ینم یفرق گرید

 یداشتن مقابلِ حسِ من کم ممن... منِ احمق، هنوز هم دوستش داشتم! نه! دوست 

 پرستم. یآورد. من هنوز هم لبخندش را عاشقانه م

 

 رفت. یم یکیشده بود و هوا رو به تار غروب

 نی. قلبم ناآرام بود! من استادمیا میما، ناخودآگاه سرجا یکوچه قبل از کوچه  کی

 ست. یکینزد نیشناختم. مطمئن بودم که در هم یحالت هارا م

 

از سرِ  یو پشتِ سرم را نگاه کردم. نفسم رفت و قلبم لحظه ا مدیسرعت چرخ به

 کنده شد. شیجا

. دیرس یبه نظر م شهیتر از هم زیکوچه هوس انگ یکیرنگش، در تار ینگاه عسل برقِ

به تماشا  نیتر کینزد یرا از فاصله ا شیآن چنان که دوست داشتم چشم ها

 .نمیبنش

 

ام بغض  یرا گرفته بودند، بغض کردم. از سرِ نادان بانمیکه گر یجاناتیتمامِ ه انِیم در

تنگ بود  یدشمنم به حد یدشمنِ من بود و من دلم برا نیمرد بزرگتر نیکردم! ا

 کرد. یکه تمامِ وجودم آغوشش را تمنا م

 سالم.-

 

بود  بایز میآن چنان برا "سالم" یکلمه  کی نیکلمه به زبان آورد! اما هم کی فقط

 !استیدن یسمفون نیباتریز ش،یداکردم ص یکه احساس م
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رفتم. فقط  یم دیاز آنکه بغضم مقابلش شکسته شود. با دمیرا ندادم. ترس جوابش

 رفتم... یم دیبا

 

 .دمیپر شتابم را به سمتِ کوچه کش یو قدم ها دمیچرخ

 آمد! ی. داشت دنبالم مدمیشن یرا از پشتِ سرم م شیقدم ها یصدا

 

 بود گفتم: میاز بغض گلو یبه شدت لرزان که ناش ییاتند اما صد یو با لحن برگشتم

 ؟یخوا یم یچ-

 

برد!  یکردم از نگاه کردنم لذت م یبرعکس من آرام بود. اخم نداشت. احساس م او

 برد. یمن لذت م یهم از ناتوان دیبا

 م؟یحرف بزن شهیم-

 نه!-

 

. اما رهام دیکش یرا به زبان آوردم، که هرکس بود عقب م "نه"و محکم  عیسر آنقدر

را  قشیبه صورتم، نفسِ عم رهیشلوارش کرد و خ بِیدست در ج بیعج یبا آرامش

 فرستاد: رونیب

 .میتا حرف بزن ستمیا یدر خونتون م یجلو نقدریا-
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گذارد. امروز صبح اگر  یکداممان را زنده نم چیه ند،یاورا بب مایدانستم اگر ن یم

 شد. یبلند م میه روشک دستش ب یرا نگرفته بود، ب شیمامان جلو

 

 هم فشردم و گفتم: یحرص دندان رو با

 از جونم آخه؟ یخوا یم یچ ؟یشه دست از سرم بر دار یم-

 خوام! یخودت رو م-

 

نگاه سوزانش دست پاچه نشوم؟ به خدا  رِیتوانستم ز یهزار رفت. م یقلبم رو ضربان

 توانستم! یکه نم

 

 یفشردم با کالفگ یهم م یرو که چشم یو در حال دمیام کش یشانیبه پ یدست

 گفتم:

بابامم  ی! حتیکرد یخواست یتو که هر کار ؟یحرف بزن یخوا یم یدر مورد چ-

 یاجازه  یپرونده حت یکه قاض یبراش دوخت یچه پاشوش سیآزاد نکردن! معلوم ن

 نداده. قهیگذاشتن وث

 

که دستم  یرهام نگاهم را به ،یکننده، دستم را در بر گرفت. با ناباور وانهید ییگرما

 کردم. یدر دستش گرفته بود نگاه م یرا به نرم

 

 به اطرافم انداختم و گفتم: یترس نگاه با
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 ...نهیب یم یکیبرو لطفا! -

 

داشت و من  یشد حرفم نصفه ماند. به سرعت قدم برم دهیکه دستم کش یوقت

 شدم. یم دهیپشتِ سرش کش بایتقر

 

بکشم  رونیکردم دستم را ب یچه تالش مدستم را محکم گرفته بود، که هر آنقدر

 توانستم. ینم

 گفتم: تیبا عصبان ستاد،یا یوقت

 ؟یکن یم یدار یچه غلط-

 

 گفت: شهیتر از هم خونسرد

 سوار شو!-

 بود. ستادهیباز کرده و کنار ا میافتاد. در را برا نشینگاهم به ماش تازه

شرش  نگونهیشوم. ا یم ادهیشنوم و بعد پ یرا م شیخودم فکر کردم حرف ها با

 شد. یکنده م

 

را با  فمیک یکه دسته  یجا گرفت، در حال نیماش یصندل یکنارم رو یوقت

 فشردم گفتم: یانگشتانم م نِیدر ب تیعصبان

 ...دیزود حرفت رو بزن! با-
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 را باال بردم: میگشاد شده صدا ییبه راه افتاد و حرفم نصفه ماند. با چشم ها نیماش

 !نمینگه دار بب ؟یتفیگفت راه ب یک-

 

اش رنگ باخت. با  یلحظه، خونسرد کیداشت که در  یدانم حرفم چه مشکل ینم

 :دندیاز ترس باال پر میشانه ها ادشیفر یصدا

خوام  یکه انگار م یریگ یازم فاصله م یجور هیها رفتار نکن!  یبا من مثلِ جان-

 رفته؟ ادتیکس و کارت بودم.  یمن همه  یروز هیبکشمت. 

 

 :دمیکش ادیبغض فر اب

 سرِ من داد نزن!-

 مرتبه کم شد. کی نیماش سرعتِ

 گرفته گفت: یرا به سمتم چرخاند و با نگاه سرش

 لحظه اعصابم خرد شد. هیلحظه...  هیخوام!  یمعذرت م-

 

سرم  نکهیکرد؟ آن هم بخاطر ا یم یتعجب نگاهش کردم. روهام از من عذر خواه با

 بود؟ دهیداد کش

 

 دوخت.  شیروبه رو ابانیرا فرو داد و نگاه گرفته اش را به خ شیگلو آب

 فرو برد و گفت: شیدر موها یچنگ یکالفگ با
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 ؟یشد فیضع نقدریچرا ا-

 

 اندازه گرفته و خش دار بود. یب شیصدا

 میپا یو مقابلِ نگاه مبهوتم، دستم را از رو دیندادم. دستش را جلو کش یجواب

 برداشت.

 غر شدن؟ال نقدریدستات چرا ا-

 

 گونه ام راه افتاده بود را پاک کردم. یکه رو یاشک نامحسوس

حسِ خوب تمامِ  نی. گذاشتم تا ادمینکش رونیدست مردانه اش ب نِیرا از ب دستم

کند. گذاشتم  تا پشتِ دستم را نوازش کند و عشق بورزد. محتاجش  ریجانم را تسخ

  گریاشد. به خودم قول دادم که دبارم ب نیو آخر نیبودم. به خودم قول دادم که اول

فراموش کرده بودم که  ییقول دادم و گو مرا نخواهم. به خود شیوقت دست ها چیه

 نبوده ام! یوقت آدم خوش قول چیمن ه

 

 شروع به نوازش پشتِ دستم کرد. یگذاشت و به آرام شیپا یرا رو دستم

 

 شد. یده مقلبم از جا کن د،یلغز یپوستم م یکه انگشت شستش رو هربار

 

کنم، اما  یستادگیمرد ا نیتوانم مقابلِ ا یزدم که م یلحظه خودم را گول م هر

 کیکرد! با  یو رو م رینگاهش قلبم را ز کیبا  یمرد، حت نیبود که ا نیا تشیواقع
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چند  یجمله  کیساخت و با  یحرام م میچشم ها یبوسه، چند شب خواب را برا

 .دیکش یام را به خاک و خون م یزندگ یحرف

 

نگه داشته بود. سر چرخاندم و نگاهم  ابانیخ یرا گوشه  نیخودم که آمدم، ماش به

عطرش منحصر به فرد و خاص نبود، اما هر بار که به  یدوختم که بو یرا به کس

 کردم. یبهشت را احساس م یبو ییخورد، گو یمشامم م

 

پشتِ دستم را  داده بود و همچنان، هیتک یبسته، سرش را به صندل یچشمان با

 کرد. ینوازش م

 

لبم نشست. چه قدر احمق بودم که هنوز هم جز به جز  یرو یاراده لبخند یب

 حرکاتش را دوست داشتم.

 

 بلندش دوختم. یدادم و نگاهم را مژه ها هیتک یخودش، سرم را به صندل مثلِ

 

 دایپ وقت جراتش را چیبکشم، اما ه شیمژه ها رِیآرزو داشتم انگشتم را ز شهیهم

 نکرده بودم.

 

کرد که من به  یبا من رفتار م یجور شهیبود، اما هم شمیپ شهیبا آنکه هم روهام

 یشوم، اما حاال رفتارش به اندازه ا یمیاندازه با او صم یدادم ب یخودم اجازه نم
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را لمس  شیدستم را جلو بکشم و مژه ها یتوانم به راحت یعوض شده، که من م

 کنم.

 

 چه شد که گفتم: بارهکیدانم به  ینم

 ؟یبرام شعر بخون شهیم-

 

در خود  زیو عشق را ن یدلتنگ یایلرزان و گرفته بود، اما دن میاست که صدا درست

خواند، بدون  یشعر م میزد و برا یکه زنگ م ییداد! چرا دروغ؟ آن روز ها یم یجا

گوش کردم و در طول روز هر لحظه آن را  یرا ضبط م شیآنکه خودش بفهمد، صدا

 نیمثلِ مورف میبرا شیشده بود و صدا عشرو میدادم! آن روز ها تازه سر درد ها یم

 کرد. یعمل م

 

 خاطرات  د،یچیکه در گوشم پ شیصدا

خواند  یکه م یکردم و با جان و دل به شعر میقلبم قا یرا در صندوقچه  میبایز

 گوش فرا دادم:

 ؟یمن چه کرد ی رانهیتو با قلب و-

 ؟یمن چه کرد ی نهوایعشقِ د نیبب

 عادت آسوده بودم، شمیابر در

 ؟یمن چه کرد یبا بالِ پروانه  تو
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شدم. اگر  یکردم و متعجب م یرا با تمام وجود احساس م نیبود! ا ریمن دلگ از

 هارا در حقم انجام داده بود. نیقرار بود طلبکار باشد من بودم نه او که بدتر یکس

 از جام چشم تو مستم، دهینه نوش-

 ؟یمن چه کرد یخانه  یاست م خمار

 دادن نبودم؟ هیتک قِیال مگر

 ؟یمن چه کرد یبا حسرتِ شانه  تو

 

 اوشیاراده بغض کردم! اگر من به س یمصرع آخر را با درد به زبان آورد، که ب آنقدر

 یرا نم نیبود؟ مگر خودش ا یناراحت م دیاو بود. حاال چرا با ریرو آورده بودم، تقص

 توانستم روهام را درک کنم؟ یوقت نم چیمن هخواست؟ چرا 

 یو خود خسته رفت یمرا خسته کرد-

 ؟یمن چه کرد یکرده با خانه  سفر

 باران، سیات خ هیمن از گر جهانِ

 ؟یمن چه کرد یبا سقفِ کاشانه  تو

 

پشتِ  یرو یبسته، بوسه ا ینگاه پر از اشکم دستم را باال آورد. با چشمان مقابلِ

 بار زمزمه کرد: نیلرزان، ا ییشم باز کرد. با صدادستم گذاشت و چ

 باران، سِیات خ هیجهان من از گر-

 ؟یمن چه کرد یبا سقفِ کاشانه  تو

 



558 
 

وارش چشم دوختم.  وانهید یپر از اشک لبم را گاز گرفتم و به کار ها یچشمان با

 یم نییباال و پا شیگلو بکیو س دیبوس یم یگریپس از د یکینوکِ انگشتانم را 

 شد.

 

را داشتم که مغزش را بخوانم و  نیکاش قدرتِ ا ایمرد، چه مرگش بود؟ خدا نیا

من را عاشق و  گریبارِ د کیخواهد  یم ست؟یکار ها چ نیقصدش از ا نباریبفهمم ا

 یدوستش داشته باشم؟ نم نیاز ا شتریتونم ب یفهمد من نم یخود کند؟ نم یدایش

بن بست که نامش عشق است  یوچه ک نیقسمتِ ا نِیتر ییفهمد من در انتها

 فهمد؟ یندارم؟ نم یراه فرار چیام و ه ستادهیا

 

و  دمیصورتم کش یاش گرفتم و سرم را چرخاندم. دست رو یاز حرکت لعنت چشم

 کردم گفتم: یکه اشکم را پاک م یدر حال

 من رو برسون خونمون؛ لطفا!-

 رون؟یب ادیتونه ب یاگه من نخوام بابات نم یدون یم-

 

 گفتم: یبود وقت رتیآرامم، پر از ح ی. صدادیبه شدت به سمتش چرخ رمس

 !؟یچ-

بمونه اون تو. اگرم  دیبا یهم بدم، دوسه سال تیاگه رضا ی! حتنهیجرمش سنگ-

 !رهیمونه تا بم یزندون م یتو نقدریندم ا تیرضا
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 هم یکه دندان رو یو در حال دمیکش رونیب شیدست ها انِینفرت دستم را از م با

 گفتم: دمییسا یم

 نترسون. فیاراج نی! من رو با ایکثافت یلیخ-

 

شوم و خودم به خانه برگردم. انگار  ادهیدراز کردم تا پ نیرا به سمتِ در ماش دستم

 را زد. یکه به سرعت قفل مرکز دیقصدم را فهم

 

هم فشردم. به خدا که  یرا رو میو چشم ها دمیمشت شده ام را عقب کش دستِ

 تنش را داشتم.کش تیقابل

 !میکن یازدواج م-

 

فاصله  یاز ناباور میلب ها انِیشدند. م ینم نیدرشت تر از ا میگمانم چشم ها به

 شد. حبسِ حبس شده بود! یخارج نم نهیافتاده بود و نفسم از س

 

بپرسم. روهام با آرامش سرش را به  یزیتا چ دیچرخ یزبانم در دهانم نم یحت

 را باال انداخت: شیرواب یتا کیسمتم چرخاند و 

 هوم؟!-

 دکتر نشون بده. هی! خودت رو به یضیتو مر-

 

 را باد داد: نمیو چشمکش، دل و د دیخند یدوست داشتن یحالت با
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 !یپرستارم تو باش دیباشم شا ضیمر-

 

 قبول شده ام! یدانست پرستار یم پس

 

که بخواهد  بود ینگرفته بودم. روهام مگر چه کس یرا جد شیکدام از حرف ها چیه

 پدر من باشد؟ یپرونده  یشاک

 

 یکه جلو آمد، ضربانِ قلبم شدت گرفت. صورتش را مقابلِ صورتم، در فاصله ا سرش

 نگه داشت و زمزمه کرد: یمتر یلیچند م

 ستیمهم ن ،یاگه دوستم نداشته باش ستیگفتم مهم ن ادته؟یبهت گفتم،  یروز هی-

 گهی! من دیکه باش نهیمهم فقط ا ،ینکن اگه نگاهم ستیمهم ن ،یاگه من رو نشناس

 یکی. اگه مالِ یباش شمیخوام پ یاالن فقط م ست،یها مهم ن نیکدوم از ا چیبرام ه

 بره! یشب ها خوابم نم ،سوزه یقلبم م ره،یگ ینفسم م یباش گهید

. هر لحظه ازم متنفر باش، تف و لعنتم یباش یکنه چجور ینم یباش، فرق شمیپ تو

 ، اما مال من باش!کن، آزارم بده

 

 گفت؟  بخدا که قصدِ جانم را کرده بود. یداشت چه م ایخدا

 

 دوختم: شیرا به چپ و راست تکان دادم و نگاه اشک بارم را به چشم ها سرم

 تونم! ینم-
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پر از  یزد و با لحن یمرتبه رنگ نفرت گرفتند. پوزخند کیپر محبتش،  یها چشم

 گفت: دیتهد

 کنم! یکار م یچ تونیبا زندگ نیبب پس بمون و ؟یتون ینم-

 ؟یدار یچرا دست از سرمون بر نم یعوض-

 

وحشت ناک و نفرت  یآنکه نگاهم کند، با لحن یرا روشن کرد و به راه افتاد. ب نیماش

 بار گفت:

! بهت گفته بودم ازت متنفرم، نگفته یدار یچون توئه کثافت دست از سرم بر نم-

متنفرم؟ نگفته بودم از چال گونت  تیمعصوم لعنت یبودم؟ نگفته بودم از اون چشما

 یکرد کهیت کهیو قلبم را ت یکه کوتاهشون کرد یینگفته بودم موها شه؟یچندشم م

 کنن؟یم ریخوره چون فکرم رو درگ ینگفتم از همه تنت حالم بهم م زن؟ینفرت انگ

 بس ؟یکنم هست یچرا هرجارو نگاه م رون؟یب میاز زندگ یش یپس چرا گم نم

 !یخستم کرد ست؟ین

 

 بلند و ناله وار گفت: ییو با صدا دیفرمان کوب یرو

 شم. یم ونهیدارم د ارم،ی! خسته شدم، دارم کم منیخستم کرد ،یخستم کرد-

 

بودم. چه قدر دلش از من پر بود و چه  دهیچسب نیجمع شده، به در ماش یبدن با

 لرزاند! یقلبم را م شیقدر حرف ها
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کرد. به  یم یاهیشد و فکرِ گذشته قلبم را پر از س یم شیراش  یخستگ یبرا دلم

 میدر هارا به رو یتوانستم. روهام همه  یخدا که دوست داشتم فراموش کنم، اما نم

 بسته بود!

 

 رهام#

به سمتِ خانه حرکت  یحرف نیرا رساندم و بدونِ کوچک تر یمتشنج گل یاعصاب با

کرده بودم  داینجات پ یود! از سردرگمروز ها، حالم خوب بود و خوب نب نیکردم. ا

 برد. یم غمایکه داشتم را با خود به  یحالِ خوب یاما ترس نداشتنش همه 

 

نگاه  شیتوانستم در چشم ها یکرد. نم یخجالت زده ام م اوشیرفتارِ س ،یطرف از

افتادم، به خودم تف و  یصورتش م یفرود آمده رو یمشت ها ادیکنم. هربار که به 

چه شد! به خدا که آنقدر حالم بد بود که  دمیفرستادم. به خدا که نفهم یلعنت م

 بلند کردم. شیچه طور دست رو دمینفهم

 

 ینگاه م الینشسته بودند و سر ونیتلوز یجلو اوشیو س اناید دم،یخانه که رس به

شوند. نه به  یم ریکه با ارجمند کرده ام دلگ یکردم از کار یکردند. با خودم گمان م

طور نشد. اتفاقا هر دو  نی خود ارجمند، بلکه به خاطر بهم خوردن مراسم، اما اخاطرِ

افتادن ارجمند نبود. من خواهر و برادرم را  ریگ یراب یخوشحال نیخوشحال بودند! ا

 گذرد. یچه در سرشان م دمیفهم یحال نم نیشناختم و با ا یم یاز هر کس شتریب
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 اوشیآنکه به س ی. بنمیصرار کرد کنارشان بنشا انایخواستم به اتاقم بروم که د یم

 ونیبه تلوز یهدف چیه یمبل نشستم و نگاهم را ب یرو انایکنم کنارِ د ینگاه

 دوختم.

 

 هیمبل تک یچشم بستم و سرم را به پشت یدانم چقدر گذشته بود که با خستگ ینم

اعصاب  یهاهم نبود! کار  بیرا گرفته بود و البته عج بانمیگر بیعج یدادم. سردرد

 ست. یکردنم کاف وانهید یبرا ،یخرد کن گل

 

گرفت.  یجا میلب ها یرو یرنگش در نظرم آمدند. لبخند اهیس یاراده، چشم ها یب

 شوم؟  یدلتنگش م شتریب نمشیب یم شتریچرا هرچه ب

 

اندازه الغر شده  یکه به حال و روزش فکر کردم. ب یلبخندم جمع شد وقت یآن به

 زد. یم یدیرنگ پوشانده بود و رنگش به سف اهیس یرا حاله ا شیاچشم ه رِیبود. ز

 

کرد. من با  یبال ها را من به سرش آورده ام، من را از خودم متنفر م نیبه آنکه ا فکر

 گلِ گلدانم چه کرده بودم؟

 

کنم تا باز  یم یکنم. کار یرا درست م زیمن باشد، همه چ یقبول کند که برا اگر

اش شود؛ تا چالِ گونه اش، تمامِ  وانهیآنچنان بخندد تا قلبم دبلند،  یهم با صدا

خودم را  یبار مقابلش جلو نی. ارمیخودم را نگ یوجودم را چنان بلرزاند که جلو

 و تمامِ تنش را غرق بوسه کنم! رمینگ
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اش فکر  یدوست داشتن یبسته به تماِم کار ها یدانم چه قدر با چشم ها ینم

 مدم که سکوت اطرافم را فرا گرفته بود.به خودم آ یکردم. وقت

 

خانه  یبه اطرافم انداختم. تمامِ چراغ ها یچشم باز کردم و متعجب نگاه یخستگ با

 خانه را روشن نگه داشته بود. یفضا یکوب ها کم واریخاموش بود و تنها نور د

 

است  اوشیمشخص بود س یکیکه در تار یکس بتیچرخاندم و نگاهم را به ه سر

 :دوختم

 کو؟ اناید-

 .یدیتموم شد رفت بخوابه. فکر کردم خواب لمیف-

 

 .دیچیدر مشامم پ گاریس یفندکش آمد و بعد، بو یصدا

 

و  دیدردم را فهم شه،یگرفته بود. مثلِ هم یکه من نشسته بودم، جا یمبل آنطرفِ

 گفت:

 کنه؟ یسرت درد م-

 

 جواب دادم: صادقانه

 !یلیخ-
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 پر از مهر گفت: ییصدا با

 پام! یرت رو بذار روس-

 

 یم شیپا ی. من رومیکرد یکار را م نیگرفت، هم یسرم درد م یوقت شهیهم

 داد. یام را ماساژ م قهیو او شق دمیخواب

 

 یوجه نم چیخانه خاموش است، وگرنه به ه یقدر خوشحال بودم که چراغ ها چه

 نگاه کنم! شیتوانستم در چشم ها

 

را دو طرفِ  شیگذاشتم. دست ها شیپا یا روو سرم ر دمیمبل دو نفره خواب یرو

 داد، گفت: یماساژ م شیکه با انگشت ها یام گذاشت و در حال هیشق

 !یدنبالِ کار باش دیبا-

 

 گفتم: یآرام یصدا با

 !انیشا یشرکت بابا یهستم. قراره برم تو-

 

. چند لحظه بعد دیام مال یشانیپ یانگشت شستش را رو یکرد و به آرام سکوت

 کرد: میصدا

 رهام؟-
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 هوم؟-

 ؟یازم دلخور-

 

 یشکل از من انتقام م نیبه ا دیندادم. دلخور بودم! هم از او، هم از نازگل. نبا یجواب

کس  چیداشتم، ه یچه حال یتواند درک کند من روزِ نامزد یکس نم چیگرفتند. ه

 تواند! ینم

 

 پر از مهر و محبت گفت: یی! با صدادیرا فهم زیاز سکوتم همه چ انگار

 بهت بگم که... دیکار رو به خاطر خودت کردم. االنم با نیا یفهم یروز م هی-

 

 ادامه داد: قیعم یکوتاه کرد و با نفس یمکث

 بشه. ریچون دوستت داره. نذار د اریاز دستش نده! هر طور شده بدستش ب-

 

که شب گذشته  یکس هنگونیدانستم از کدام حرفش شگفت زده باشم؟ از آنکه ا ینم

زد.  یشدن م ریاز آنکه حرف از د ایکرد،  یم ممیرا تقد شدینامزدش محسوب م

 اصال، منظورش چه بود؟

 اوش؟یبشه س رید یچ-

 

شد و سردردم هر لحظه  یم دهیام نوازش وار کش قهیو شق یشانیپ یرو انگشتانش

 شد: یکمتر م
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فرصت  دیرو بدون که نبا نیط ابگم چون قول دادم که نگم، اما فق یزیتونم چ ینم-

اعتماد باشه، هر چه قدر ازت ناراحت  ی. نازگل هر چه قدر بهت بیرو از دست بد

 یمرده رو زنده کنه. م هیتونه  یطلبه! رهام عشق م یوجودش تورو م یبشه، همه 

که فرصت رو از  ی. به شرطیرو عوض کن یهمه چ یتون یتو م گم؟یم یچ یفهم

که  دهی. خرد شده غرورش اجازه نماریبدستش ب دمیا تهدشده ب ی. حتیدست ند

 اجیبهت احت یلیروزا خ نیا گمیمن بهت م یداره، ول اجیبهت بگه چه قدر بهت احت

 !یلیداره. خ

 

 .دمیفهم ینم زیچ چی! هدمیفهم یگنگ و مبهم بود. نم میبرا شیحرف ها تمامِ

 

 نازگل#

 "ماه بعد کی"

 

داد و  یگذاشته بودم. صدا زیم یرِ دردناکم را رونشسته بودم و س ریتحر زیم پشتِ

 شد.  یمنقبض م شیها ادیفر یو تمامِ تنم از صدا دمیشن یرا م ماین دادیب

 

روز ها، حال و  نی. ادمیکش میچشم ها یبرداشتم و دستانم را رو زیم یرا از رو سرم

هر چه  دیبه دکتر رفته بودم. گفته بود با شیپ یبود. هفته  شهیروزم بدتر از هم

 توانستم بکنم. ینم یکارچیاوضاع، ه نیتوانستم! با ا یزودتر عمل شوم. نم
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 یچشمانم را گرفت. ب یجلو ماین یسرخ شده  یمرتبه باز شد و چهره  کیاتاق  درِ

ماه  کی نیدر ا ا،یخندان و فارغ از دن شهیهم یمایاراده در خودم جمع شدم. ن

 بود. یآشوب تر از هر کس

 

 یزندگ میتصم نیو سخت تر نیداشتم بزرگتر یبلند به سمتم آمد. وقت ییقدم ها با

در  یسخت یدانستم روز ها یبودم. م دهیروز هارا د نیا یگرفتم، همه  یام را م

 .بودم دهیرا به تنم مال زیهمه چ یدانستم و پ یانتظارم هست. م

 

ش فشرده چنان در دست میرا در دست گرفت. بازو میصورتم خم شد و بازو یرو

آرام اما پر  ییکه صورتم از درد جمع شد. دستم را به شدت تکان داد و با صدا شدیم

 از خشم گفت:

 گه؟یم یمامان چ-

 

 :دیکش ادیبار فر نیرا فرو دادم. ا میو آبِ گلو ختمیر شینگاهم را به چشم ها تنها

 ؟یکن یقراره چه غلط دمینفهم-

 خوام ازدواج کنم! یم-

 

 محکم بود؛ محکم و مصمم! برعکس خودم میصدا

 

 :دیچیشد و درد در تمام تنم پ شتریب میبازو یانگشتانش رو فشار
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 یبند ی. میاز جات پاش گهید یزنمت که نتون یم نقدریزنمت. ا ینازگل به خدا م-

 نه؟! ایدهنت رو 

 

 گفتم: فیضع ییصدا با

 !رهیتونه جلوم رو بگ ینم میخوام باهاش ازدواج کنم، کس یم-

 !؟یچ-

 

 گفتم: نانی! با اطمدیبار یاز چهره اش م تیو عصبان یناباور

 ازدواج کنم. امنشیخوام با رهام آر ی. من مدیکه شماها مخالف ستیبرام مهم ن-

 

هر  شیرفت و چشم ها یعقب م یبا ناباور مایآمد. ن رونیانگشتانش ب انیاز م میبازو

 هم هنوز باور نداشتم. کرد؟ حق داشت! من خودم یشد. باور نم یلحظه درشت تر م

 ؟یگیم یچ یدار یفهم یم-

 

 توجه به حالِ ناآرامم، سرم را تکان دادم و گفتم: یب

 فهمم! یآره، م-

ماهه که  کیپدرمون رو  ،یباهاش ازدواج کن یخوا یم یگیم یکه دار یاون-

اصال تو  ته؟یبسته. حال مونیپدرمونه! کمر به نابود یپرونده  یانداخته زندان. شاک

 مرگته؟ چه
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داستان چه شود؟  نیگذشتم. قرار بود آخرِ ا یو م دمیشن یکردم. م ینم هیگر گرید

را  زیشد، پس چرا خودم زودتر همه چ یاگر آخرش با مرگ من تمام م رم؟یمن بم

به آن فکر  یتوانستم حت یآنقدر ترسناک بود، که نم یکردم؟ خودکش یتمام نم

 کنم!

 

کرد گرفتم و سرم را چرخاندم.  یزده نگاهم م رتیکه همچنان ح ییمایاز ن چشم

 آنکه نگاهش کنم گفتم: یب

مرتکب شده  یخودش اشتباه ،یزنیکه ازش حرف م یداره؟ پدر یبه من چه ربط-

 که دوستش دارم بگذرم! یبه خاطر بابا از کس دیزندانه! من که نبا یکه االن تو

 

 یآوردم بدتر م یزبان مکه به  یدانست چه قدر حالم با هر کلمه ا یخدا م فقط

 آوردم. یخودم نم یدادم و به رو یشد! داشتم از درون جان م

 

 :دمیشن مارایپر از نفرت ن یصدا یبه گوشه ا رهیخ

و  رونیب یخونه گذاشت نیبکن. اما اگه پات رو از ا یخوا یم یباشه! برو و هر غلط-

 ؟یدیم! فهیاریاسم مارو ب گهید یحق ندار ،یزن اون عوض یو شد یرفت

 

 ییمایشد ن ینکنم. مگر م هیتوانستم گر یم ییجا کیتحمل داشتم. تا  ییجا کی تا

 زم؟یکه جانش به جان من بسته بود، من را از خود براند و من اشک نر
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 کردم: یصرف نظر نم ممیشدند و من همچنان از تصم یم سیخ میها گونه

 گردم. یوقت بر نم چیه گهید رون،یخونه که رفتم ب نیباشه! مطمئن باش از ا-

 

 یو زمان کرد و من با نگاه نیکرد. التماس کرد. فحش و ناسزا بارِ زم دیتهد ماین

نشان  یعکس العمل چیدوختم و ه شیسرد و خشک شده، تنها چشم به کار ها

 ندادم.

 

 نیخواست با او لج کنم. از ا یروهام بودم، نه دلم م یکار ها ینه به دنبالِ تالف گرید

که با مرگ  یاوضاع، ازدواجِ من نیسته شده بودم! تنها راه آرام کردن اکشمکش خ

 کردم. یاوضاع را آرام م نینداشتم بود و من، ا یفاصله ا

 

 یو وقت دمی. نگاهم را باال کشدندیباال پر میشدن در اتاق، شانه ها دهیکوب یصدا با

 زدم. هیگر رِیمرتبه ز کی دمش،یدر اتاق ند

 

هر لحظه  یداشت وقت یتیشدم. اهم یتنها تر م ما،یدست دادن ن بودم و با از تنها

 منتظرِ مرگ بودم؟

 

 یینمایس یلمیمثلِ ف ش،یگذاشتم و چشم بستم. اتفاقاتِ روز پ زیم یرا رو سرم

 در آمدند. شیمقابلِ چشمانم به نما
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ا به و خودم ر دمیپر میچطور از جا دمیواردِ اتاق شد، نفهم یمالقات بابا رفتم. وقت به

 یو با خودم فکر م دمیکش یوجودم عطرش را نفس م یآغوشش رساندم. با همه 

 هستم. یحاال در آغوشش جان بدهم راض نیکردم اگر هم

 

او مدام  ختمیاشک ر یدر آغوش کس ،یسخت و طوالن ییکردم. بعد از روز ها هیگر

 کرد: یلب تکرار م رِیز

 !دینازگلم، ببخش دیببخش-

 

دانستم چه کار  یآورد. نم یمن را از پا در م دنشیودن و زجر کشحجم از تنها ب نیا

هم انجام داده بود،  یداد اما هر اشتباه یبه من نم یدرست حیتوض یکرده بود. کس

توانستم دوستش نداشته  یاندازه دوستش داشتم! اصال مگر م یمن هنوز هم ب

 باشم؟

 

 دی. تمام تهدستمیگذشته ن آن نازگل گریکردم د یاز بابا جدا شدم، احساس م یوقت

ازدواج با من  شنهادیشد. گفته بود اگر پ یماه در سرم دوره م کی نیروهام در ا یها

 .شود یگذرم و مجازات پدرت کمتر م یم تمیاز شکا ،یرا قبول کن

 

خوردن شام هم  یبرا یخودم را در اتاق حبس کردم و حت دم،یکه به خانه رس شب

کرد؟ جز آنکه  یم یروهام چه فرق یخانه  ای نجایا رم،ید بمنرفتم. اگر قرار بو رونیب

 توانست زودتر از زندان آزاد شود؟ یبا ازدواجمان بابا م
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مشخص شود، کارم سخت  مایمامان و ن یازدواج برا نیا یاصل لیدانستم اگر دل یم

 یکه از کالنتر یدانست با روهام رابطه داشتم. همان شب یم مایشود. ن یتر م

 نیناسزا را بارم کرد. هم یایو دن دیکش رونیزبانم ب رِیرا از ز زیم، همه چبرگشت

ازدواج عالقه ام به  نیا لیدل دهمتوانست به من کمک کند تا نشان  یموضوع م

 روهام است.

 

لحن ممکن گفتم با  نیاحساس تر یروهام را گرفتم و با ب یوقت بود که شماره  رید

ازدواج چه  نیدانم با ا ی! نمدیلرز یم یخوشحال او از یکنم. صدا یاون ازدواج م

 را به او داده بودند. ایبرد که انگار دن یم ینفع

 

 دیآ یکنم و هرچه از دهانم در م یبر سرش خال میخواست تمام عقده ها یم دلم

 یکار را هم نداشتم. به پوچ نیا یحوصله  یبود که حت نیا تشیبارش کنم اما واقع

 مطلق! یپوچ کیبودم،  دهیرس

 

تماس را قطع  یخداحافظ یحرف بزند، ب شتریداشت با من ب یآنکه روهام سع با

کردم حاال بعد از  یبالشتم هل دادم. احساس م رِیخاموش شده را ز یکردم و گوش

دانستم تازه جنگ  یراحت بخوام و نم الِیتوانم با خ یم یریماه جنگ و در گ کی

 شروع شده است! یاصل

 

بلند  زیم یآمدم و سرم را از رو رونیاز فکرِ شب گذشته ب ،یوشگ یصدا دنیشن با

 به صفحه اش انداختم. یچنگ زدم و نگاه زیم یاز رو یکردم. گوش
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آزار دهد، من هر بار که  شیقدر با من بد کند، هرچه قدر من را با تمام کار ها هرچه

 یه نامم را صدا مزد، هر بار ک یهر بار که به من زنگ م رد،یگ یام قرار م یدر زندگ

 زند! یم یگریکند، قلبم جورِ د یکند و هر بار که نگاهم م

 

نگفتم تا خودش به حرف   چیرا به گوشم چسباندم. ه یرا وصل کردم و گوش تماس

 زد: میگذشت تا صدا یا هی. چند ثاندیایب

 ؟یگل-

 

ها  زیچ نیدانستم مهم تر یعوض شده است و خودم م زیکردم همه چ یم ادعا

صدا  یاز آنها، گل یکیکه  ییها نیمانده اند. مهم تر یخودشان باق یز سر جاهنو

 زدنِ من بود!

 

 :دیپرس دیاز من به گوشش نرس ییصدا چیه یوقت

 گلِ گلدونِ رهام؟ یدیجوابم رو نم-

 

کرد. قلبم فرو  رانیقلبم را و یها هیپا یشتریچند ر یمرتبه، زلزله ا کی ییگو

 در سرم مرور شدند. یگریدپس از  یکیو خاطرات  ختیر
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 کی. تند و رمیکرده بود، که نتوانستم مقابلِ زبانم را بگ ریفکرم را چنان درگ یسوال

 :دمیمرتبه پرس

 مارال نامزدت نبود نه؟-

 

 چیبر نامزد بودنش با مارال گذشته بود و من ه یروهام مبن یاز ادعا یادیز مدت

 یاز دروغ ها گرید یکیهم  نیدم از ی. حدس مدمید ینم ینامزد نیاز ا ینشانه ا

 دانم. یچه! نم یروهام باشد. اما برا

 !ستین گهیاالن د یاون موقع بود، ول-

 یاومد ستیو حاال که اون ن یکه بخاطر اون من رو پس زد یکن یاعتراف م یعنی-

 سراغ من؟

 

فرستاد  رونیکه ب ینفس خسته ا یبود. صدا نیآمد هم یکه به ذهنم م یزیچ تنها

 گوش فرا دادم: بشیعج یبه حرف ها و بعد، دمیشنرا 

مارال رو  گهید م،یقراره ازدواج کن ی. وقتستیها مهم ن نیکدوم از ا چیاالن ه-

 تو آخه؟ یدار کاریچ

 

توانستم اورا  یرا فراموش نکرده بودم و نم شیکار ها یهنوز هم ذره ا دیفهم ینم

است  لیدل نیکنم تنها به ا ینم یاگر حاال مخالفت دیفهم ینم رم؟یکنارِ خودم بپذ

 دعوا و بحث ندارم؟ یکه حوصله 

 ؟یندار یبرم، کار دی. من بایدیسوالمم نم هیجواب  یحت-



576 
 

 

 شده گفت: هول

 کجا؟-

 خوام برم بخوابم. یم-

 خواب؟ االن؟-

 

 حوصله و کالفه گفتم: یب

 کنه! یآره سرم درد م-

 

 او اما نگران بود: یصدا

 ؟یار کردک یکنه؟ چ یچرا درد م-

 

 فرستاد: رونیبسته، نفسِ کالفه ام را ب یو با چشمان دمیام کش یشانیبه پ یدست

 . هر روز و هر شب!رهیگ ینکردم. خودش درد م یمن کار-

 

 اش شدت گرفت: ینگران

 دکتر خوب؟ هیتا ببرمت  یچرا زودتر بهم نگفت ؟یدکتر رفت-
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حالِ من با دکتر رفتن کرد  یبود که فکر م الیزدم. چه قدر خوش خ یپوزخند

 شود! یخوب م

 

 گفتم: صادقانه

 روهام. شهیخوب نم زایچ نیحالِ من با ا-

 

 گفت: یآرامش، خش گرفته بود وقت یصدا

 کردم. یخودم خوبش م ،یبود شمیاگه االن پ-

 

دستم  یدادم و چانه ام را رو هیتک زیم یلبم نشست. آرنجم را رو یتلخ رو یلبخند

 گذاشتم:

 ؟یچطور-

 

را از گوشم  یفکر کردم  تماس قطع شده است. گوش یکرد. آنقدر که لحظه ا وتسک

تاب و پر از محبت  یب ییفاصله دادم و دوباره به گوشم چسباندم. همان لحظه با صدا

 گفت:

 کردم تا خوب بشه! یانقدر بوسش م-
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ن م اینبود، اما آ یبود شک دهیکش یمن را به نابود یایدن یمرد همه  نیآنکه ا در

کرد دوست نداشته باشم؟ به  یابراز عالقه م نگونهیا یمرد را، وقت نیتوانستم هم یم

 توانستم! یخدا که نم

 

دست  شیحرف ها دنیتوانستم از شن یزد، اما نم یچنگ م میآنکه بغض به گلو با

 داد. یم دهیبه منِ به ته خط رس یبکشم. حسِ خوب

 ؟یبازم خوب نشد چ یاگه بوسش کرد-

 

 بودم گفت: دهیکه پرس یتوجه به سوال ی، بمرتبه کی

 ؟یدکتر گل میدنبالت بر امیکنه؟ ب یدرد م یلیخ-

 

 یاراده بغض م یب دیپرس یام م یضیاز مر یرفت. هر بار که کس ینم نییپا بغضم

 تومور درست وسط مغزم جا دارد. کیسخت بود که  میکردم. باورش برا

 

 ادم:گذاشتم و صادقانه جواب د زیم یرا رو سرم

 !یلیکنه روهام، خ یدرد م یلیخ-

 

 :یشد. آشوب و پر از ترس و نگران آشوب

 رسم! ی. زود مامیلباس بپوش حاال م-

 ...این-
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 نیخواستم از ا ینم یذره ا یدانست چه قدر محتاجش هستم. اما حت یخدا م فقط

که در حقم ظلم  یدوست نداشتم ترحم کند به من یبفهمد. از طرف یزیچ یماریب

 تشیازدواج را بزند و شکا دیام ق یضیبا دانستن مر دمیترس یم یه بود و از طرفشد

 .ردیرا پس نگ

 .امیآماده شو زود، دارم م ا؟یکه ن یچ یعنی-

 !شهیخوابم خوب م یخورم م ی. دکتر رفتم بهم قرص داده. مگرنهیم-

 

 :مدیفرستاد فهم رونیکه ب یرا از نفسِ آسوده ا نیآرام تر شد. ا یکم انگار

 ؟یاوک ،یدون یخودت م یبفهمم دروغ گفت-

 

 و شوخ بود گفت: زیکه محبت آم یبا لحن نباریندادم. از رو نرفت و ا یجواب

 طلبم. یکی! اینذاشت نمتیبب امیخواستم ب یم-

 

 تفاوت گفتم: یب یاش کنم. با لحن عهیدانم چرا دوست داشتم ضا ینم

 !ریابم، عصر بخخوام بخو ی. االنم منمتیخوام بب یاما من نم-

 

هم تصور کنم. تماس  یخشک شده اش را از پشتِ گوش ی افهیتوانستم ق یم یحت

 رِیکه در دستم قرار داشت، ز یبه گوش رهیآوردم. خ نییرا پا یرا قطع کردم و گوش

 لب زمزمه کردم:
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اون نازگل احمق گذشته  گهیخورم. د یگول نم گهید تیدروغ یمحبت ها نیبا ا-

 وقت! چیه ،ینیب یوقت نم چیرو ه

 

نگذاشته بودم، از دستم در رفته  رونیرا از اتاق هم ب میپا یکه حت ییروز ها شمار

در موردِ  ییمختلف و خواندن مقاله ها یها تیبود. تنها کارم شده بود گشتن در سا

در  دمیفهم یم دیبدانم. با شتریب یبود که کم دهی! وقت آن رسیلعنت یماریب نیا

بردند و  یمسخره به کار م یاصطالح پزشک تمش هی. دکتر ها که سرم چه خبر است

 ریهم داشت؟ غ یدیدرد عذاب آور ام نیشد با ا یداد! مگر م یم یواه دیفقط ام

 ممکن بود!

 

 جیگ یبود، که گاه ادیکرد ز یکه در سرم رشد م یکوچک یگردو نیا اتیجزئ آنقدر

آدنوم  ،یصوت ینوروم ها وم،یژها، من ومیهم داشتند. گل یبیعج یشدم. اسم ها یم

 یبدنم سوزن سوزن م شانیاسم ها دنیبا د یکه حت یگریو تعداد د زمیپوفیه یها

 شد.

 

مثال نوشته بود که  یکرد. برا یترم م دواریام یخواندم، کم یکه م ییها نوشته

هستند.  میبد خ یدر خطر تومور مغز شتریسال سن دارند، ب ۵۵ یکه باال یافراد

 یسلول ها یمواقع قابِل برداشت است و دارا شتریدر ب میخوش خ یتومور مغز

 !ستین یسرطان
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 کی یهفته، حت کی نیگذشت و در ا یم مایبا ن میاز دعوا شتریب دیشا ایهفته،  کی

 یرا م میغذا و دارو ها میآمد و برا یکه به اتاقم م یبودمش. تنها کس دهیبار هم ند

 آورد مامان بود. 

 

 نیکس در ا چیه یاش را کدر کرده بود. وقت یزمرد یچشم ها ،یورو دلخ یناراحت

کردم.  یم یکار دیجنجال را نداشت، پس من با نیدادن به ا انیپا یخانه، عرضه 

 نداشت. یتیبابا اهم یجز آزاد نهایکدام از ا چینداشت! فعال ه یتیدلخور بودند؟ اهم

 

 یجواب م ید و تماسش بز یشد که روهام هر شب و هر روز زنگ م یم یروز چند

خواست در موردِ  یم دیداشت که دست بر دار نبود. شا یدانم چه کار مهم یماند. نم

 بگذارد! یازدواج مضحک قرار نیا

 

شک نه  یکه ب یلبانم نشست. کدام ازدواج؟ ازدواج یرو یفکر، پوزخند نیا با

داشت و  یدرست و حساب ینه داماد ؟یداشت و نه جشن عروس یمراسم خواستگار

 یهم درست نبود. وقت یاز لحاظ شرع یازدواج حت نیسالم و شاد؟ ا ینه عروس

 شود، باطل است. اندهخو یا غهیبه ازدواج نباشد، هزار بار هم که ص یدختر راض

 

 .دمیسوال پرس کیفکر را با خودم هزار بار دوره کردم و هر بار از خودم  نیا

 "ستم؟ین یمن واقعا راض"
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کرد. شب  یشدم فرق م داریکه از خواب ب ییروز ها یبه، با همه شن کیروز  صبح

 کیکردم  یبودم. احساس م دهیگذشته، بار ها و بارها از شدت سر درد از خواب پر

داشت  یماریب نیا نبار،یا ییکرد و گو یگرفته است. تمام بدنم درد م رمیز ونیکام

 آورد. یتوانش به سمتم هجوم م یبا همه 

 

که چطور در خودم جمع شده ام و  دی. ددیتاق شد و حال و اوضاعم را دوارد ا مامان

از  شیکه صدا یاز جا بلندم کرد و در حال ی. با نگرانچمیپ یاز شدت درد به خودم م

 گفت: دیلرز یشدت بغض م

تو  ی. همه چیریچشمام از دست م یجلو یدار مارستانیب میپاشو نازگل، پاشو بر-

ازدواج شو؟  الیخینگفتم ب کا؟یآمر میبر ای. بهت نگفتم بمیاز تو غافل شد دیچیهم پ

. فقط مونده به یستیهنوزم دست بردار ن یشد؟ بدبختمون کرد یچ یدیحاال د

 ...یدشمن بابات شوهر کن

 

 ادیبر  سر مامان فر یدانم با چه جان یاما نم ستمیبا میپاها یتوانستم رو ینم یحت

 :دمیکش

 دست از سرم بردار!-

 

ام،  یانرژ یبود! با ته مانده  یکوفت یماریب نیاز ا یهم، قسمت یاشگرپرخ نیا

بود  نیا تشیبروم. اما واقع ییتا به دسشو دمیکش رونیانگشتانش ب نیرا از ب میبازو

 .نمیرا بب میپا یتوانستم درست جلو ینم یکه حت

 



583 
 

مد. به خودش آ میکرد، با تلو تلو خوردن ها یمامان که هاج و واج نگاهم م ییگو

 خش دار گفت: ییکرد با صدا یم نیف نیکه ف یرا گرفت و در حال میبازو

 ؟یبر یخوا یمن، کجا م یوزنت رو بنداز رو-

 

 لکنت گفتم: با

 !ییدس..دستشو-

 

 ییآن طرفِ دستشو یا شهیب سمتِ حمام ش یکه شدم، به سخت ییدستشو واردِ

 یبا دوش آب گرم کمتوانست  یم دیبدنِ کرخت شده، شا نیرفتم و واردش شدم. ا

 .دیایسرحال ب

 

که لرزششان کامال محسوس و منزجر کننده بود، به  ییام را به کمک دست ها حوله

 تختم نشسته بود. یآمدم، مامان رو رونیتن کردم. از حمام که ب

 

. با لطافت شروع به خشک کردن بدنم کرد و لباس ستادیبلند شد و مقابلم ا شیجا از

نکرده بود را  میبرا میها یکه در بچگ ییاند. انگار داشت کار هارا به تنم پوش میها

نوزاد ناتوان تر  کیساله که حاال از  جدهیه یکرد. شده بود مادرِ دختر یجبران م

 است.
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 ینم مارستانیرا تنم کند، دستش را پس زدم و گفتم به ب میخواست مانتو یوقت

معلوم نبود  دیفهم یم اگر منبود. رها یشدن و عمل جراح ی. حاال وقت بسترمیآ

 شد؟ یبابا چه م فِیماندم چه؟ تکل ی. اگر زنده نمشدیچه م

 

 ببرد. مارستانیکه شده، من را به ب یداشت به هر روش یقانع بشو نبود، سع مامان

 ...ماین-

 

 گفتم: دهیمتقاعد کردنم صدا زد، ترس یبرا ماراین یبلند یکه با صدا یوقت

 .امیتونم ب یتونم... نم ی... نکن! االن نمتی. مامان... مامان اذسیه-

 

مرتبه من را در آغوشش  کیکشم،  یچند کلمه زجر م یادا یچه طور برا دید یوقت

 و بغضش شکست. دیکش

 ببخش! زم،ینبودم. ببخشم عز یمن رو ببخش نازگل، من مامان خوب-

 

گذاشت که  یم یکس یاش را به پا یجوان دیدادم. چرا با یتمام حق را به او م یگاه

گذراند را  یمختلف خوش م یرا که در کشور ها ییزمان ها دیدخترش نبود؟ چرا با

 شوهرش بودم؟ یداد که دخترِ معشوقه  یبه هدر م یکنارِ من

 

 یمن چه کس دیکه فهم یاوضاع ادامه داشت تا زمان نیکنم که ا یتعجب م نیا از

شد و  یاز من و بابا متنفر م شهیهم یبرا دیهستم و شوهرش چه بر سرش آورده. با
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تازه به خودش آمد.  ت،یواقع دنیبا فهم دیدانم، شا یاتفاقا برعکسش اتفاق افتاد. نم

اش، شوهرش را از دست داده است.  ازهاند یب یها یبا خوشگذران دیتازه فهم

 یبدست آوردن دوباره  یبرا دیکه دوستش دارد را از دست داده است و با یدختر

 د.آنها تالش کن

 

توانستم سر  یاشتباهات همه م یداشتند. رو یادیمن، اشتباهات ز یزندگ یها آدم

 یم دینفر! با کیبه جز  اورمیب شانیانجام کار ها یبرا یلیبگذارم و دل یپوش

از روهام  دیرا بپرسم، با شیکار ها لیبود که دل دهیوقتش رس گری. ددمیپرس

چرا  دمیپرس یم دی. باستیچ یاخصومتش با پدرم بر لیدل دمیپرس یم امنشیآر

 نیمارال نبود و من ا لشیکرد. مطمئنا دل میمرتبه رها کیام شد و  یواردِ زندگ

 اش را با مارال باور کرده بودم. یمدت چه احمقانه نامزد

 

و منگ  جیبگذارم. اما آنقدر گ یحاال به او زنگ زده و قرار نیخواست هم یم دلم

 سر بر بالشت گذاشته و بخوابم. یطوالن یهابودم، که فقط دوست داشتم روز 

 

تخت  یجان را رو یرفتن شد و منِ ب مارستانیب الیخی. بدیمامان هم فهم ییگو

 خواباند. خودش کنارم نشست و نوازشم کرد. 

 

که در تمامِ  یینا آشنا ییشروع کرد به خواندن الال یدانم چرا آرام شدم. وقت ینم

و از تنم رخت  دندیدردها پر کش ییرا داشتم، گو دنشیشن یسال آرزو جدهیه نیا

 بر بستند.
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امروزم  یخدا آن را برا ییبودم و گو دهیرا نشن زیدل انگ ینوا نیام ا یکودک تمامِ

 نیآورد و در آخر یداشت از پا درم م یماریب نیکه ا یامروز یکرده بود. برا رهیذخ

بود. خدا را دوست  دهیشک رونیمنجالب ب نیمادرانه من را از ا ییلحظات، صدا

از  زیچ کیداد دوست داشتم و تنها  یرا که درد و درمان را با هم م ییداشتم، خدا

. دیبخش یهمچون روهام، به من م یدرد یهم برا یخواستم. کاش درمان یاو م

 کرد، کاش! یکه در تنم کاشته بود را درمان م ییکاش روهام هم درد ها

 

احساس  یدرد گریکه د یمادرانه اش، در حال یسه هاباران نوازش ها و بو رِیز در

چند ساعت بعد از خواب دل  یکردم، به خواب رفتم. به خواب رفتم و وقت ینم

 کندم، نازگلِ روزِ گذشته نبودم!

 

تلنگر،  نی! ایو به خودت بازگرد یرا بزن زیهمه چ دِیست، تا ق یتلنگر کاف کی یگاه

 ند!لبخ کی یباشد، حت یزیتواند هر چ یم

 

 :میشدم مامان در اتاق نبود تا به او بگو داریب یوقت

 داره، مثلِ لبخندِ تو مامان! اشویهنوزم قشنگ ایدن-

 

 گرید رم،یکردم که اگر بم یفکر م نیبه ا یبر گرداند. وقت یمن را به زندگ لبخندش

گوش نوازش  ییالال یخالصانه را بچشم و صدا یتوانم طعمِ آن نوازش ها ینم
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 میهمان لحظه تصم قایشدم. همان لحظه، دق یباشد، از مردن فرار میدرد ها نِیتسک

 تالش کنم. میرو شِیپ ی ندهیآ یگرفتم بجنگم. با مرگ بجنگم و برا

 

زدم. به آشپزخانه  رونیبه تن کردم و از اتاق ب ییبایپنج عصر بود که لباس ز ساعت

بند شده  ییاش به جا رهیخ نشسته بود. نگاهِ یناهار خور زیکه رفتم، مامان پشتِ م

 متوجه حضورِ من در آشپزخانه نشد! یدر فکر بود. آنچنان که حت قایبود و عم

 

خورد و سرش را به سمتم  یاز پشت، دورِ گردنش حلقه شدند، تکان میدست ها یوقت

 چرخاند:

 نازگل! دمیترس-

 رم؟یم یم یبخورم که دارم از گشنگ یبد میدار یچ-

 

 میکه در بشقاب برا ینشستم. در  حال زیند شد و من پشتِ مبل شیسرعت از جا به

 گفت: ختیر یبرنج م

کردن خونه اومده بود. گفتم فسنجون درست کنه که  زیتم یامروز برا نیمیس-

 !یدوست دار

 

از  یلیوقت بلد نبود فسنجان درست کند. پخت خ چیفکر کردم که مامان ه نیا به

حال هر بار  نی. با اخوشمزه نبودند ادیبلد بود، زهم که  ییغذاهارا بلد نبود و غذاها

کردم که  یشدم و با عشق تشکر م یکرد آنقدر خوشحال م یدرست م ییکه غذا

 ندارد. یکرد دستپخت خوب یفراموش م ییگو
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خوردم و  یشد، م یمورد عالقه ام محسوب م یکه غذا یاشتها فسنجانِ ملس با

بزند و مردد  یخواهد حرف یدانستم م یکرد. م ینگاهم م رهیمامان تمام مدت خ

 :دیطول نکش ادیو انتظارم ز دیایاست. صبر کردم خودش به حرف ب

 ه؟یدفعه هم لج و لجباز نینازگل ا-

 

 یقاشق و چنگال در دستانم متوقف شد. سرم را آرام آرام باال آوردم و با نگاه حرکت

 پرسش گر خواستم ادامه دهد:

باهاش ازدواج  یخوا یم یدفعه هم سر لج و لجباز نیکه ا نهی... منظورم ایعنی-

 ؟یکن

 

 یباز لمیگمانم قبال گفته بودم مامان باهوش تر از آن است که بخواهم مقابلش ف به

 ایدن یکدام از مادر ها چیبه ه هیزن، شب نیرا هم گفته بودم که ا نیا یکنم. حت

 ش،یکرده و سر باالشده و دماغ عمل  کوریمان یمش کرده و ناخن ها ی. موهاستین

 کردند. یم دییرا تا میحرف ها

 

 صادقانه جواب دادم: نباریا

که هنوزم با تموم  یخوام کنارِ روهام یمامان، م ستیدر کار ن یلجباز چیه-

برام  دیپرسم. با یرو ازش م زیهمه چ نباریکنم. اما ا یدوستش دارم، زندگ اشینامرد

تونم دلم رو نرم کنم. تا ببخمشش! تا از خودش دفاع کنه تا ب دیبده! با حیتوض

 .مبابارو نجات بد یکنم و زندگ یکنارش زندگ
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 ینشسته و نگاهم به درِ کاف اسیشاپ  یبا مامان، در کاف میبعد از گفت و گو یساعت

 شاپ بند شده بود.

 

از  یکیکه  یشاپ یاز روز ها، به شماره اش زنگ زده بودم. خواسته بودم به کاف بعد

سفارش دادم و  یکه در آن بستن یشاپ ی. کافدیایطراتمان را رقم زده بود بخا نیاول

 خورم به من زل زده بود. یم یکه بستن یروهام تمام مدت دمیوقت نفهم چیه

 

 دنیقلبم را به تند تر تپ یجورِ خاص شهیاش که هم یبم و دوست داشتن یصدا با

 !دیآ ی. به سرعت مدیآ یکند، گفته بود م یوادار م

 

که در  شهیآمد. مثلِ هم یشاپ داخل شده بود و به سمتم م یاز درِ کاف االح

مسخره  دیکرد. شا دنیپر نییکردم، قلبم شروع به باال و پا یام احساسش م یکینزد

 صیتشخ گریکدیروش از  نیرا با هم اوشیروهام و س شهیاما من هم د،یایبه نظر ب

 یروهام من را م یچشم ها ییگوکرد، با آنکه  ینگاهم م اوشیس یدادم. وقت یم

دانم اسمش چه  یکردم. نم یدر وجودم احساس نم یحسِ خاص چیاما ه ستند،ینگر

 !دیناخودآگاه؟ شا رِیبود! ضم زیچ

 

 کیگرفته بود و نگاهش  یجا یصندل یداشت. کنارم رو یبر نم میاز چشم ها چشم

 .دیبلع یجا من را م
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 ینه! احساس م ایدانم جواب داده بود  ینم یآرام و حت ییکرده بودم. با صدا سالم

 داد. یم یدلتنگ یهم بو شینفس ها یکردم حت

 

انگشتانش فشرده شدند، با  انِیدستم نشست و انگشتانم در م یدستش رو یوقت

 خاص گفت: یآرام و لحن ییصدا

 ؟یخوب-

 

 نبودم، اما آرام بودم! آرام بودم... خوب

 

غم گرفته سر کج  ییتکان دادم، با صدا یرامسرم را به آ شیبه چشم ها رهیخ یوقت

 کرد:

 ؟یدیشم جوابم رو نم یم ونهیمن د یگینم ؟یگل یمعرفت نبود یب نقدریتو که ا-

 چند روز چند بار بهت زنگ زدم؟ نیتو ا یدون یم

 

 بهینرم و مهربان است، غر نقدریکه ا یمن با روهام بودنش را نداشتم. نطوریا طاقت

 کردم قصدِ گول زدنم را دارد. یدم. هر لحظه فکر مشده بو نیبودم! بدب

 

 یتاب و دلتنگش تمام اجزا یکرد و همچنان نگاه ب یدستم را نوازش م پشتِ

 کرد. لبم را با زبان تر کردم و گفتم: یصورتم را رصد م
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 ؟یدیجوابم رو م ینیچند تا سوال دارم. راست و حس-

 

 د و گفت:فکر نکرد. با شجاعت سرش را تکان دا یا لحظه

 .دمیباشه جواب م یهرچ-

 ه؟یمشکلت با بابام چ-

 

سر گردان به  یدهد. نگاه یدانست چه جواب ینگاهش مات شد. نم یا لحظه

 دایپ یراه فرار ییآمد، گو یکه به سمتمان م یگارسون دنِیاطرافش انداخت و با د

 کرد.

 

آوردم که  ادیه سفارش داد و من باز هم ب یشکالت یآنکه نظرم را بپرسد، بستن یب

ام، به خصوص  یشکالت یهنوز هم من عاشقِ بستن ینکرده است. حت رییتغ زیچ چیه

 کند. یکه او با لذت نگاهم م یوقت

 

 رم،ینگ یدانست من امروز اگر جواب یآمدن سفارش ها، از جواب دادن فرار کرد. نم تا

 گذارم. ینم رونیشاپ ب یکاف نیرا از ا میپا

 

 یزد و من فقط جوابِ سوالم را م ی چشمانم چشمک ممقابلِ یشکالت یبستن

 خواستم:

 شنوم! یخب؟ م-
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 اول بخور!-

 اول بگو.-

 

 دهانم گرفت: یام را برداشت و جلو یکرد و قاشقِ بستن ینچ

 !گمی. بخور منم مرهیدونم دلت داره م یمن که م-

 

ل قاشق داخ یو بستن دمیکه از حرص جمع شده بودند، سرم را جلو کش ییلب ها با

را وسوسه  شیکردند و طرح لبخند، لب ها یرا خوردم. چشمانش با لذت نگاهم م

 دادند. یتر نشان م زیانگ

 

 را از دستش گرفتم و گفتم: قاشق

 خورم توام بگو! یمن م-

 

 موافقت تکان داد و گفت: یرا به نشانه  سرش

. رمیازش پس بگخوام  یحاال من م ده،یپول بابام رو باال کش شیبابات چند ساله پ-

 ت؟یخب تموم شد کنجکاو

 

 نگاه پر از نفرت، فقط بخاطرِ پول است؟ باور کنم؟ نیا یعنی ن؟یهم

بابا هم بهم  یچرا حت ده؟ینم حیرو برام توض نیکس هم چیپس چرا ه هینجوریاگه ا-

 چرا؟ ؟ییپرونده تو نیا یاصل ینگفت چرا شاک
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! حاال تهیکه گفتم واقع ینی. ابهت نگفتم یراستش رو بگو؟ من دروغ یمگه نگفت-

 شکمو خانم رو نگاه کنم. نیا کمیرو بخور من  تیبستن

 

 داد: یرا نشان م نیهم ا میصدا یبودم. حت سردرگم

 یگفت هوی م،یتو زندگ یاومد هویفهمم!  ینم یچیفهممت. من ه یروهام من نم-

 هویزندان،  یداختبابام رو ان هوی ،یازدواج کن اوشیبا س دینبا یگفت هویخوامت،  ینم

 تیکه اگه باهات ازدواج نکنم رضا یکرد دمیتهد هوی ،یخوا یمن رو م یگفت

همه سوال؟ دارم  نیکار کنم با ا یچ دیمن با یبگ شهیکه بابام آزاد بشه. م یدینم

 اصال؟ یکن یشم درک م یم یروان

 

 یرو شیافتاده بود. دست ها شیانداخته و با دندان به جانِ لب ها نییرا پا سرش

 :دندیکش یرا به رخ م شیمشت شده بودند و ناراحت زیم

از  یخوا ینم ؟ینجاتم بد یسردرگم نیاز ا یخوا ینم ؟یدیچرا جوابم رو نم-

 ؟یسکوت کن یخوا یتا ببخشمت؟ چقدر م یخودت دفاع کن

 

 گرفته و ناراحتش شکست: یرا با صدا سکوتش

 قبولم کن! یرنجویتو هم ،یاز خودم دفاع کنم گل ستمیمن بلد ن-

 

 یلحظه نابود کرده بودم، گرفت. دستم را رو کیاش را در  یآنکه خوشحال یبرا دلم

 زدم: شیدستِ مشت شده اش گذاشتم و التماس گونه صدا



594 
 

 روهام؟-

 

 سرخش بغض کردم: یچشم ها دنِیرا که باال آورد، با د سرش

 جانِ رهام؟-

 

 ده بود.نکر میجانش را فدا نگونهیوقت ا چی! هدیلرز قلبم

 

 دادم و گفتم: هیمحتاجش هد ینرم تر شوم. لبخندم را به چشم ها یکردم کم یسع

 از خودت دفاع کن.-

 دوستت دارم!-

 

کرد. من در  انیو عشق طغ دی. تمام جانم لرزدیتمامِ جانم لرز د،یبار قلبم نلرز نیا

عاشقِ  بار، نیهزارم یعاشق شدم. برا گریبار د کیماه،  وریشهر یشنبه  کیعصرِ 

را به زبان  "دوستت دارم" یوار جمله  وانهیشدم که خالصانه و مظلومانه و د یمرد

 آورده بود.

 

کرده بود.  یرا پشتِ چشمانش زندان شیکردم. اشک ها یرا احساس م شیگلو بغضِ

مرد در تمامِ عمرش، چه قدر اشکِ فرو خورده داشت. فقط خدا  نیدانست ا یخدا م

 دانست. یم
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اش  نهیس یگرفت. باال آورد و رو گرشیدستش بود را با دست د یوکه ر دستم

 انگشتانم بود. رِیوارِ قلبش، درست ز وانهیگذاشت. حاال، تپشِ بلند و د

که داره  یقلب نی. همنهیزنه؟ تنها دفاعِ من از خودم هم یچه قدر تند م ینیب یم-

جمله  کی نیمجز ه یدفاع چیزنه دوستت دارم. من ه یم ادیبا تموم قدرتش فر

 تونم حرف بزنم! ی. ببخشم. ببخشم اگه نمیندارم گل

 

 لرزان و بغض آلود گفتم: ییکرد. با صدا سیگونه ام را خ یاشک

 دفاعته روهام؟ نیآخر نیا-

 

دانست  یبهتر از من م یرا فرو داد. چه کس شیو آب گلو دیرا در دهانش کش لبش

 کند؟ یکار را م نیا ختنیروهام از ترس اشک نر

 

 سرش را تکان داد و زمزمه کرد: یبعد، به سخت یا لحظه

 دفاعمه! نیآخر نیدوستت دارم و ا-

 

 یمزه کرده بود اما راض بیبودم، عج دهیکه شن یشدم! طعمِ دوستت دارم ینم قانع

کرد؟  یفرار م زیخواستم. روهام از چه چ یرا م میکرد. من جوابِ سوال ها یام نم

تک  یمراسم نامزد یکه حت ینداشت، مرد ییعبا زیچ چیکس و ه چیکه از ه یمرد

 د؟یترس یم زیزد، از چه چ یبرادرش را بهم م
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آوردم. انگشتانم را رها نکرد. مصمم تر از  نییقلبش برداشتم و پا یرا از رو دستم

 گذاشت. زیم یقبل، دستم را در دستش فشار داد و رو

 

 افتاده گفتم: نییپا یسر با

 ؟یترس یم یاز چ-

 

 بار گفتم: نی. ادمیخودم د یرا که باال آوردم، نگاه متعجبش را رو مسر

 ؟یحرف بزن یتون یترسونه که نم یتورو م یچ-

 تو!-

 

 .دیکه در هم قفل شده بودند رس یآمد و به انگشتان نییمتعجبم پا نگاه

 ؟یچ یعنیمن؟ -

 

 تمامِ تنم را گرم کردند. زشیکه باال آمد، چشمانِ محبت آم نگاهم

وقت  چیبگم؛ ه ینطوریبهتره ا دی! نه! شادمیکس نترس چیاز ه میوقت تو زندگ چیه-

 .دمیتو نترس یکس به اندازه  چیاز ه میتو زندگ

 

مواد مصرف کند و  تواندیکه بعد از روزها م یبودم. مانند معتاد شیحرف ها محتاجِ

را با جان و وارش  وانهید یتوانستم حرف ها یآرام شود، حاال من هم بعد از ماه ها م

 ها فرار کنم. یدل گوش کنم و از دل مشغول
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شود؟ مهم بودنِ  یتر م میدارم و حالم هر روز وخ یکرد که تومور مغز یم یفرق چه

 بود، مهم بابا بود! مایروهام بود، مهم بودنِ مامان بود، مهم ن

 دل گرم کننده ام را داشتم. یها زهیبود که من هنوز هم انگ نیا مهم

 

مهربانش  یگونه ام نشست، از افکارِ پراکنده ام دل کندم و به چهره  یرو که دستش

 شده بود! یچشم دوختم. چه قدر عوض شده بود! چه قدر خوب و دوست داشتن

 

گونه ام به حرکت در  یانگشت شستش را نوازش وار رو ی! نتوانستم وقتنتوانستم

 را نبندم.  میآورد، چشم ها

 

به  ایاز سمتِ در یمیاست و نس ستادهیا ایو به دررا داشتم، که ر یکس احساس

 یکه صورتش را نوازش م یمیبندد و از نس یرا م شیخورد. چشم ها یصورتش م

هم دوست  یبهار مِیروهام، از نس یشک نوازشِ دست ها یبرد! ب یکند لذت م

 تر بود. یداشتن

 

 .دیانگشتانش، از گونه ام سُر خورد و به چانه ام رس نوازشِ

 از خودش! یترسه. حت یم یکنارِ توئه، از همه چ یآدم وقت ،یگل یدون یم-
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ام باال آمد و با سرعت هرچه  نهیاز اعماقِ س یزیلبم نشست، چ یکه رو انگشتش

بم و  یآتش شد. صدا یمرتبه گلوله  کیافتاد. احساس کرم تنم  نییتمام تر پا

 کرد: یآشوب تر م داد و حالِ آشوبم را یم یو دلتنگ یخش گرفته اش رنگ بو

 ترسه اشتباه کنه. اشتباه کنه و از دستت بده! یش متو باشه، همه شِیپ یآدم وقت-

 

نگاه کردن در صورتش را نداشتم اما به هزار  یباز شدند. رو یبه سخت میها چشم

 یو سرِ کج شده اش را از نظر گذراندم. چشم ها دمیجان کندن، نگاهم را باال کش

 پر از لبخندش مکث کردم: یلب ها یداختم و روان یخمارش را نگاه

 گمیباشه! م شتیپ گهید یکیترسه  یش منباشه همه شتیپ یآدم وقت ،یاز طرف-

 بشه؟ کتیاصال نزد کنهیجرات م یمن نباشم، کس یوقت ،یگل

 

 نداشتم که بدهم. ینگفتم. در واقع، جواب یزیچ

 

 به، رنگِ نفرت گرفت.مرت کیشد و نگاهش  دهیلبم کش یبا خشونت رو انگشتش

 

زد.  رونیهم فشرد و استخوانِ فکش ب یرا رو شیکردم. لب ها یتعجب نگاهش م با

 شد: رهیخ میشده، به چشم ها کیبار ییگرفت و با چشم ها مینگاهش را از لب ها

 لب هارو لمس کرده؟ نیاونم ا-

 

 گفت؟ به سرش زده بود؟ یشد. داشت چه م خبندانی وجودم
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 !؟یچ-

نگاهت کنه؟ لعنت به من! لعنت به  یگذاشتم برادرم حت یچه جور رتیغ یمنِ ب-

 من!!!

 

درشت  یفشردند. چشم ها یم یفکم را گرفته بودند و به آرام شیدست ها حاال

 یشدند. وقت یهم فشرده م یرو شیسرخش بود و دندان ها یچشم ها خِیشده ام م

 :دیلرز یم تیاز عصبان شیشروع به حرف زدن کرد، صدا

 نیصورت، ا نیلب ها، ا نیا ؟یکار رو کرد نیچرا با من ا ؟یکار رو کرد نیرا اچ-

 ...چال گونه، همه ش نیچشم ها، ا

 

 کرد: دیتاک

 گه؟ید یکیبه  یکن مشونیتقد یش مال من بود! چه طور تونستش!!! همههمه-

 

 بود گفتم: میلرزان که حاصلِ بغضِ گلو ییصدا با

 دستت رو بکش!-

 یبه هزار روش م یلعنت ؟یآزارم بد یخواست یم ؟یریزم انتقام بگا یخواست یم-

 یخودت؟ چرا دست گذاشت یرو ی! آخه چرا دست گذاشتیکار رو بکن نیا یتونست

 رتم؟یرو غ یچرا دست گذاشت دم؟یترس یکه ازش م یتنها کس یرو
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گذاشتم  یگذاشتم؛ نم یگرفت! نم یم شیکرد. داشت دست پ یم یرو ادهیز داشت

 مه ام کند.محاک

 

بزنم، سرم  یحرف نیآنکه کوچک تر یبلند شدم. ب زیرا پس زدم و از پشتِ م دستش

 قدم برداشتم. یانداختم و به سمت در خروج نییرا پا

 

 گریزدم، د رونیشاپ که ب ی. از در کافدمیشن یپشتِ سرم م شیقدم ها یصدا

 .امدیدنبالم ن

 

روهام در سرم  یکردم و حرف ها یم یرو را ط ادهیپ ،یبلند و عصبان ییقدم ها با

بود. حقش نبود؟ به  نیدل چرک اوشیمن و س یشدند! هنوز هم از نامزد یمرور م

 خدا که حقش بود!

 

 و گفتم: ستادمی. ادیپر میمرتبه جلو کی

 ؟یایچرا دنبالم م ه؟یچ-

حرفام رو  ی. همه گمینم یچیه گهی. دیگل  زنمیحرف نم گهی! اصال ددینرو! ببخش-

 تو خودم. تو فقط قهر نکن باهام. باشه؟ زمیر یم

 

 گرفت اما بر خالفِ حرفِ دلم گفتم: یتب و لرز م شیبرا دلم

 برو کنار!-
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. الیشم از فکر و خ یم ونهید ،یرو روم خاموش کن تیچند روز گوش یاگه بر نیبب-

 یچیه واریزدم تو د نقدریسرم رو ا یدید هوی ؛یندارم گل یمن اعصاب درست حساب

 نموند! ازش

 

شد،  یقبلم هم کند م یتپش ها یحت وار،یروهام به د دنِیآنکه از تصور سر کوب با

 اما گفتم:

 به درک!-

 

 :دیکش ادیدر حالِ رفت و آمد بودند فر یکه عده ا ییرو ادهیپ در

 گمینم رمیگ یمن خفه خون م ؟یشد یمن غلط کردم، من گوه خوردم، راض-

! بعد تا صبح شال اوشیتو کنارِ س دنیصور داز ت نمیب یشب ها کابوس م یبعض

عطر جا  نقدریکنم. ا یو بوش م رمیگ یبغلم م یرو تو یگردنت که خونم جا گذاشت

 ادمیبوسم تا  یم باربوسمش، هزار  یکشم و م یشال گردنت رو نفس م یمونده رو

 !ستیدلت عاشق ن گهی. دستیدلت با من ن گهیبره د ادمیبره ندارمت. 

 

 گفت: دیرقص یم شیکه اشک در چشم ها یسرش گذاشت و در حال یرا رو دست

 یم اوشیکه س ییپس داد؟ به خدا من همون شبا دیاشتباه رو چند بار با هیتاوان -

همون شب ها اونقدر مردم و زنده شدم که  قایدق رون،یب رمیگفت دارم با نازگل م

 کار هام رو پس دادم. یتاوان همه 
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به روهام دروغ گفته بود؟ ما  نقدریرا خرد کنم. چرا ا اوشیداشتم گردنِ س دوست

 که من خبر نداشتم؟ میرفته بود رونیباهم ب یک

 

 پر از دردش، مچاله شده بود.  یگفته ها دنِیقلبم از شن م؟یدروغ بگو چرا

توانستم دلم را نرم  یوجود نم نیاش را نداشتم اما با ا یهنوز هم طاقتِ ناراحت من

 یهارا در حقم انجام داده بود و هنوز هم دست بردار نبود! حت نیترتر کنم. روهام بد

بزند تا از  یشد حرف یحاضر نم ی. حتاوردیو منطق ب لیدل میشد برا یحاضر نم

کردم؟  یمرد خوش م نیمثبتِ ا یژگیکدام و هدلم را ب دیخودش دفاع کند. من با

 ی تحملش؟ وضعِ مالقابلِ ریشده بودم؟ اخالقِ گند و غ زشیاصال من عاشقِ چه چ

 اش؟  یمعمول ینه چندان خوبش؟ چهره 

 

شانه به شانه ام شروع به راه  قایدق یآنکه نگاهش کنم، از کنارش رد شدم. وقت یب

 نیمرد هنوز هم عوض نشده است! مهم تر نیکه ا دمیرس نیقیرفتن کرد، به 

 صفتش را هنوز هم دارد. روهام هنوز هم پررو و پرمدعاست!

 

کنارم قرار  یرد شوم. وقت ابانیبه حضورِ گرمش، راهم را کج کردم تا از خ توجه یب

هم  یرا با حرص رو میکه دندان ها یگرفت، سرم را به سمتش چرخاندم و در حال

  دادم، نگاه پر غضبم را حواله اش کردم. یفشار م

ند تر و قلبم را به ت دیجذاب خند یشده بودم، که روهام با حالت یدانم چه شکل ینم

 وادار کرد. دنیتپ
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که با سرعت رد  ییها نیتوجه به ماش یب ت،ی. با عصباندمیکوب نیحرص پا به زم با

برداشتم.  ابانیپر سرعتم را به سمتِ خ یانداختم و قدم ها نییشدند، سرم را پا یم

 یاش م نهیس یو رو دمیبر یکه داشتم در فکرم سرِ روهام رو م یدرست لحظه ا

 خودم آورد. بهمن را  ینیبلندِ بوقِ ماش یگذاشتم، صدا

 

 یم کیکه نزد ینینتوانستم سرم را بلند کنم و ماش یبدنم سِر شد. حت یا لحظه

 .دیچیدر تنم پ ی! به جلو پرت شدم و دردنمیشد را بب

 

مانند حصار، دور تا دورِ تنم را در بر گرفته است. سرم در  یزیکردم چ یم احساس

 گرفته بود. یکننده، مشامم را به باز وانهید یرعط یفرو رفته و بو ییجا

 

را  میکردم و درد کمرم باعث شده بود چشم ها یاحساس م نیزم یرا بر رو تنم

که در  ییبود، آزاد شد. صداها دهیکه تنم را در خود کش یهم فشار دهم. حصار یرو

به باعث شد چشم باز کنم. چشم باز کنم و نگاهم را  د،یرس یاطراف به گوشم م

 بود. همن سپر کرد یشک خودش را برا یبدوزم، که ب یکس

 

شده بود و  واریبودم. صورتش، هم رنگِ گچِ د دهیشکل ند نیوقت روهام را به ا چیه

افتاده، دهانش  رونیاز تُنگ ب یاز ترس درشت شده بودند. همانند ماه شیچشم ها

 یزده نگاهم م رتیحشد.  یخارج نم شیاز گلو ییصدا چیکرد و ه یرا باز و بسته م

 .دیکش یم رتمصو یرو بیعج یکرد و دستانش را با حالت
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تنم بلند شده  یافتاده است. روهام از رو یشدم چه اتفاق یکم داشتم متوجه م کم

لب با  رِیداد و ز یاش فشار م نهیبود و من را در آغوشش گرفته بود. سرم را به س

 دهیآخر من را بغل کرده و پر ی کرد. حدس آنکه لحظه یزمزمه م یزیچ یناباور

 ...دیبودم؟ شا یم ونشیجانم را مد دینبود! با یبود، کارِ سخت

 

و  دیرس یبه گوشم م ییکردم. صداها یشدنِ مردم را دور تا دورمان احساس م جمع

 نبودم. یکس دنِیفشرد، که قادر به د یاش م نهیروهام چنان سرم را س

 زنگ بزنه به آمبوالنس! یکی-

 شده باشه، دوتاشون سالمن! شونیزینکنم چفکر -

 تورو خدا جواب بده! من که بهت نزدم پس چته؟ ؟یآقا خوب-

 شوکه شده!  چارهیب نیا-

 یخانم مشکل مینیلحظه ولش کن بب هیشده؟ آقا  شیزیچ هیدختره سالمه؟ نکنه -

 نداره؟

 

ام بلند گوشِ خراش روه ادِیفر ینشست، صدا میبازو یرو یکه دست یلحظه ا قایدق

 شد:

 دست نزن بهش کثافت!-
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گردنم را گرفت. بلند شد  رِیز گرشیانداخت و با دستِ د میزانوها رِیدستش را ز کی

ناله وار  ییکه با صدا دیکش ریچنان ت ی. کمرم لحظه ادیو من را در آغوشش کش

 گفتم:

 روهام کمرم!-

 

توانستم انجام  یشد و من چه م یم شتریرفت. درد کمرم هر لحظه ب یراه م داشت

 کنند؟ سیلباسش را خ میدهم جز آنکه بگذارم اشک ها

 

به  هیگر د،یچیبغض دارش در گوشم پ یسرش کنارِ سرم قرار گرفت و صدا یوقت

 فراموشم شد: یواقع یمعنا

 .یکه تو درد نکش رمیبم من-

 

 دنینفس کش یگونه ام نشستند، لحظه ا یرو شیکه باال آمد و لب ها سرش

. دیچیگره خورد و درد در تمامِ تنم پ شید. چرا که نگاهم به چشم هافراموشم ش

 قای. همان لحظه، دقدمیشده بود را د یگونه اش جار یکه رو یبار، اشک نیاول یبرا

 .نمیمردَم را نب ختنِی! فرو رنمیو نب رمیهمان لحظه دوست داشتم بم

 

که اشک  یکردم. در حال را باال آوردم و دورِ گردنش حلقه میبود دست ها اریاخت یب

 گفتم: دند،یچک یم نییچشمانم پا یپر سرعت تر از قبل، از گوشه  میها

 .ینجورینکن ا ونه؟ید یکن یم هیچرا گر-
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کوتاه  یگذاشت و با بوسه ا میلب ها یکرده بود. لب رو ادیرا ز شیقدم ها سرعت

 هق زد:

 کردم؟  یم یزد چه غلط یاگه بهت م-

 

اش فشردم و چشم  نهی. سرم را به سنمیبودنش را بب فیضع نقدریتوانستم ا ینم

کند و از ترسِ  یم هیروهام گر نمیراحت تر از آن بود که بب دنیرا بستم. ند میها

 راحت تر بود... یلیخ دنی. ندزدیر ینبودنم اشک م

 

 قصدِ کنده شدن نداشت: ییمانده بود و گو رهیکه فرستاده بود، خ یامیبه پ نگاهم

 !یگم کردم گل یزیچ هیانگار دو روزه -

 

 یهمان روز قایدق ش،یگذشت! دو روزِ پ یبودمش م دهیکه د یبار نیروز از آخر دو

 روشن شده بود! میبرا قیاز حقا یلیکه خ

کردم قلبش  یفکر م یبودم که روزگار دهیرا د یکردن کس هیبار، گر نیاول یبرا من

کردم زنده  یبودم که فکر م دهیرا د یشدن کس وانهیاز سنگ است. من هق زدن و د

بودم روهام با مردنم  دهیفهم روزیکند. من همان د ینم یفرق شیماندن و مردنم برا

شد از چشم  یداشت. دوست داشتن را م تممرد، دوس نی! اردیم یکه نه، م وانهید

 نیاز مردِ مهربانِ ا یادیاعتماد نبودم. هنوز هم سواالت ز یب گریخواند. من د شیها

 اعتماد نبودم. یب گریداشتم اما د میهاروز 
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 یمرد م نیآمد تا من بفهمم نبودنم چه بر سرِ ا یم شیآن تصادف پ دیگمانم با به

 آورد.

 

 دمیگذاشت، د نیعقبِ ماش یها یصندل یرو اطیکه من را با احت یروز وقت همان

 زند. یو هق م زدیر یاشک م اریاخت یکه هنوز هم ب

که حالِ  ی. وقتدهیکردنِ روهام را د هیگر کباریاو هم فقط  بودم که دهیشن اناید از

 قلب داشته است. وندِیبه عملِ پ اجیبوده و احت میوخ یلیخ اوشیس

 یروهام، به اندازه  یارزشِ من برا یعنیهمان لحظه با خودم فکر کردم  قایدق

 است؟ اوشیس

 

ن لحظه، درست خوبم؟ هما دیاز من پرس هیرا روشن کرد و با گر نیکه ماش یوقت

 شود؟ یم یام را بفهمد چه حال یماریهمان لحظه با خودم فکر کردم اگر ب

ام توسط روهام  یضیمر دنیحرف از فهم یوقت ،یچرا روزِ نامزد دمیتازه فهم ییگو

دانست روهام اگر به از دست دادنِ تنها  یحرفش را نصفه گذاشت! او هم م انایشد، د

 شود. یم یچه حال فکر کند، یاش حت یافرادِ زندگ

 

 کردم: پیتا شی. برادندیلغز یگوش یصفحه  یرو انگشتانم

 ؟یگم کرد یچ ؟یچ یعنی-
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تا  دیطول کش یا هیرا خواند. چند ثان اممیسند را زدم، پ ی نهیمحضِ آنکه گز به

 جواب دهد:

گم کردم.  یزیچ هی ایجا گذاشتم  یزیچ هیکنم  یهمش حس م یستین یوقت-

 خوره! یماصال تمرکزم بهم 

 

 ساله شده بود. جدهیه ی. مثلِ پسر هادمیخند

 .ادایبهت نم ایلوس باز نیاخمو و مغرور! ا امنشِیروهامِ آر دهِیحرفا از شما بع نیا-

 

 که زده بودم جواب داد: یتوجه به حرف یب

 روهام؟  یگیهنوزم م-

 !یگل یگیمثلِ تو که هنوزم م-

 

 خنده فرستاد و بعد گفت: یموجیا چند

 ."روهام" یگیم "رهام" یدوست دارم که به جا من-

 ؟یچرا دوست دار-

 

کرد.  ی. بعد از گذشتِ دو روز، هنوز هم کمرم درد مدمیزدم و به پهلو خواب یغلت

 کبود و زخم شده بود. ن،یزم یشدنش بر رو دهیکش یجا

 !یزنیصدام نم هیچون تو مثلِ بق-
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 شدم. رایرا با جانِ و دل پذ امانِ قلبم یو کوبشِ ب دمیرا در دهانم کش لبم

 

 کردم: پیتا شیبرا بیعج یحال با

 منم دوست دارم!-

 رو؟ یچ-

 .یکن یصدام نم هیتو من رو مثلِ بق نکهیا-

 

که تمامِ  اوردمیخودم ن یو به رو دمی. خنددمیخند اریاخت یکه فرستاد، ب یامیپ با

 بود: ختهیجمله فرو ر نیوجودم با ا

 شمیپ یایمنم هوس کردم اون زبونت رو بخورم. م ،یزیر یزبون م یدار یلیخ-

 ؟یچ ایاالن  نیهم

 

 جواب دادم: دمیخند یکه با خجالت م یحال در

 !ییو پررو شعوریب یلیخ-

 ؟یو پررو دوست ندار شعوریشوهرِ ب-

 

رفت و گرما به تنم هجوم آورد. شوهر؟ روهام قرار بود شوهرم باشد؟  یلحظه ا نفسم

 کردم؟ یباور م دیبا
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 .ی! در ضمن تو قول دادمیازدواج کن میتون یپدرم ما نم تِیروهام بدونِ رضا-

 

 کردم: یاز راه دور هم احساس م یدرهم رفته اش را حت یاما اخم ها دمش،ید ینم

 ؟یخوب که چ-

 .میازدواج کن میآزاد بشه تا بتون دیبا-

 ؟یچ یحرفت زد رِیاگه آزاد شد و تو ز-

 هست؟ یا گهیبه نظرت راه د-

 

 تا جواب دهد: دیطول کش یکم

 .میبابات هم ازدواج کن یو امضا تیکنم که بدونِ رضا یتونم کار یهست! من م-

 بهم اجازه بده. دیکار رو کنم. بابام با نیتونم ا یاما من نم-

که بتونم از  گهیتحمل ندارم. تا چند روزه د نیاز ا شتری. من بیاعصابم نرو گل یرو-

خودت  دیبا رم،یبابات رو بگ دنیازدواج بدونِ امضا و فهم نی ابودنِ یدادگاه فرم قانون

محضر عقد  میری. مستین یموافقه و ک یکنه که ک ینم ی. برامم فرقیرو آماده کن

 .رمیگ یهم م یاوضاع که درست شد برات عروس م،یکن یم

 

بود که لباسِ عروس بپوشم و دست در دستِ شاهزاده  نیا میکه بودم، تنها آرزو بچه

عروس ها  یمردم قدم بزنم. دسته گلم را مانندِ همه  انِیم دمیسوار بر اسبِ سف ی

مردَم بشوم و در  یشده  یگل کار نِیدختر ها پرت کنم و بعد سوارِ ماش یبرا

 ها بوق بزنم.  ابانیخ
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 دنیهم بزرگ شده بودند اما هنوز هم دلم از تصورِ نپوش میشده بودم، آرزوها بزرگ

 شد.  یتکه تکه م یلباسِ عروس چیه

 گرفت.  یآمدم م یدر م یمرد یکه به همسر یاز تصورِ نبودِ پدرم، وقت دلم

 شد. یپر پر م ماین یاز قهر و دلخور دلم

 ینم شیبه انتها دمیدو یرا م راههیب نیراه را اشتباه رفته بودم که هرچه ا یکجا

 دم؟یرس

 یچرا تمام نم ایشد؟ خدا یشد؟ چرا اختالفات من و روهام تمام نم یتمام نم چرا

 شد؟

 

****************** 

 رهام#

کردنش مغازه هارا گشته  دایپ یکه ساعت ها برا یاجازه نداده بود انگشتر یحت

نگاهم  یلحظه ا یآنکه حت یبودم، به دستش کنم. به محضِ آنکه بله داده بود، ب

 بود. زده رونیمربوطه را امضا کرده و به سرعت از محضر ب یکند ورقه ها

. دلم زدیر یصدا اشک م یو ب ستادهیمحضر ا یکه روبه رو دمیدنبالش رفتم، د یوقت

ازدواج  نیا یجلو اوشی! من از ترس آنکه سدیکس بودنمان لرز یب ی! دلم برادیلرز

 زیچ چیکس ه چیرا به هم نزند، به ه زیهمه چ مایو نازگل، از ترس آنکه ن ردیرا نگ

 .مینگفته بود
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من قرار داشت،  یکه در چند  قدم یکرد! باورش سخت بود اما کس یم شیتمنا دلم

 !!امنشیرهامِ آر یو قانون یهمسرم شده بود. همسرِ شرع شیپ یلحظات

 

داد به سمتش قدم بر دارم، قلبم بود که به من  یمغزم نبود که فرمان م نیا ییگو

جود نداشت و یوجود نداشت! منطق یمغز یگریوقت بود که د یلیداد. خ یفرمان م

را جفت و جور  زیام همه چ نهیس یکوچک در درونِ قفسه  ی چهیماه کیو فقط 

 کرد.  یم

بار  نیاول یرفته بودم و برا شیبر قلبم پ هیام با تک یبار در طوِل زندگ نیاول یبرا

 کردم خوشبختم! یبود که احساس م

 

و  دیسف یمانتو نیشد با ا یهزار رفت. م یضربانِ قلبم رو ستادم،یکه ا شیرو روبه

 رنگش گذاشته بود، دوستش نداشت؟ یقهوه ا یموها یکه رو یرنگ یشالِ گلبه

 

 باال آمدند و دو طرفِ صورتش نشستند.  میها دست

 میکردند. چرا برا یفر خورده اش هر لحظه وسوسه ام م یسرخ و مژه ها یها چشم

 تر شده بود؟ یدوست داشتن شهیاز هم

 

 کردم. یرا پاک م شیو آرامش، اشک ها زد و با من لبخند یم هق

 !گهینکن د هیگر-
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 یم یبفهمه، اگه بابام بفهمه چ مایاگه ن یدون یکار کردم؟ م یچ یفهم یرهام م-

 شه؟

 

و نرمش قفل کردم. با  فیانگشتانِ ظر انِیآوردم و انگشتانم را در م نییرا پا دستم

 پر از آرامش گفتم: ییصدا

! ستین یخبر یکنه از بستن هیبدم، اما اگه گر یالتشک یخوام به خانمم بستن یم-

 نه؟ ای یدیفهم

 

 یلعنت یچالِ گونه  یو من دلم ضعف رفت برا دی. خنددیخند شیها هیگر انِیم

 کردم. یصورتش را غرقِ بوسه م م،ینبود ابانیشک اگر در خ یاش! ب

 

 

تا  ستادمیا باز کردم و کنار شیبردم. در را برا نیو به سمتِ ماش دمیرا کش دستش

نازک کرد و با ناز سوار شد، دوست داشتم لپ  میبرا یپشتِ چشمک یسوار شود. وقت

 یسرخ شده اش را آنقدر بکشم تا دلم خنک شود! خوب بلد بود آزارم دهد! م یها

 کرد. یم تیکند و از قصد اذ یتابم م یب شیدانست چقدر با کار ها

 

به سمتش  ینگاه میزدم، ن یاستارت م که یرا دور زدم و سوار شدم. در حال نیماش

 انداختم و گفتم:

 م؟یخونه ناهار بخور میبر-
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 نه نه!-

 

که شوهرش  یاز تنها شدن با من د؟یترس یبه دورِ فرمان سفت شدند. م انگشتانم

 د؟یترس یشده بودم م

 !میخور یخونه ناهار م میر یم-

 برم روهام. دیمن با-

 که گفتم! نیهم-

 

 یخودرا یبود من هر چه قدر هم مهربان شوم، اما باز هم روفراموش کرده  ییگو

 بودنم را دارم.

 

که داشتم،  یاجاره کردم بودم نگه داشتم. با پس انداز یکه به تازگ یخانه ا مقابلِ

 کی دنِیمشترکمان بخرم. در فکر خر یخانه  یتوانسته بودم چند تکه اثاث برا

را  نمیعوض کردن ماش یاصل لیازگل دلتوانستم به ن یهم بودم. با آنکه نم نیماش

که  یانیشا یحت ،یکس نِید رِینداشتم ز ستکار بودم. دو نیاما مجبور به ا م،یبگو

 .بود باشم قمیشف قِیسالها رف

 

شد و من بعد از  ادهیپارک کردم. نازگل پ یبردم و گوشه ا نگیرا داخل پارک نیماش

 شدم. ادهیپ نیاز ماش م،یبود دهیکه خر ییبرداشتنِ غذا
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دوخته بود  نینگاهش را به زم ی. گلمیستادیهم ا یروبه رو م،یآسانسور که شد سوارِ

من  یکردم برا یاندازه اش چشم دوخته بودم. هنوز هم باور نم یب یها ییبایو به ز

خودم نگهش دارم،  شِیتوانم پ یم شهیشده است! هنوز هم قلبم با فکر به آنکه تا هم

 .دیتپ یوار م وانهید

 

. پشتِ دمیکش رونیب بمیرا از ج دیآمدم و دسته کل رونیاز آسانسور ب ،یاز گل جلوتر

 یمعذب بودنش را احساس م دن،ی! اما با وجوِد نددمشید یبود و نم ستادهیسرم ا

خانواده اش به  یاجازه  یکند. از آنکه ب یکه احساس گناه م دمیفهم یکردم. م

 کرد. یمدر آمده بود، احساس گناه  یکس یهمسر

 

از تمام رفتار  دیکه تعلل و ترد یدر را باز کردم و اجازه دادم داخل شود. در حال

 به جلو گذاشت و واردِ خانه شد. یقدم د،یبار یم شیها

مرحله  نیفرستادم و با خودم فکر کردم که حداقل اول رونیحبس شده ام را ب نفسِ

 یرفت، خدا م یم شیپ مراحل چگونه ی هیپشتِ سر گذاشته ام! بق یرا به خوب

 دانست!

 

 کرد. یکنجکاو، گوشه و کنار خانه را رصد م ینگاه با

 

حالتِ  دنِیغذا را در آشپزخانه گذاشتم و به سالن برگشتم، از د یظرف ها یوقت

 که به خود گرفته بود، خنده ام گرفت! یمتفکر
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 گفتم: شیپر لذت به سرتا پا یدادم و با نگاه هیتک واریبه د نه،یبه س دست

 خانم دکتر؟ یکش یم یدار یچه نقشه ا-

 

 و گفت: دیبه کمر، به سمتم چرخ دست

 صد بار بهت گفتم من پرستارم نه دکتر!-

 !یواسه من خانم دکتر-

 قبول بشم! یبوده که من پزشک نیکنم توقعت ا یاحساس م یگیکه م ینجوریا-

 

 :دمیکش شمیبه ته ر یباال انداختم و دست ییابرو

 در بره! میخستگ یبغل بد هیاالن  نهیخونه، توقعم انه خانمِ -

 

خارج  میکه از گلو یافتاد. تک خنده ا نییرنگ گرفت و سرش پا شیگونه ها یآن به

دختر را  نیدادم که ترسِ از دست دادنِ ا یشد، پر از لذت بود! به ارجمند حق م

توانستم  ینمترس را داشتم که  نیترس را داشتم. ا نیداشته باشد! من خودم هم ا

از دستش بدهم!  شهیهم یبرا دمیترس ی. ماورمیرا به زبان ب اتیکدام از واقع چیه

دل بست ترکش  یشدم تا وقت کیانتقام از پدرش به او نزد یگفتم برا یاگر به او م

 .دیبخش یوقت من را نم چیه گریدانستم! د یشد؟ م یم یکنم، چه حال
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مغزم  ینقطه  نیافتادند را به دور تر یکه هر لحظه در سرم م یترسناک افکارِ

شلوارم فرو کرده  بِیام در ج یشگیرا با ژستِ هم میکه دست ها یفرستادم و در حال

 بودم، به سمتش قدم برداشتم.

 

که به دست  یعطرِ کرم مرطوب کننده ا یکه بو ستادمیا کشیجلو رفتم و نزد آنقدر

بردم تا بتوانم صورتش را  نییپا ی. سرم را کمدیچیزده بود، در مشامم پ شیها

 :نمیبب

 !نمیباال بب اریسرت و ب-

 کنه. یم خیاالن غذاها  نمیرو بچ زیمن برم م-

 

خواست فرار کند! به محضِ آنکه به عقب برگشت، انگشتانم به دورِ مچش حلقه  یم

 کردم. فشیجسم ظر یرایو آغوشم را پذ دمیشدند.  دستش را کش

 

سرش گذاشتم و تنش را به  یگرفت. چانه ام را رو لحظه آرام کیقلبم در  ییگو

 کم هم دلتنگش بودم. یفاصله  نیبا ا یخودم فشار دادم. حت

 

برداشتم و به  شیموها یحرکت از رو کیسرکشم باال آمدند. شالش را با  یها دست

 پرت کردم.  یگوشه ا
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کوتاهش  یکه به موها ییشامپو یرا از بو قمیگوشش بردم و نفسِ عم رِیرا ز سرم

را احساس  دنشیگردنش گذاشتم. لرز یرا رو میلب ها ار،یاخت یزده بود پر کردم. ب

! بارها و بارها. آنقدر که فراموش کنم چه قدر دمیرا برنداشتم. بوس میکردم و لب ها

که فراموش کنم چه قدر بوسه طلب  نقدربودم. آ دهیروز ها را کش نیحسرت ا

خوبمان از دست رفته بود! آنقدر  یقدر روز ها داشتم. آنقدر که فراموش کنم چه

 که...

 روهام...-

 

از  دی. نبادمیتازه به خود آمدم و به سرعت عقب کش ییلرزانش گو یصدا با

 !دیکردم! نبا یاعتمادش سواستفاده م

 .میناهار بخور میبر ایب ا،یب... ب-

 

و  دمیشبه صورتم ک یمبل انداختم. دست یو رو دمیکش رونیرا از تنم ب کتم

 را گرفتم و به سمتِ آشپزخانه قدم برداشتم. یگل یکرده  خیانگشتانِ 

 

و از  دمیچ زیم یکند. خودم بشقاب هارا رو ینشاندمش و نگذاشتم کار یصندل یرو

 آوردم. رونیرا ب یدوغ و سبز خچالیداخلِ 

 

 یزیکرد و چ یرا نگاه م میسرخ شده بود کار ها جانِیکه از ه یمدت، با صورت تمامِ

 گفت. ینم
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کباب هم  خیس کی. ختمیبرنج ر شیکه نشستم، بشقابش را برداشتم و برا زیم پشتِ

 برنجش گذاشتم و گفتم: یرو

 .دمیبهت م یشکالت یبرمت بستن یم یقولم هستما، عصر یرو-

 برم خونه روهام! دیمن با-

 

 گذاشتم و گفتم: شیرو جلو بشقاب

 رو حرف من حرف نزن بچه!-

 

 میدر موها یدست ینگفت. با کالفگ یزیانداخت و چ نییسرش را پا یناراحت با

 و گفتم: دمیکش

 االن؟ هیمشکلت چ-

 

 جواب داد: صادقانه

نده  تیبابام رضا شهیم ی. چه جورستیازدواج درست ن نیکنم ا یش حس مهمه-

 باشه؟ یعقد شرع نیبعد ا

 

قبل از عقد، به  گفتم یاگر م د؟یپرس ینم یگریگفتم، سوالِ د یراستش را م اگر

چه طور  دیپرس یعقد را گرفتم، نم نیا یو امضا تیپدرش رفتم و از او رضا دنِید

در مخمصه  نیاز ا شتریمن را ب ؟یچرا به من نگفت دیپرس ینم ؟یکار را کرد نیا

 داد؟ یقرار نم
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 نیشد ا یحاضر م یاش گرفت. کدام دختر یحجم از سادگ نیا یدلم برا یا لحظه

ازدواج کند که  ینجاتِ پدرش، با کس یشد برا یحاضر م یکدام دختر کار را کند؟

 او را آزار داده است؟

 

 یو قبل از آنکه کار دمی. سرم را جلو کشدیپر از اشکش لرز یچشم ها یبرا دلم

و  دمیگونه اش گذاشتم. چند بار پشتِ سرِ هم، صورتش را بوس یانجام دهد، لب رو

چانه اش  یبوسه ام را رو نی. آخردمیبه چانه رس . آنقدر کهدمیکش نییپا میلب ها

 :دمیگذاشتم و عقب کش

 شرف؟یتو ب یبود یک ی! خوشمزه دیچه قدر چسب-

 

 کباب جدا کردم و به سر چنگال زدم. مقابلِ دهانش گرفتم و گفتم: یا تکه

 زود باش!-

 خوام، اشتها ندارم. ینم-

 

 :دمیرا در هم کش میها اخم

 هربون بمونم! بخور زود باش.م یذار یخودت نم نیبب-
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کرد، چنگال  دنیشروع به جو یو کباب را خورد. وقت دیسرش را جلو کش یناراحت با

 کیدهانش را گرفت و  یرا به دستش دادم تا خودش بخورد، اما همان لحظه، جلو

 بلند شد. زیمرتبه از پشتِ م

 

و در را رفت  یبهداشت سیچه شد. به سرعت به سمتِ سرو دمیلحظه نفهم کی

 پشتِ سرش بست.

 

 قهیو او، چند دق دیایب رونیخواستم ب یزدم و فقط م یمشت م ییبه در دستشو من

 یشد و من نم یم شتریداشت هر لحظه ب یزد. نگران یوقفه عق م یبود که ب یا

وقت  چیچرا ه شد؟یم تیاذ یدر هر حال دیبا شهیدختر هم نیدانستم چه کنم! چرا ا

 دیهم با ایدخترِ دن نیسخت تر سربدونِ شک، اسکارِ  د؟ید یرا نم یرنگِ خوشحال

 از سنش بود. شتریب ش،یکه حجمِ درد ها یبه او! کس دیرس یم

 

 رِیز نیزم یحال بود که لحظه ا یباز کرد، صورتش آنقدر ب میدر را به رو یوقت

. دست دیچک یباز بودند و از صورتش آب م مهین شیشد. چشم ها یخال میپاها

 یو ترس م یکه از نگران یی. با صدادمیگرفتم و تنش را به سمتِ خودم کش را شیها

 گفتم: دیلرز

 دفعه؟ هیچت شد -

 خو... خوبم...-

 

 زد؟! یکرد و حرف از خوب بودن م یدر آغوشم غش م داشت
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تنش را  اطیرنگ رفتم. با احت یگلبه یو سمتِ مبل ها دمیرا در آغوش کش تنش

 و گفتم: دمیصورتش کش یستم. دستم را رومبل گذاشتم و کنارش نش یرو

 با خودت؟ یکن یم نکارویچرا ا-

 

شروع به  یانداخت. وقت میپر از محبت به چشم ها یبازش، نگاه مهین یچشم ها با

 :دیرس یاز ته چاه به گوش م شیصدا ییحرف زدن کرد، گو

 کنم مگه؟ یکار... م یچ-

. راستش یه قدر پژمرده شدچ ،یشد فیچه قدر ضع ،ینگاه کن چه قدر الغر شد-

باال  ینجوریکباب ا کهیت هیکه با  ی! چند روز بود درست غذا نخورده بودیرو بگو گل

 ؟یآورد

 

چشم دوخت و  دیبار یاز آن م یو ناراحت تیتنها به چهره ام که عصبان یا هیثان چند

 بدتر بود! هیکه انگار از هزار گر ی. خنده ادیبعد، خند

 ادیهزار بار آن خنده را به  یاما بعدها، روز دم،یاش را نفهمخنده  یلحظه معنا آن

 نابودم شدم! ختم؛یآوردم و شکستم؛ فرو ر

 

 یبخوابد! م ینخورد. فقط خواست که چند ساعت یزیچ گریاصرار کردم، د هرچقدر

کردم چرا از هفت روز هفته، هر هفت  یکند و من با خودم فکر م یگفت سرم درد م

 د؟روز را سر درد دار
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 یخواست لحظه ا ی. دلم نمدمیکش شیرو ییو من پتو دیهمان مبل خواب یرو

که  یبگذارد اما قول داده بودم! قول داده بودم که تا زمان رونیخانه ب نیرا از ا شیپا

فقط روز ها کنارم باشد، آن  دیرا بگو تیکند و به خانواده اش واقع دایرا پ طشیشرا

 .گاهدانشبعد از برگشتش از  یهم مدتِ کم

 

دوست  یلیکه خودش آن را خ یبه دانشگاه برود. در رشته ا گر،ید یبود هفته  قرار

زنِ  نِیکه اول یشد. مادر یمادرم هم محسوب م یکه رشته  یداشت. در رشته ا

 اندازه عاشقش بودم! یکه ب یآمد. زن یام به حساب م یزندگ

 

 

 نازگل#

معلق در هوا بودم، دروغ نگفته ام! باد حباب  کیآن روز ها مثلِ  میبخواهم بگو اگر

به  هیشدم و ترس، ثان یم دهیطرف و آن طرف کش نیهر لحظه به ا د،یوز یکه م

شد؛  یحباب م نیا دنیکه موجب ترک یکرد. ترس از اتفاقات یام م یهمراه هیثان

 شد. یمن م یموجب نابود

 

ستاره باران روهام  یو هر بار چشم ها ؟یمانیپش دمیپرس یهزار بار از خودم م یروز

ازدواج خودم را با خانواده ام  نیآمدند. من با ا یدر م شیمقابلِ چشمانم به نما

 ینبودم چون هر بار که در چشم ها مانینبودم! پش مانیکردم، اما پش یدشمن م

گفتم من که مهم  ی. با خودم مدمید یم او عشق ر یکردم برق شاد یروهام نگاه م
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ناراحت و غمزده باشم، خوب است که حداقل  یبه نحو دیبا شهی. من که همستمین

 شوم. یشاد م یاو کم یشاد دنِی. خوب است که با دنمیب یروهام را خوشحال م

 

 یم نیرا تکس میدرد ها یموضوع کم نیخوب شده بود و ا یلیام خ هیآنکه روح با

 شدم. یام م یماریب یشرویداد، اما باز هم متوجه پ

 بفهمد! یزیچ دمیترس یکرد. م یم تمیمقابلِ روهام اذ مید هاتهوع و سر در حالت

 

دانستم که  ینبود. م تشیروهام و نگذشتن از شکا دنیبار ترسِ من، پا پس کش نیا

 وانهیبار ترسِ من، د نیرا پس گرفته و جرم پدرم سبک تر شده است! ا تشیشکا

 شدن روهام بود.

 

زند.  یمثلِ مرغ سر کنده بال بال مشود چطور  یحالم بد م یکم یکه وقت دمید یم

تا قلبش  می. چه طور بگومیدانستم چه طور بگو ی! اصال نمدمیترس یو م دمید یم

اش نگذارد  نهیس یو دستش را رو ندازدیرا باال ن یلعنت ی. تا آن قرص هاردیدرد نگ

 و فشار ندهد.

 

 یبه خانه  دیسه شنبه بود و کالس داشتم. بعد از دانشگاه، مثلِ هر روز با روز

 رفتم. یاندازه دوست داشتم، م یکه با وجود کوچک بودنش، آن را ب یمشترک

 

خودش، هر روز از دوستش  یکرد و به گفته  یدر شرکت پدر دوستش کار م روهام

 یبا عشق غذا درست م شیآمد. برا یگرفت و به خانه م یم یساعته ا کی یمرخص
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خورد و با هر  یخورد. م یبا جان و دل مکردم و با وجودِ خوشمزه نبودنش، روهام 

 میچشم ها یگرم و پر از عشق حواله  یگذاشت،   نگاه یکه در دهانش م یقاشق

 کرد. یم

 

 یدرست کنم و م یخواستم ماکاران ی. مدمیروز هم زودتر از روهام به خانه رس آن

 اندازه دوست دارد. یغذارا ب نیدانستم روهام ا

 

زدم، که  یدست و پا م بمیو غر بیدم و در افکارِ عجسرگرم پختن غذا بو آنقدر

از پشت به دورِ کمرم  یمردانه ا یمتوجه آمدنش نشدم. به محضِ آنکه دست ها

 و قاشق از دستم افتاد. دمیکش یبلند نیحلقه شدند، ه

 

 :دیحال خمارش، به تمامِ وجودم آرامش بخش نیخسته و در ع یصدا

 من چطوره؟ شرفِیب-

 .شعوریب دمیشو عقب! بو مروهام گم یوا-

 آخه! ستینده که زن ن ازیپ یکه بو یزن-

 

شد  یکه از تنش ساطع م یکننده ا وانهید یکردم تا از گرما یآغوشش تقال م در

 یکه آغوشش را تنگ تر کرد و سرش را در گود دیدور شوم. انگار قصدم را فهم

 گردنم فرو برد.
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کدام از کار  چیگذشت و ه یاجمان ماز ازدو ی! دو هفته اختیر نییپا یهر دلم

 بشو نبود. یوقت تکرار چیمرد، ه نیشد؛ اصال ا ینم یتکرار میبرا شیها

 

 یم یداد و روح و روانم را باز یداغش گردنم را قلقلک م یکه نفس ها یحال در

 لب زمزمه کرد: رِیگرفت، ز

س ح شهیپس چرا من هم دم؟یبد م یبو یبگ یتون یم یآخه المصب تو چجور-

 ؟یدیشکالت م یکنم بو یم

 

روز من را با حرف  کیمرد، باالخره  نیکج کرد. ا یرا گاز گرفتم و سرم را کم لبم

 کرد. یم وانهید شیها

 

کرد. خواستم نفسِ حبس شده ام را  میو رها دیکش میموها یالبه ال یقیعم نفسِ

از ترس  یغیچه شد! در هوا معلق شدم و ج دمیمرتبه نفهم کیبفرستم که  رونیب

 .دمیکش

 

رفت. به کمرش مشت  یکولش انداخته بود و به سمتِ اتاق خواب م یرا رو من

 مانند گفتم: غیج ییو با صدا دمیکوب

 !یا رهیزنج ی ونهید هی! یا ونهیروهام تو د-
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خش دار و خمار شده  ییزد، با صدا مهیبدنم خ یتخت پرتم کردم و رو یرو یوقت

 گفت:

 .دهیشکالت م یکه بو یعطر تن ی هونیام! د ونهیآره من د-

 

نشستند و  میلب ها یرو شینتوانسته بودم حرفش را هضم کنم، که لب ها هنوز

 رفت!  یواقع ینفسم به معنا

 

! پر از حس و عشق، پر از خواستن و دوست داشتن، پر از دیو بوس دیو بوس دیبوس

 آمدند. باال آمدند و و جنون! آنقدر که نتوانستم مقاومت کنم و دستانم باال یوانگید

 که به خواستِ من بلند شده بودند چنگ شدند. ییدر موها

 

وجود،  نیکردم و با ا یوجودش را طلب م یاعماق وجودم، طالبش بودم. همه  از

تر  ادیز یکینزد نیتوانستم بگذرانم ا یبروم. نم شیقلبم پ یتوانستم با خواسته  ینم

 شود. نیاز ا

 

 یکرد. با دلتنگ ینم می. رهاردیفاصله بگ یش نشستند تا کما نهیس یدستانم رو کفِ

 جانِیه نیا رِیبرداشت و تمام صورتم را غرقِ بوسه کرد. داشتم ز میلب ها یلب از رو

دانستم چه کنم! روهام چه مرگش بود که  یآوردم و نم یقابلِ وصف کم م ریغ

 کرد؟ ینم میرها یلحظه ا
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که به شدت  یفیضع یگردنم نشستند، با صدا یآمدند و رو نییپا شیبوسه ها یوقت

 زدم: شیصدا دیلرز یم

 روهام...-

 

بار با ترس  نیام نشست، ا نهیس یقفسه  یلبش رو ی. وقتدیکه اصال نشن انگار

 گفتم:

 کنم! یروهام خواهش م-

 

 رهیپر از التماس خ یسرخ و خمار بودند. با نگاه شیرا که باال آورد، چشم ها سرش

 دم:اش شدم و لب ز

 !یتو قول داد-

 ست؟ین تیحال یمن غلط کردم خوبه؟ کدوم قول؟ زنم-

 

 !یبلند بود. بلند و عصبان شیصدا

 لطفا روهام!-

 

 یبزند، فقط به چشم ها یحرف نیآنکه کوچک تر یفقط نگاهم کرد. ب یا هیثان چند

 میلب ها یکوتاه رو یباره، بوسه ا کیخجالت زده و پر التماسم چشم دوخت و 

 تنم بلند شد. یو از روکاشت 
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چنگ  یوقت دیبار یم شیاز سر و رو ی. کالفگستادیسرم ا یآمد و باال نییتخت پا از

 در موهایش فرو برد و گفت:

 باشه؟ ،یگل دیخواد. ببخش یشدنت رو نم تیدلم اذ-

 

توانستم بکنم جز آنکه به  یو چه کار م دمید ی. مستیکه حالش خوب ن دمید یم

بدتر شود!  نیاوضاع از ا دمیترس ی! مدمیترس یلعنت بفرستم؟ مبخت و اقبال  نیا

 یم ماین شیشکم برآمده پ کیکردم؟ با  یم یچه غلط دیشدم، با  یاگر حامله م

 تصورش هم شرم آور بود! یمن! حت یخدا یگفتم ازدواج کرده ام؟ وا یرفتم و م

 

را  قمینفسِ عم غمزده ام واردِ حمام شد. یاش را برداشت و مقابلِ چشم ها حوله

 لب زمزمه کردم: رِیفرستادم و ز رونیب

وضع  نیچرا االن ا یگفت یروهام! کاش م یگفت یرو بهم م زیکاش همه چ-

 ؟یاز چ ؟یترس یم ی. تو از چمونهیزندگ

 

تمام  نباریکردم حداقل ا یبلند شدم و به آشپزخانه رفتم. سع میاز جا یناراحت با

 خوشمزه تر شود. میتا غذا رمیتالشم را به کار بگ

 

را  شیکه موها ینشست. در حال زیبعد به آشپزخانه اومد و پشتِ م قهیچند دق روهام

 .دیگرم و پر از مهر به صورتم پاش یکرد، لبخند یبه حوله خشک م
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 یم شیاز چشم ها یکند! ناراحت یم یخودم فکر کردم چقدر خوب نقش باز با

 ست. یراض زیگار از همه چکرد که ان یرفتار م یو به گونه ا دیبار

 

 یبه سمتم گرفت که آماده  یرا از همان فاصله باال آورد و با حالت شیدست ها یوقت

 حمله است، به خودم آمدم:

 پدر سوخته؟ یکن ینگام م ینجوریچرا ا-

 بپرسم؟ یزیچ هیروهام -

 

آمدند. نگاهش را  نییپا شیو دست ها دیپر کش شیلب ها یآرام آرام از رو لبخند

 و گفت: دیدزد

 !؟یچ... چ-

 

 نشستم و گفتم: زیم پشت

بابات نباشه. اما من  یبه اجازه  یازیتا ن رمیگ یمن از دادگاه مجوز م یبه من گفت-

که  دنیم یمجوز رو در صورت نیخود دخترم باشه. تازه، ا دیمجوز با نیا یبرا دمیشن

 نیهمچ یو چجورازدواج بشن. ت نیپدر اطالع داشته باشن و مانع ا یخانواده 

 آخه؟ یگرفت یمجوز
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و فر  سیخ یرا به هم فشرد. موها شیشد و لب ها رهیخ میبه چشم ها یکالفگ با

بردند. دستم را باال آوردم و انگشتانم را در  یاش  دلم را م یشانیپ یرو یخورده 

 اش فرو کردم و به عقب بردم. یشانیپ یرو یموها

 

 گفتم: دیآ یبه صورتِ گردم م یرچاز ه شتریدانستم ب یکه م یلبخند با

 ؟یبزن یحرف یخوا ی. نمیگیکه بهش نم هییزایگلِ گلدونت ذهنش مشغوله چ-

سوال نکن. حاال هم اگه غذات  نقدریتونم به گلِ گلدونم دروغ بگم. پس ا یمن نم-

 !نمیغذا. بدو بب یخورم جا یکه کم کم خودت رو م اریآماده شده پاشو ب

 

! انگار فراموش کرده بودم دیبگو یزیند. روهام قصد نداشت چشد زانیآو میها شانه

 کند. یمرد را وادار به کار نیتواند ا یکس نم چیه

 

شانه ام گذاشت.  یبلند شوم، دستش را رو یصندل یمحضِ آنکه خواستم از رو به

 رنگش را در صورتم چرخاند و گفت: ینگاه عسل

 .یگل زهیر ینگاهت فکرم رو بهم م نیا-

 

 انیآورد و انگشتانم را م نییمتعجب به خودم گرفتم. دستش را پا یا چهره

 متیکه با مال یانگشت یبه بند ها رهیآنکه نگاهم کند، خ یکرد. ب یانگشتانش زندان

 شدند گفت: ینوازش م
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 ادتیکه باهات کردم از  ییفهمم که هنوز کارا ی. ممیدیفهمم که هنوز نبخش یم-

خونم، اما نازگل به تک  یرو از چشمات م یو ناراحت یدلخور ،یفهمم گل ینرفته. م

حاضرم  نمشیب یگلِ گلدونم قسم، به چال گونه ات که هر وقت م یتک گلبرگ ها

 ماتمیوقتا تصم یبعض دی! شابودهتو  یکردم برا یبراش جون بدم قسم، من هرکار

ت نکردم که به یخوامت، کار یم دمیکه فهم یاشتباه بوده، اما باور کن از روز

 برسه. بیآس

 

 نیکرد، اما من ا یباور نم یرا ذره ا شیمن بود، حرف ها یهرکس به جا دیشا

 یچشم ها ضجه م نیگفت! ا ینگاه پر التماس، دروغ نم نیشناختم. ا یچشم هارا م

 بودن. ریباور پذ یشدن! برا دهیبخش یزدند برا

 

 گرید کیا شدم و چه قدر قلب و منطقم ب رهیخ شیدانم چقدر در چشم ها ینم

دادم و  هیاش هد دهیمنتظر و ترس یبه چشم ها یمشاجره کردند تا باالخره، لبخند

گذاشتم، سرم را باال و  یهم م یرو نانیرا به حالت اطم میکه چشم ها یدر حال

 کردم. نییپا

 

که از  یلحظه ستاره باران شد! تک خنده ا کیاش، در  دهیو ترس رانیح نگاه

 :دیلرز یم شیتعجب بود و صدا آمد پر از رونیب شیگلو

 ؟یحرفام رو باور کرد یعنی ؟یچ یعنی نیا-

 

 گفتم: زیآم طنتیزدم و ش شیبه رو یچشمک
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 ی! فکر مامنشیخوشحالت کنه جنابِ آر نقدریکردم باور کردن حرفات ا یفکر نم-

 یدر موردت چه فکر هیبق ستیکه برات مهم ن یکردم تو اونقدر خودت رو قبول دار

 کنن! یم

 

 کرد و گفت: زیر یدوست داشتن یرا با حالت شیها چشم

 ؟یندازیکه من رو دست م دهیرس ییحاال کارت به جا-

 

 کردم و گفتم: زانیرا آو میها لب

 نه واال! من کجا شمارو دست انداختم؟-

 

دندان نما سرم را به  یپلک بزند نگاهم کرد. با لبخند یلحظه بدونِ آنکه حت چند

 .دیدادم که سرش را جلو کشتکان  "هیچ" یمعنا

 

 شیلب ها یماندم اما وقت میلب ها یاش رو یگرم و دوست داشتن یبوسه  منتظر

 ام نشستند، تمام تصوراتم بهم خورد. یشانیپ یرو

 

. به دیکش قیعم یام نگه داشت و نفس یشانیپ یرو یا هیرا چند ثان شیها لب

لول تنم را در بر گرفت، در که آن لحظه سلول به س یآرامش میتوانم بگو یجرات م

 نشده بود. بمیتمام عمرم نص
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 میدورِ شانه ها شیام برداشته شد، دست ها یشانیپ یاز رو شیلب ها یگرما یوقت

 شدند و آغوشش من را در خود گم کرد.  دهیچیپ

 

ناخودآگاه بسته شدند. روهام چانه اش  میاش قرار گرفت و چشم ها نهیس یرو سرم

 اش زمزمه کرد: یخش دار و دوست داشتن یو با تن صدا سرم گذاشت یرا رو

و  یبه مهربون ایتو دن یآخه کدوم گل ؟یگل یتو پاداشِ کدوم کار خوبم بود-

 منه؟ هوم؟ هیبه عاشق یتوئه؟ کدوم باغبون هیو قشنگ ییخوشبو

 

 و گفتم: دمیاش کوب نهیبه س یآرام مشتِ

 !یکن یلوسم م یلیخ یدار گهید-

 

به چشم  رهیصورتم را قاب گرفت. خ شیاش جدا کرد و با دست ها نهیرا از س سرم

 بودم گفت: دهیگاه از او نشن چیکه ه بیعج یبا لحن م،یها

 من بازم دوستت دارم! ،یهم بش ایآدم دن نیتو اگه بدتر ،یچیلوس که ه-

 

شده بود را  شیپ یگفت خوشمزه تر از دفعه  شدیم نباریکه ا یاز آنکه ماکاران بعد

 و قصدِ رفتن کرد. دیرا پوش شیروهام به سرعت لباس ها م،یخورد
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 یخانه م شیغم در چشم ها یایانگار دن م،یکه قرار بود که از هم جدا شو هربار

 یبه خاطر آنکه م م،یشدم! نه به خاطر آنکه از هم جدا بود یم تیکردند. من هم اذ

 کشد. یداند و عذاب م یدانستم روهام خودش را مقصر م

 

ساعت بعد، من هم  کیز رفتن روهام، ظرف هارا شستم و خانه را مرتب کردم. ا بعد

 آمدم. رونیام ب یدوست داشتن یو از خانه  دمیرا پوش میلباس ها

 

 را دادم. یکه مقابِل آپارتمان بود شدم و آدرس خانه  یآژانس سوار

هنوز هم  نگاه کنم. با آنکه ماین یتوانستم در چشم ها یچند هفته، نم نیطول ا در

ازدواج با روهام گذشته ام و  ریکرد که من از خ یبود، اما گمان م نیسر سنگ یکم

 تر شده بود. میمال یخاطر رفتارش کم نیبه هم

 

سرچ  نترنتیدر ا یازدواج فکر کردم. چند بار نیبودن ا یراه با خودم به شرع در

ازدواجش حتما  یبرا که قبال ازدواج نکرده باشد، یکرده بودم. نوشته شده بود دختر

پدر عقد انجام  تیبا رضا گریبار د کی دیباشد با نیپدر باشد. اگر جز ا تیرضا دیبا

 شود.

 

 یروهام م نانیپر از اطم یچشم ها ادیبه   یاما وقت دم،یترس یوجودِ آنکه م با

زند. اما آنکه  یهوا نم یرا رو یحرف چیدانستم ه یشد. م یافتادم، ته دلم قرص م

 دانست! یکار را کرده بود، خدا م نیچطور ا
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 شیپ_هفته_دو#

 رهام#

 

مقابلم نشسته بود نگاه کردم. در  قایدق ز،یکه آن طرف م یبار هزارم، به مرد یبرا

تر  ریپ میبهتر بود بگو دیشا ایشده بود؛  ریچند سال پ یعرض چند هفته به اندازه 

 شده بود!

 

دادم. نگاهم را  هیام تک یو به صندل شده اش گرفتم دیسف یانزجار چشم از موها با

 محکم و پر تمسخر گفتم: ییدستبند زده اش دوختم و با صدا یبه دست ها

 ؟یفتیفالکت ب نیبه ا یروز هی یکرد یفکرش رو م-

 

انداخت در دلم  نییسرش را پا ینگاهم کرد. وقت هیثان کیرا باال آورد و فقط  سرش

 گفتم:

 "؟شهیهم سرش م یکثافت شرمندگ نیا"

 

 :دیتا بگو دیطول کش یا هیثان چند

که تو  یفالکت نیروز به هم هی نکهیاز ا دمیترس یچند سال م نیا یمن همه -

 !فتمیب یگیم

 

 و نفرت داشت: نهیک یرنگ و بو زم،یتمسخر آم پوزخند
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 روز بندازه. نیتو رو به ا امنشیآر امکیپسرِ س یکرد یوقت فکرش رو نم چیاما ه-

 

چه  یا باال بکشد، سرش را چند بار به چپ و راست تکان داد. براآنکه نگاهش ر یب

 خودش؟ ایمتاسف بود؟ من  یکس

 

 قاطع گفتم: یمقدمه، با لحن یو ب کبارهی

 خوام! یمن دخترت رو م-

 

 یحتم سرش چنان باال آمد که شک نداشتم رگ به رگ شدنش ه،یصدم ثان در

شد و  رهیخ میبودند به چشم ها سرخ شده تیکه حاال از عصبان ییاست. با چشم ها

 کرد آن را آرام نگه دارد اما باز هم بلند بود گفت: یم یکه سع ییبا صدا

. دمیکردم خودم تاوانش رو پس م یاگه کار ؟یدیدست از سر خانوادم بردار! شن-

ببر  هی. مثه شیهمون منصور هفده سال پ شمیم نیشد کشیبرادرت نزد ایبفهمم تو 

 ؟یدیدرم! فهم یمهمتون  رو  یزخم

 

را  می. چشم هادمیجلو کش یگرفتم و سرم را کم یام را از صندل هیآرامش تک با

 پر نفوذ گفتم: یکردم و با لحن کیبار

 یدون یرو قبول کنه! م شنهادمیخواد پ یبگذرم، م تمیمن از شکا نکهیا ینازگل برا-

 ؟یچ یعنی نیا
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از حد معمول درشت تر  شیها رفت. چشم یآشکار م یدرنده اش، رو به ترس نگاه

 فاصله افتاده بود: یاز ناباور شیلب ها انیشده بودند و م

کثافتش  ی! چون قراره به خاطر نجات باباشهیمال من م یکه کن یتو هرکار یعنی-

 پبشنهاد ازدواجم رو قبول کنه.

 

 سرش را به چپ و راست تکان داد و گفت: یناباور با

 ؟یفهم یسالشه م جدهیقط هتو؟ اون دختر ف ایمن کثافم -

 

 :دمیکش ادیو فر دمیکوب زیم یکنترلم را از دست دادم. به رو کبارهی به

دخترش تا ساعت چند  دیفهم ینم یساله که پدرش حت جدهیدختر ه هیآره -

کار  یتو نقدریکه ا ی. پدرهیدخترش چ یدونست دردا یکه نم ی. پدررونهیب

 یتا قربون صدقه خام شد. عاشق شد. م غرق شده بود که دخترش با چهار شیکوفت

بود. چون  نهاشد. چون ت یزود بهم دل بست که باورم نم نقدریدخترت ا ؟یفهم

به من  ی. حاال داریکرد یبهش محبت نم ،یکرد یپدر بودن م یکه ادعا ییتو

 نیداشتنش از بزرگتر یکه از برا یکه عاشقشم؟ من ینکنم؟ من؟ من تشیاذ یگیم

 یسالها زحمتم برا یرو ذارمیپس گرفتنش پا م یکه برا یمنگذرم؟  یدشمنم م

 انداختن تو؟ آره؟ ریگ

 

آمد. دستم را  یم رونیام ب نهیاز س یبه خس خس افتاده بود و نفس به سخت میگلو

 هم فشردم. یرا رو میقلبم گذاشتم و چشم ها یرو
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دادگاه  قیاز طر توانستم ی. من ممیایب نجایبخاطر نازگل نبود، محال بود که به ا اگر

 ینازگل و خانواده اش دشمن نیکار، فقط ب نیدانستم با ا یبرسم. اما م جهیهم به نت

مردک  نیتوانم از ا یکردم م یخواستم. فکر م یشدنش را نم تیآمد. اذ یم شیپ

 کردنش آنقدر دشوار باشد. یکردم راض یو فکر نم رمیبگ تیرضا

 

 نیآخر نیبه سمتِ هدف پرتاب کردم. ارا  ریت نیرا باز کردم و آخر میها چشم

نازگل را  یشدم از راه قانون یمجبور م د،یرس ینم یا جهیشانسم بود و اگر به نت

 خود کنم: یبرا

رو  یکه کرد یینازگل! تمام کار ها شِیپ رمیراست م کی نجایاز ا ،یند تیاگه رضا-

که  ینفر کی نیبشه. تا هم زاریتا ازت ب گمیم نقدریا گم،یم نقدری. اگمیبهش م

کنم؟ از  یکار م یچ یدون ی. بعدش مینداشته باش گهیهم د رهیحاضره برات بم

دادگاه بدونه که تو  هیکاف فقطکنمش.  یمال خودم م شهیهم یقانون برا قیطر

بدون  ی. انوقت نازگل حتیکن یم یریازدواج جلوگ نیاز ا یلیدل چیه یب یدار

 ته.با خود می! تصمشهیتو هم زن من م تیرضا

 

فرستادم. چند  رونیرو ب قمیدادم و نفسِ عم هیام تک یتمام شدن حرفم، به صندل با

 نییسر پا ینشد و حت یخبر چیه ینشستم و منتظر جواب ماندم. وقت یا قهیدق

 گفتم: امدیافتاده اش باال ن

با  یتونست ی! میکه شده خوشحال کن کبارمی یدخترت رو برا یتونست یتو م-

که کنارم  نمیب یه کنارم خوشحال باشه. نازگل عاشقه منه. من مک یبذار تتیرضا

 خنده.  یم
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 تاسف تکان دادم و گفتم: یبه نشانه  یسر

که نازگل با  یکن یم یبارم کار نی. ایدفعه هم فقط به فکر خودت بود نیاما ا-

 نی. اشهیبفهمه، اصال خوب نم مایبرم و ن شیپ یبرادرش بد بشه. اگه من از راه قانون

 !یدون یرو خودتم م

 

 آمدم. یم دینمانده بود. به گمانم از اول هم نبا یحرف گرید

 

در  یراست به سمتِ در اتاق رفتم. به محضِ آنکه دستم رو کیبلند شدم و  میجا از

 :دیچیگرفته و دردمندش در گوشم پ ینشست، صدا

نذار  کنم اما یم یبگ ینزن. هرکار یکنم بهش حرف ینگو! خواهش م یچیبهش ه-

 کنم! ی. خواهش مادیاز من بدش ب

 

نمانده بود. سرم را به سمتش  یمرد باق نیتا شکستن بغض ا یزیگمانم چ به

 چرخاندم و گفتم:

ندارم اما خواهر و برادرم  یازیاول از همه، سهم پدرم رو برگردون. من به پول تو ن-

 دارن. ازین

 

شلوارم فرو کردم  بِینم را در جموافقت تکان داد. دستا یبه معنا عایرا به سر سرش

 و گفتم:
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که  ی. اگه برگه ایدیم تیکردم رضا یمحضر چون فکر م یامروز وقت گرفتم برا-

 نینگم و بهتر یزیکه به نازگل چ دمیقول شرف م ،یپدره رو امضا کن  تیرضا یبرا

 .ریحال خوب رو ازش نگ نیرو براش بسازم. اون کنارم حالش خوبه! ا یزندگ

 

نگاه کرد و چقدر با نگاهش  میدانم چقدر در چشم ها یم چه قدر گذشت. نمدان ینم

 خواهش کرد، اما باالخره لب از هم باز کردم و گفت:

 .دمیم تیباشه! رضا-

 

 نازگل#

 ی دهیورز کلیرا باز کردم، ه اطیو درِ ح را در قفل چرخاندم دیمحضِ آنکه کل به

 .دمیرا مقابلم د ماین

 

 شیکردم نگاه ها یبود، اما احساس م ادیز نمانیب یکه فاصله دانم چرا با آن ینم

 دهد. یم نهیک یرنگ و بو

 

 دم،یکش یبود م ستادهیآرامم را به سمتش که کنار استخر ا یکه قدم ها یحال در

 گفتم: دمیرس کشینزد ینشاندم. وقت میلب ها یرو یلبخند

 سالم!-
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بود،  یعصبان ایناراحت  یزیست. هر بار که از چ یمطمئن بودم که عصبان حاال

 گرفت.  یلبش را به دندان م یگوشه 

 

 یزیخواستم دهان بازم کنم و چ ده،یترس یدر دلم افتاد. با نگاه یمرتبه ترس کی

 گفت: مایکه ن میبگو

 ؟یکجا بود-

 

 را فرو دادم و گفتم: میآرام اما ترسناک بود! آبِ گلو شیصدا

 دانشگاه!-

 

 :دندیباال پر میشانه ها ادش،یفر یصدا از

 کالست تموم شده! شیدانشگاه؟ تو سه ساعت پ-

 

 دانست؟ یاز  کجا م مایمن! ن یخدا

 

 گذشتم گفتم: یم مایکه از کنارِ ن یو در حال دمیرا درهم کش میها اخم

 !رمیمونده به تو حساب پس بدم که کجاها م نمیهم-

 



643 
 

لِ صورتم نگه . صورتش را مقابدیمرتبه دستم را به شدت به سمت خودش کش کی

 شد. رهیخ میغرق در خونش، به چشم ها یداشت و با چشم ها

 

 دروغ نگفته بودم! دیلرز یاز ترس تمام بدنم م میخواستم بگو یم اگر

 ؟یریم یهر روز بعد از دانشگاهت کدوم قبرستون-

 

دستان  یکردم حلقه  یم یکه سع ی. در حالنداختمیهم خودم را از تک و تا ن باز

 را باز کنم گفتم: میر بازوبه دو ماین

 میفقط برم دانشگاه و از راه دانشگاهم مستق دینکنه با هیگردم، چ یم رونیب رمیم-

 خونه؟ امیب

 

 یاش راه گرفته بودند و بدون شک، امروز اصال حالِ خوب یپبشان یعرق رو یها دانه

 نداشت!

اگه بفهمم بعد وقت باز خواستت نکردم، اما  چیهوقت دست روت بلند نکردم.  چیه-

اسمشم  یکه حت زنمتیم نقدریاون پسره، به خدا قسم ا شیپ یریاز دانشگاهت م

 بره! ادتی

 

مانده بود و از  رهیمصمم و سرخش خ یچشم ها یدرشت شده ام رو یها چشم

 آمد. ینم رونیب ییصدا چیه میلب ها انیم
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بردم! من چه  یاجرا پرا رها کرد و به سمت خانه رفت، تازه به عمق م میکه بازو ماین

 کردم؟ یچه م دیکرده بودم؟ حاال با یغلط

 

نبود!  یراض تمانیگرفتم. روهام از وضع میدست ها انِیتاب نشستم و سرم را م یرو

گفتم و با  یم دیکنم؟ باالخره با میقا مایرا از مامان و ن زیخواستم همه چ یم یتا ک

 !مریو بابا دوست داشتم بم مایفکر به عکس العمل ن

 

از بهم خوردن  دم؛یترس یام به روهام را داشتم! م یماریحداقل جرات گفتن ب کاش

روز  کیام را بفهمد،  یماریدانستم اگر ب ی. مدمیترس یآرامش کوچک م نیهم

خواهد برد و  مارستانیعمل کردن به ب یداشت. بدونِ شک من را برا میخوش نخواه

 را خبر خواهد کرد. ماین

 

 دهیچیپ یزندگ نیکردم با ا یم دیکم را با دست ماساژ دادم. چه بادردنا یها قهیشق

 شد؟! یچرا تمام نم یکابوس لعنت نیکردم؟ ا یتحمل م دیام؟ کدام دردم را با

 

دادگاه بابا برگزار شده بود و  یگذشته جلسه  یهفته  بود که نیام ا یدلخوش تنها

 بود!  کرده دایسال زندان، به سه سال کاهش پ ستیحکمش از ب

از  ییرا پس گرفته بود. با آنکه سه سال جدا تشیبه قولش عمل کرده و شکا روهام

بود که  نیام ا یبود. تنها ناراحت یشکرش باق یکرد، اما باز هم جا یام م وانهیبابا د

 کشد نفس نکشم. یکه او نفس م یدر خانه ا گریبار د کیو نتوانم  رمیبم
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خواند. من با  یشعر م میزد و برا یخواب زنگ م مثلِ گذشته، شب ها قبل از روهام

بخاطرِ سر درد از  کباری یآنکه حت یشدم. ب یم دایبم و مردانه اش ش یصدا دنِیشن

 .دمیخواب یراحت تا صبح م الیشوم، با خ داریخواب ب

 

را  "؟یخوب" یکند، کلمه  "سالم"آنکه  یب شهیشب هم زنگ زد. مثلِ هم آن

کلمه، آنقدر عشق و احساس را در  کیشود  یکردم مگر م و من با خودم فکر دیپرس

 دهد؟ یخودش جا

 بخونم؟ یزیچ هیروهام امشب من برات -

 

 داد: یم یناراحت یآرامش، رنگ و بو یخنده  یصدا

 ؟یکه اون دفعه برام فرستاد یمثلِ همون شعر-

 

 یبا بغضشدند.  زانیآو میفرستاده بودم، لب ها شیکه برا یشعر دردناک یادآوری با

 گفتم: یساختگ

 خونم! یاصال نم-

 رسم! یبه من فردا به حسابت م یبنداز کهیبخون فقط توش ت-

 

که  یدکلمه ا قیعم یرا صاف کردم و با نفس میگفتم. صدا "یچشم"و  دمیخند

 بودم، شروع به خواندن کردم: دهید ییجا

 بزن زنگ من به-
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 ...بگو دلتنگی از و

 ...توست و من بین مانده باقی اشتراک اتنه دلتنگی که فکرکنم بگذار

 .بگیر را دستهایم تلفن زنگزدهی های سیم پشت از ،بعد و

 !بخوان سعدی دلتنگی سر از و بزن زنگ من به

 ...صائب ،کلیم ،حافظ

 !بخوان میخواهی هرچه اصال نمیدانم من

 ...زدهلک صدایت برای دلم لعنتی من

 ...بیت هر بین دارت صدا نفسهای برای

 نگو چیز هیچ و بزن زنگ من به اصال

 !بکش نفس فقط

 ...توست نفسهای از گمان بی بنفش ختمیهای عطر این فکرکنم بگذار و

 ،بزن زنگ من به

 ،بگیر را دستم

 ،بمیرندو  بروند تا کن رها را خانمانم بی اشکهای و

 ،است عذابآور خالیم جای چقدر که بگو و

 ،سیک بی از میبری پناه روها پیاده به وقتی

 ،یادآوری برای میخوری بهارنارنج دمنوش وقتی

 ...نبودنم سر از نمیخوانی شعر وقتی

 ،کن بغض و بزن زنگ من به



647 
 

 ...دلتنگی چقدر بفهمم تا

 !نکن باور را مردم حرف

 تو  یصدا با ،دوباره مشومی زنده من

 ...بزن زنگ فقط

 

در که حفظش کردم که بارها و بارها خوانده بودمش، آنق یتمام شدنِ دکلمه ا با

 گونه ام را پاک کردم و گفتم: یشده رو یبودم، اشک جار

 چه طور بود؟-

 قشنگه! یلیصدات خ-

 

 و گفتم: دمی. خندختیر نییپا یدفعه گفت، که قلبم هر کیجمله را  نیا آنقدر

 نوشته سر کردم؟ نیبا ا ادتیرو به  ییمن چه شب ها یدونیم-

رو از  یهمه دلبر نیکردم؟ ا یچپت م یقمه ل هی یبود شمیاگه االن پ یدون یم-

 آخه؟ یاریکجات م

 

 . روهام گفت:دمیو با خجالت خند دمیگز لب

 برات بخونم روت کم بشه. ادیبه ذهنم نم یچی! هیامشب خلع صالحم کرد-

 

 گفتم: دمیخند یکه م یحال در
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 !یبازنده ا شهی! همیاریمن کم م یجلو شهیتو هم-

 

 گفت: بیخاص و عج یلحن با

 فی! تمام عمرم شکست نخوردم اما هر بار مقابلِ تو احساس کردم ضعیگیراست م-

! انگار من ینفر کیکنم  یکنم، احساس نم یم ی! با تو که بازامیدن کنیباز نیتر

 کنم! یم یباز میت هیتک نفره، مقابلِ 

 

مامان رفتم. قرار بود بعد از گرفتن  نیزدم و به سمتِ ماش رونیدانشگاه ب از

کردم و  یم طنتیاوقات ش یحال باز هم گاه نیبخرم. با ا نیام، ماش نامهیهگوا

 رفتم.  یبلند مامان را کش م یشاس چیسو

 

به صورتم انداختم و مقنعه ام را صاف کردم.  ینگاه نهیکه نشستم، در آ نیماش پشتِ

 مشترکمان حرکت کردم. یرا روشن کردم و با سرعت، به سمتِ خانه  نیماش

 

 شدم. ادهیپ نیترمز زدم و به سرعت از ماش یآپارتمان، رو درب یجلو

 

را در آوردم و به سمت حمام  میبود. لباس ها امدهیخانه که شدم، روهام هنوز ن واردِ

 رفتم.
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به سالن انداختم. هنوز  یآمدم و نگاه رونیاز حمام ب ،یا قهیچند دق یاز دوش بعد

 بود پس وقت داشتم! امدهین

 

غذا درست  یبرا یصورتم نشاندم. کم یمحو رو یشین کردم و آرابه ت بایز یلباس

 سفارش دادم! تزایشده بود، پس زنگ زدم و پ ریکردن د

 

ام را  یاسترس گرفته بودم! گوش یبود. کم امدهیو روهام هنوز ن دیها رس تزایپ

را به گوشم چسباندم، احساس  یبرداشتم و شماره اش را گرفتم. به محصِ آنکه گوش

 .دیآ یم ادیداد و فر یصداکردم 

 

 فونیخورد! تماس را قطع کردم و به سمتِ آ یم چیدر دلم پ یزیدانم چرا چ ینم

 .دمیکش یبلند نیدهانم گذاشتم و ه یرفتم. روشنش که کردم، از ترس دستم را رو

 

درشت شده و وحشت زده ام را  یفشردم و چشم ها یدهانم م یدو دستم را رو هر

 مایداد ن یروهام را گرفته بود و تکانش م ی قهیدوخته بودم. او که مقابلم  رِیبه تصو

 بود؟

 

به تنم کردم. آنقدر هول  ییسرم انداختم و مانتو یرو یندارم که چه طور شال ادی به

 .رفتم نییآسانسور از پله ها پا یکرده بودم که به جا
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نفس نفس  جانیه از دم،یبخورم. پشتِ در که رس زیبود پله هارا ل کیبار نزد چند

نگاه  شیمن چه طور در چشم ها ایکردن نداشتم! خدا هیتا گر یزدم و فاصله ا یم

 کردم؟ یم یکردم؟ من چه غلط یم

 

و در را باز  دمیرا جلو کش دندیلرز یکه از ترس عرق کرده بودند و م ییها دست

 کردم.

 

ر روهام و خشک شد. چند نفر دو ماین یصورت عرق کرده  یوحشت زده ام رو نگاه

 داشتند آن هارا از هم جدا کنند. یجمع شده بودند و سع ماین

 

 فیخف یغیاراده ج یصورتش، ب یخونِ رو دنِیبه روهام انداختم و با د ینگاه

و  دمی. به سمِت روهام دودندیهر دو به سمتم چرخ غمیج یصدا دنی. با شندمیکش

 گفتم: دندیچک یم نییپا میاز گونه ها میکه اشک ها یدر حال

 روهام؟ خاک بر سرم! ادیاز کجات داره خون م ه؟یچرا صورتت خون-

 

 وادار کرد:  دنیتمام تنم را به لرز ما،ین ادیفر یصدا

 یم یچه غلط کهیمرت نیا یخونه  ینازگل؟ تو تو یخور یم یچه گوه نجایتو ا-

 ؟یکن
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 چید که هز یرا نگرفته بودند، بدون شک آنقدر من را م شیآن دو مرد دست ها اگه

 نماند! یاز من باق زیچ

 

هر لحظه به عقب  میخورد و قدم ها یاز ترس به هم م میکه دندان ها یحال در

 به چپ و راست تکان دادم. یشدند، ناباورانه سر یبرداشته م

 

 :دیکش ادیفر دوباره

 کشمت! یکشمت! بخدا م یم-

 

 یغی. جدیسمتم دو آن دو مرد آزاد کرد و به یدست ها نیمرتبه خودش را از ب کی

را به عقب هل داد و  مایو عقب تر رفتم که همان لحظه روهام ن دمیاز ترس کش

 سنگر کرد. داد زد: میتنش را جلو

 کنم! یم رتیس یدستت بهش بخوره از زندگ-

 

 دمیکش یدوباره ا غِی. جدیدر صورتش کوب یبرد و مشت ورشیبه سمتِ روهام  ماین

 و گفت: دینکه کمر خم کند من را پشتِ کمرش کشآ یآخ نگفت. ب یاما روهام حت

 شکنمش! یبزن! من رو بزن اما دستت رو به نازگل نزن که م-

 

 روهام را تکان داد و داد زد: ی قهی ماین

 کنم! یآره؟ نابودت م یذار یآبرومون م یوجدان! دست رو یکثافت! کثافت ب-



652 
 

 

 زدم: غیج هیدر صورتش بزند با گر یگریخواست مشت د تا

که  یکس شِیکردن پ ینزنش! تورو خدا نزن! ازدواج کردن مگه گناهه؟ مگه زندگ-

 گناهه؟ یدوستش دار

 

 یعقده ها نیاز ا شتریاجازه نداد ب جهیهمه جارا فرا گرفت. سرگ یمرتبه سکوت کی

 انیزانو زدم و سرم را در م نیزم یزدم رو یکه هق م یدلم را جار بزنم. در حال

 گرفتم. میدست ها

 

آورد! خسته شده بودم  یدل خودم را هم به درد م یدلخراشم، حت یها هیگر یاصد

 پر درد! یزندگ نیهمه کشمکش! خسته بودم از ا نیاز ا

 

 ییزدم دست ها یکردم. حدس م هیگذاشتم و از ته دل گر نیزم یام را رو یشانیپ

 مایند ندردم یصدا یروهام هستند، اما وقت یکه دورِ شانه ام حلقه شدند، دست ها

 بهم خورد: اتمیتمام فرض د،یچیدر گوشم پ

 .نیرو زم نیپاشو! پاشو نش-

 

از من  مایو خودم را در آغوشش انداختم. اگر ن برداشتم نیزم یسرم را از رو کبارهی

تحمل  گریشدم. من د یشد، من نابود م یاز من متنفر م مایگرداند، اگر ن یرو بر م

 تحملش را نداشتم. گریدرد را نداشتم! به خدا د نیا
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 زدم گفتم: یکه هق م یاش گذاشتم و در حال نهیس یرا رو سرم

 یغلط کردم. تورو خدا ولم نکن. من رو به حالِ خودم نذار من بدون تو م ماین-

 . رمیم

 

ام شدت گرفت.  هیسرم نشست و شروع به نوازش کردنم کرد، گر یدستش رو یوقت

 گفت: یگرفته ا یبا صدا

 !رهیگ ینکن باز سرت درد م هیگر گهی. بسه دینازگل! نابودم کرد یتکمرم رو شکس-

 

به پشتِ  یلحظه ا یبلندم کرد. بی آنکه حت نیزم یو از رو دیرا در آغوش کش من

 گفتم: هیرفت. با گر نشیسرش نگاه کند، به سمت ماش

 ...ماین-

برات  کنم که نزنمت. دلم داره یدارم خودم رو کنترل م یلینگو! خ یچی! هشیه-

احمق تو  ؟یکار کرد یچ یفهم ی. مشهیم کهیت کهیترکه نازگل! دلم داره برات ت یم

 ی! تو مکهیمرت نیدست ا ی لهیوس یخودت رو بکن نکهینه ا یعمل کن دیاالن با

 ؟یخود خواه نقدریاشم؟ چرا  یم یچه حال دنتیمن با درد کش یفهم

 

کرد و خودش  نشیسوار ماش اش پنهان کردم. من را نهیزدم و صورتم را در س هق

 بزنم خودش زودتر گفت: یپشتِ فرمان نشست. تا خواستم حرف

 دارم. یمامان رو بر م نیماش امیبعدا م-
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 ی. با ترس نگاهستادیا نیماش یرا روشن کرد، روهام جلو نیمحضِ آنکه ماش به

 نگاهم نکرد. یلحظه ا یاما او حتالتماس گونه حواله اش کردم 

 

سمتِ خودش را  یداد. پنجره  یلب فحش رِیو ز دیاش کش یشانیه پب یدست ماین

 و روهام به سمتِ پنجره آمد.  دیکش نییپا

 

 به من انداخت و گفت: ینگاه

 ش؟یبر ینازگل زنمه! کجا م-

زندانه تو با اجازه  ی! کدوم زن؟ پدر من توکهیچرت و پرت به هم نباف مرت نقدریا-

 ؟یکدوم پدر خواهرِ من رو گرفت ی

 

 یچشم باز کرد، نگاهش را به چشم ها یهم فشرد. وقت یرا رو شیچشم ها روهام

تا لب  دیطول کش یا هیمردد بود. چند ثان یزیام دوخت. انگار در گفتن چ دهیترس

 :دیباز کند و بگو

 دونه! یبابات م-

 

 ناباور گفت: ییهم شکه شده بود! با صدا مایتنها من، بلکه ن نه

 !؟یچ-
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بابات رو گرفتم! مدارکش هم هست.  یاز عقد رفتم زندان و امضامن خودم قبل -

 تینذار از دستت شکا ؟یببر یخوا ی. حاال زن من رو کجا مهیبابات راض یعنی نیا

 کنم.

 

دانستم از  یخودم هم نم یمن را نشانه گرفتند. من حت مایناباور و سرخ ن یها چشم

 گفت؟ صد در صد! یزند. دروغ م یچه حرف م

 

 لرزان، من من کنان لب زدم: ییصدا با

 ب... خدا... من... خبر... نداشتم!-

 

 یم شتریگردنش، ترسم را ب یشد و رگ برجسته  یهر لحظه سرخ تر م ماین صورت

 کرد. 

 

 تیکه از عصبان ییرا مشت کرد. با صدا شیهم فشرد و دست ها یرا رو شیها چشم

 گفت: دیلرز یم

 داشته باشه... تی! اگه واقعهیچ هیضبرم تا بدونم ق یفعال نازگل رو م-

 

 وحشت ناک به سمتم انداخت و گفت: ینگاه

 ...یول دیریگ یم یحفظ آبرومون هم که شده عروس یبرا-
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 رهیخ دیبار یکه از آنها نفرت م ییرا به چپ و راست تکان داد و با چشم ها سرش

 گفت: میبه چشم ها

 زنم! یتنها خواهرم رو م دِیق شهیهم یبرا-

 

 یحرف چیاما ه دند،یبار یمهابا م یب می. با آنکه اشک هادیلرز یتنم لحظه ا امتم

 شد.  ینم یکه کرده بودم، بر زبانم جار یکار هیتوج یبرا

 

 نیبود، عقب رفت و گذاشت ماش دهیخواست رس یکه م یزیکه انگار به چ روهام

 میگرفت یم یو عروس میکرد یبه نفعش شده بود! ما ازدواج م زیحرکت کند. همه چ

 وسط خانواده ام را از دست داده بودم. نیو تنها من ا

 

خواست چشم  یکرد، که دلم م یدلم شکسته بود، آنقدر تن و بدنم درد م آنقدر

 نشوم. داریوقت ب چیببندم و ه

 

داده بودم و  هیتک شهیراند و من سرم را به ش یبه سمت خانه م یادیبا سرعت ز ماین

از دست دادن  ی. به دست آوردن روهام در ازاختمیر یاشک هم نم گرید یحت

دانستم؟ خودم را؟ روهام  یرا مقصر م یچه کس دیمنصفانه بود؟ با نیخانواده ام؟ ا

 پدرم را؟ دیشا ایرا؟ 

 

مشترکمان  یام را در خانه  یو گوش فیآوردم که ک ادیتازه به  م،یدیخانه که رس به

قبل از خواب هم  شیصدا دنیبه نشن یجا گذاشته ام! آنقدر خسته بودم، که حت
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 یکار یبهتر بود چند روز از من دور باشد تا دست از مخف دینکردم. اصال شا یتوجه

 بردارد. شیها

 

شدم و به محضِ آنکه خواستم  ادهیپ نیپارک کرد. از ماش گیرا در پارکن نیماش ماین

 در باال بروم گفت: یجلو یاز پله 

 کجا؟-

 

تا آسمان  نیزم ش،یچند ماه پ یمایروز ها، با ن نیا یماین به وجودم چنگ زد. ترس

کشنده  یزهردار شده بودند! زهر شیکرد. نگاهش، رفتارش و تمام حرف ها یفرق م

 ساخت. یکرد و نابودت م یکه در جانت نفوذ م

 

به جلو گذاشت و  یبرگشتم و نگاهم را به فک سفت شده اش دوختم. قدم یسخت به

 گفت:

 شناسنامت کو؟-

 

 مشترکمان! یبود! در خانه  فمیک در

 

 نباری. امیبگو یزیدوختم و نتوانستم چ شیدرشت شده ام را به چشم ها یها چشم

 :دیکش ادیفر

 !عی. سراریبرو شناسنامت رو ب ستم؟یمگه با تو ن-
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 گفتم: دهیبر دهیبر

 !ستی... نشمیپ-

 

. کشان دیستم را کشبه سمتم آمد و د تیمرتبه طاقتش تمام شد. با عصبان کی انگار

 کشان من را به داخل خانه برد و داد زد:

 .یرینزدمت که بم نقدریا نجایتا هم اریبرو شناسنامت رو ب-

 

به  یکه دستمال یآمد و در حال رونیجلو هولم داد. همان لحظه مامان از اتاقش ب به

 درشت شده گفت: ییسرش بسته بود، با چشم ها

 ؟یزن یچرا داد م ما؟ین شدهیچ-

 شده؟ یامروز چ یدون یزنم؟ م یچرا داد م-

 

به سمتم آمد. به سمتش  دهیزدم انداخت و ترس یبه من که هق م ینگاه مامان

عطر مادرانه اش را با  یاجازه نداد بو مایپرواز کردم و خودم را در آغوشش انداختم. ن

 راحت استشمام کنم؛ داد زد: الیخ

 ادیم رید نقدریکه ا هیهر روز کدوم قبرستونهر روز  نمیکردم که بب بیخانم رو تعق-

 یاسم اون پسره رو نم گهیکاسشه چون د مین ریز یکاسه ا هیدونستم  یخونه! م

 دم؟ید یساعت بعدش چ کی یدونیخونه. م هی یرفت تو دمیآورد. د
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 بود گفت: دایکه درد و عجز در آن هو ییبا صدا نباریا

همون خونه!  یرفت تو یرده داشت ممارو نابود ک هیکه چند ماهه زندگ یپسر-

 یکار م یپسر چ هی یخونه  یخواهر من تنها تو ؟یچ یعنی نیا یدون یمامان م

 کنه؟

 

توانستم بگذارم  یاحساس کردم. نم میمامان را از دورِ شانه ها یشدن دست ها شل

 توانستم... یمواخذه ام کند!  نم نقدریا

 

 یرفتم و جلو مایآمدم. به سمتِ ن ونریمامان را پس زدم و از آغوشش ب یها دست

 زدم گفتم: یکه هق م یزانو زدم. در حال شیپا

خواستم  یاولش م ؟یفهم یبخدا دوستش دارم. به قرآن دوستش دارم م ماین-

که بخاطر من  یدیکه گرفت. د یدی. درهیرو پس بگ تشیباهاش ازدواج کنم که شکا

تونستم با نبودش سر  ینبود نم هم یتیاگه شکا دمیگذشت. اما بعدش د تشیاز شکا

اگه  ؟یفهم یدارم م دوستشباشه من  نمیزم یمرد رو نیاون کثافت تر مایکنم. ن

 تونیکیبار  هی. ایلعنت دیبار درکم کن هیکشه!  یمن رو زودتر م یماریب نینباشه ا

 !دیدرکم کن

 

 زانو زد و گفت: میپا یجلو یهم پر از اشک بود وقت ماین یها چشم

 چرا؟ یدون یکنم م یم من درکت-

 

 تلخ زد و گفت: یزدم و تنها نگاهش کردم. پوزخند هق
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 !یشدم که تو عاشقش یچون منم عاشقِ خواهرِ همون-

 

 کیهق هقم در گلو خفه شد. انگار فقط  یقطع شدند و صدا یلحظه ا میها هیگر

 حرف در درون آن چشم ها! ایدن کیو  دمید یرنگ اشک آلود م یجفت چشم مشک

 یکه بهش دل باختم. م دمیکه شمارش رو ازت خواستم فهم یهمون بار اول از-

 بهتون بگم اما... اوشیتو و س یخواستم بعد از عروس

 

 گونه اش را پاک کرد و گفت: یشده رو یجار اشک

خانواده رو از هم  نیا یجور یبا خانوادمون کرد، اون عوض یکار یاما اون عوض-

گفتم  یشدم. با خودم م یاز خودم متنفر م انایه دبا فکر کردن ب گهیکه د دیپاش

 که پدرم رو انداخته زندان؟ رمیرو بگ یپستم که خواهر کس نقدریمن ا یعنی

 

 را گرفت و تکانم داد: میها شانه

چشمت  یچه طور تونست ؟یاما تو نتونست سم،یقلبم وا یچه طور من تونستم جلو-

 ؟یکه کرده بود ببند یکار یرو رو

 

چشم  یدرشت شده ام رو یکردم. چشم ها یبودم باور نم دهیا که شنر ییحرفا

 .میتوانستم بگو ینم زیچ چیسرخش خشک شده بود و ه یها

 

 شد؟ یتر و دردناک تر م دهیچیداستان پ نیرفتم، ا یهرچه جلوتر م چرا
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 دانم چه قدر گذشته که گفتم: ینم

 یشیقلب و احساست م نویمد یدار ینجوریبه برادرش داره که ا یچه ربط اناید-

 ما؟ین

 یم یبابا نگاه کنم نازگل؟ اصال تو چه جور یچشما یتونم بعدا تو یم یچه طور-

 بابا من عاشق دشمنتم؟ یبهش بگ یخوا یم ؟یتون

 

زند  یکه م یحرف یدانستم روهام رو ی. مدندیچیروهام در سرم پ یها حرف

 خاطر گفتم: نیدارد؛ به هم نانیاطم

 .هیازدواج راض نیکه اجازش رو بابا داده! پس به ا یوهرروهام شوهرمه! ش-

 ممکنه! ریغ نیا-

 

 و گفتم: دمیخودم را جلو کش یکم

قلبته بکش. بابا اگه خودش مقصر نبود، اگه به  یکه تو یا نهیک ای! بماین ستین-

 داد! ینم تیازدواج رضا نیبدهکار نبود، مطمئن باش به ا یزیروهام و خانوادش چ

 

 چپ و راست تکان داد و گفت: را به سرش

 کنم! یبا خود بابا حرف نزنم باور نم یتا وقت-
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و  دیایاز دهانم در ب ینگذاشت حرف یبلند شد. حت شیرا گفت و به سرعت از جا نیا

 یخواست به مالقات بابا برود، کارِ سخت یبه سمتِ در رفت. حدس آنکه م عایسر

 نبود. 

 

 سیمبل ها وا رفته بود خورد. صورتش خ ین که روکه رفت، تازه نگاهم به ماما ماین

 کرده بود. هیصدا گر یب م،یزد یحرف م مایکه من ن یاز اشک بود و قطعا تمام مدت

 

 یباز کرد، بلند شدم و به آغوشش پناه بردم. حداقل کم میرا برا شیدست ها یوقت

هست که  یهست که درکم کند. کس یخانه کس نیدلم خوش بود به آنکه در ا

 باز نگه دارد. میسرزنشم نکند و آغوشش را برا

 

 یفرو رفته بود! من در اتاقم دلتنگ آغوشِ کس یو خوف ناک بیدر سکوت عج خانه،

... مایگذشت و ن یبودم م دهیرا چش شیکه گرما یبار نیهفته از آخر کیبودم که 

 !مایامان از ن

 

 یزیر از جانم بود چت زیکه عز یو خنده از تک برادر طنتیتا به االن، جز ش من

 ینم مای! ندمید یخانواده م نیعضو ا نیرا سر درگم تر مایبودم. اما حال، ن دهیند

 چه کند!  دیفهم یخواهد و نم یدانست چه م
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با  ما،ین بیسکوت عج نیا میترس یاز روهام بزنم را نداشتم. م یآنکه حرف جرات

مرتبه باال  کیده اش فروخور یحرف ها دمیترس یشکسته شود! م نیسهمگ یطوفان

 !دمیترس ی! من مدمیترس یو بر سرم آوار شوند؛ م ندیایب

 

و  دهیتختم خواب یروز که رو کی! امدیسکوت به مذاق روهام خوش ن نیا انگار

 .دمیرا از پشت پنجره شن ادشیفر ینگاهم به سقف خشک شده بود، صدا

 

به سمتِ پنجره پرواز  و دمیپر میداغ شد و ترس هجوم آورد! از جا یلحظه ا بدنم

 زد: ادی! در کوچه فردی. به محضِ آنکه پرده را کنار زدم، من را دکردم

 آبروتون رو ببرم؟ ای نیدیحقم رو م-

 

 را باز کرد و به سمتش رفت.  اطیکه درب ح دمیرا د مایآخر زده بود! ن میبه س روهام

 

کالفه و مستاصل  یتزدم. مامان با حال رونیو از اتاق ب دمیزده لباس پوش وحشت

 دانست چه کند! یبود و نم ستادهیوسط حال ا

 خواد از جونِ ما؟ آبرو نذاشت واسمون! یم یپسره چ نینازگل ا-

 

 زدند. یآمد! به گمانم داشتند حرف م ینم شانیصدا

 

 :دیبه سمت در بروم که مامان پرس خواستم
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 تو کجا؟-

 چه خبره؟ نمیبرم بب-

 .شهیتازه بدتر م یریکنه! تو م یلش مخودش ح ماین یخواد بر ینم-

 

کنم! از روهام آنقدر  یبهتر بود که کم محل یآورد و از طرف یدلم طاقت نم یطرف از

 نه! ایکند  یموافقت م یبا عروس مایمهم نبود ن میبرا یناراحت بودم که حت

 

از تنم  میزدم لباس ها یلب با خودم حرف م رِیکه ز یاتاقم برگشتم و در حال به

 :دمیکش رونیب

احمق فرض کرده  هیمن رو  ه؟یکنه! فکر کرده ک یم یرو ازم مخف زیهمه چ یعوض-

گذاشتم  گهیمحل سگ بهت گذاشتم! اگه د گهیماله! اگه د یم رهیفقط سرم رو ش

 یکرد تمیهمه اذ نیا ،یهمه بال سرم آورد نیصاحاب برات قنج بره! ا یدل ب نیا

 بعد منه احمق...

 

زمزمه  دیلرز یکه به شدت م ییبغض کردم! با صدا دمیکه رسحرفم  ینجایا به

 کردم:

 نقدریمنه احمق اومدم زنت شدم! منه احمق بازم عشقم رو بهت نشون دادم! چرا ا-

به کارات ادامه  یخوا یم یتا ک ؟یکن یم تمیاذ نقدرینامرد؟ چرا ا یگیبهم دروغ م

 چارم؟یب نقدریمن اچرا  ست؟یشکم تو ن یراست تو یروده  هیآخه چرا  ؟یبد
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را فرو دادم تا  میدستانم گرفتم. چند بار آب گلو انیتخت نشستم و سرم را م یرو

 کن شود! شهیر میبغضِ چنبره زده در گلو

 اتیواقع یهمه  یبا ارزش تر بود قسم، تا وقت یزیاز هرچ میجانِ خودش که برا به

 دادم!  ینازگل را نشانش م یگفت، آن رو یرا نم

 یتوجه یشود. ب یم تیچقدر اذ یتوجه یدانستم روهام با ب یم یاز هرکسبهتر  من

 او بود! یانتقام برا نیبهتر

 

به روهام گفته  مایبه خانه برگشت! مامان به اتاقم آمد و گفت ن مایرفت و ن روهام

و در  دیایب یتمام رسومات را انجام دهد! به همراه خانواده اش به خواستگار دیبا

 .دیدوباره عقد کن انیو آشنا ها لیحضور فام

 

بابا موافقتش را اعالم  یتوانست بکند وقت یاما چه م ستیموافق ن مایدانستم ن یم

مثل  دیدانست و شا یدانست روهام را دوست دارم؛ م یم یکرده بود؟ از طرف

 آمد که دلم را بشکند! یدلش نم شهیهم

 

  گر،یبار د کیو  دیرس فرا یبه سرعت برق و باد گذشت. روز خواستگار زیچ همه

 نبار،یتفاوت که ا نیما آمدند! با ا یبه خانه  یخواستگار یبرا امنشیآر یخانواده 

 !اوشیداماد روهام بود نه س
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 ی افهیو ذوق از ق یهم نگاهش نکردم. خوشحال کباری یتمام طول مراسم حت در

 یکنده نم گرید، دش یم اناید خینگاهش که م مای... نمایو ن دیبار یم اوشیو س اناید

 شد!

 

که از روهام به دل  یا نهیکه بخاطر ک دمید یم یشد وقت یم کهیهزار ت شیبرا دلم

 !ستادیا یگرفته بود، مقابلِ قلب و احساسش م

 

به  مایمن و ن یگره خورده  یو اخم ها اوشیو س اناید یها یبا شلوغ کار مراسم

 !دیرس انیبه پا یو خوش یبه خوب د؛یرس انیپا

 

روهام رو به مامان کرد و  م،یکرد شانیهمراه اطیکه من و مامان تا درب ح یتوق

 گفت:

 با اجازتون من چند لحظه با نازگل حرف بزنم!-

 

بزنم! هم  یمامان حرف یتوانستم جلو یخواستم و البته نم یرا نم نیوجه ا چیه به

روهام خوب  با ادیداد او هم هنوز ز ینشان م نیباال انداخت و ا یمامان شانه ا

 .ستین

 

 و مامان به سالن برگشت. مانندیمنتظرش م نیگفتند در ماش انایو د اوشیس

 



667 
 

کردند و  یو رو م ریدلم را ز اطیح یکیاش در تار یدوست داشتن یها یعسل برق

رنگ نبودند! کاش آنقدر دلبر  یعسل شیکردم کاش چشم ها یمن با خودم فکر م

 نبودند!

 

دانست با  یآورد. م نییسرش را پا میبه چشم ها رهیبه سمتم برداشت و خ یقدم

 دانست! یم یماند! لعنت ینم میبرا ینفس ،یمتر یلیچند م یفاصله  نیا

 خانمِ من قهره؟-

 

به عقب بردارم، که  یبم و مردانه اش ضربانِ قلبم را تند تر کرد. خواستم قدم یصدا

از  یخانه انداختم و وقت یبه پنجره ها یدستش دورِ کمرم حلقه شد. به سرعت نگاه

 فرستادم، با پرخاش گفتم: رونیپشتِ پنجره ها نفسِ حبس شده ام را ب ینبودِ کس

 ؟یکن یم کاریمعلوم هست چ چیه-

 رم؟یاز تو اجازه بگ دیکنم! نکنه بخاطرش با یزنم رو بغل م-

 

 اش گذاشتم و گفتم: نهیس یرا رو میها دست

 برو عقب لطفا!-

رو خونه جا  تی! گوشیخبر از خودت به من نداد هی تموم یهفته  کیچته؟ -

 یایب یتونست ینم ؟یبهم زنگ بزن ییجا هیاز  یتونست یدرست، نم یگذاشت

 رفته من شوهرتم؟ ادتینکنه  نمت؟یبب
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 شیبه چشم ها رهیو خ ختمیرا در نگاهم ر دیجوش یکه در وجودم م ینفرت تمام

 گفتم:

 !ییتو مینرفته شوهرِ اجبار ادمینه -

 

که به  یجا متوقف شد و نفس کیشد،  یم دهیکمرم کش یکه رو یشد! دست خشک

 .امدین رونیاش ب نهیخورد، از س یصورتم م

 

 یچشم ها یو تعجب بود و حت یخارج شد، پر از ناباور شیکه از گلو یخنده ا تک

 دادند: یرا نشان م یناباور نیگرد شده اش ا

 !؟یچ-

بله دادم که فقط و فقط  ییبه تو نکهیاز ا نمموی! پشمونمیمن پش ه؟یچ یدون یم-

 !یگیبهم دروغ م

 

 

 دمیکش یم رونیکه خودم را از آغوشش ب یاش زدم و در حال نهیس یرو یمشت

 گفتم:

! اما شک نکن که ینبود نجایرو نکرده بودم، تو االن ا تیخر نیمطمئن باش اگه ا-

 از!حقه ب یدروغ گو هیمثلِ خودت؛  شمیبه بعد م نیمنم از ا
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وحشت زده و نگرانش انداختم و برگشتم، اما هنوز  ینگاهم را به چشم ها نیآخر

دستِ مردانه اش شد و بدنم را به  ریقدم را هم برنداشته بودم که مچِ دستم اس نیاول

دلم مانده بود بر سرش هوار  ی. آمدم دهان باز کنم و هرچه رودیسمت خود کش

 .برد غمایوجودم را به  شیلب ها یبکشم که داغ

 

را کرده بودم و  شیهوس لب ها بیتمام تنم را داغ کردند. عج نش،یآتش یها بوسه

را مشت کردم که  میگرفت. دست ها یدو نفره تب و لرز م یعشق باز کی یدلم برا

چنگ نشوند. چه قدر سخت بود پس زدنش! چه قدر سخت بود  شیدر موها

 نخواستنش!

 

 یتوجه گاز یاما ب ردیاش گذاشتم تا فاصله بگ نهیس یگره کرده ام را رو یها مشت

 پچ زد: میلب ها یاز لبم گرفت و رو

! پس من خوامتیمن بازم م یهم که بش ایآدم دن نیفکر کنم قبال گفته بودم بدتر-

 نکن! دیحرف ها تهد نیرو با ا

 برو عقب! نهیب یم یکی-

 

له گرفت. نفس نفس نشاند و فاص میلب ها یتب دار تر رو یکوتاه، بوسه ا یمکث با

نبوده باشد.  یکاش قبلش هم کس ینبود و ا یبه پنجره ها انداختم! کس یزنان نگاه

 .دمیکش یخجالت م مایروهام شوهرم باشد اما من واقعا مقابل مامان و ن دیشا

 

 و گفت: دیترسناک خند یرفت، با حالت یکه عقب عقب م یحال در
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 !ارمیبعدا از دلت در م رو یکه امشب زد یمفت یتموم حرفا هیتالف-

 

 فشردم گفتم: یهم م یرا رو میکه دندان ها یحال در

 مثال؟ یبکن یخوا یم یچه غلط-

 

 و خمار گونه باشد گفت: دهیکرد کش یم یکه سع ییبا صدا نباریا

 فکر کنم قبال بهت گفته بودم خشن و هات دوست دارم نه؟-

 

تنم گذشت. روهام نگذاشت از  یوحشتناک یو داغ ختیر نییپا یدلم هر کبارهی

 که زده بود را هضم کنم: یحرف

 یشوهرِ اجبار هیبا هم!  میشیآره؟ ما که آخرش تنها م میکه من شوهرِ اجبار-

 .ادینشونت بدم اشکت در ب

 

رفت. در را که  رونیب اطیزده و از ح یببرم، قهقه ا ورشیخواستم به طرفش  تا

 یقلبم گذاشتم. آنقدر بلند م یا روو دستم ر ستادمیا میپشتِ سرش بست، سر جا

 بزند. رونیب شیکه هر آن امکان داشت از جا دیکوب

 

 زیچ چیکرد. من ه یآتش م یکه گفته بود هم تنم را کوره  ییها زیتصور چ یحت

تجربه بودنم به کنار، من به دنبال  یزد؟ اصال ب یبلد نبودم و روهام حرف از رابطه م

 یچه م دیمرد با نیمن با ا ؟ییبه فکرِ مسائلِ زناشوبودم و روهام  میجواب سوالها
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ها  الیفکر و خ نیمن با ا دیفهم یچرا نم فت؟گر ینم یکردم؟ چرا اصال من را جد

 د؟یفهم یشوم؟ چرا نم یم وانهید

 

 بعد_ماه_دو#

را داشت. از ترس آنکه حالِ دلم را نفهمد،  میسمج، قصدِ زخم کردن گلو یبغض

 زدم! یتا کام حرف نمه بودم و الم انداخت نیینگاهم را پا

 

! خانه افتمیخانه  نگیو خود را در پارک دمینگاهم را باال کش ن،یمتوقف شدن ماش با

 شد. یمحسوب م میکه من و روهام باش یعروس و داماد یکه از امشب، خانه  یا

 

بم و مردانه اش در گوشم  یدر برود، صدا ی رهیاز آنکه دستم به سمتِ دستگ قبل

 :دیچیپ

 صبر کن!-

 

 نیو پف دارم گذاشتم. به سرعت از ماش دیلباس سف یرا مشت کردم و رو دستم

از  یباز کرد، دامنِ لباسم را باال گرفتم و به آرام میدر را برا یشد و دور زد. وقت ادهیپ

 شدم. ادهیپ نیماش
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تر از  . امشب، جذابرمیبگ شیها تینتوانستم چشم از جذاب دم،یرا که باال کش نگاهم

رنگش، از او  یشده در کت و شلوار مشک دهیشده بود. اندام مردانه اش، پوش شهیهم

 کردنم را داشت. وانهیرا ساخته بود که قطعا قصدِ د یکس

 

که با خباثت  ی. لب به دندان گرفت و در حالدیخواستن را د نیدر نگاهم ا ییگو

 :دیکرد سرش را جلو کش یم زیچشم ر

 !شرفینگام نکن ب ینجوری! اخورمتایم-

 

توجه به دست  یو ب دمیکش نییهجوم آورد! به سرعت نگاهم را پا به صورتم خون

 یبود که با هر قدم نیآنقدر سنگ یلباِس لعنت نیدراز شده اش، از کنارش رد شدم. ا

 کردم. یجا به جا م یکوه ییداشتم، گو یکه بر م

 

نگاهم که به صورتِ خندانش  .دمیکش یخفه ا غِیمرتبه، در هوا معلق شدم و ج کی

 مانند گفتم: غیج ییگره خورد، به صدا

 ؟یشد ونهید-

 

 ریز یگریبود و د میزانوها رِیز یکیو هر دو دستش که  دیمن را باال تر کش یکم

 فشرد گفت: یکه با حرص من را به خود م یگردنم باال تر آورد. در حال

 ؟یدیوقته! تازه فهم یلیخ-.
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 گفتم: یشد، با حرص و ناراحت واردِ آسانسور یوقت

 ...ی! سرنییندارم! من رو بذار پا یحرف چیمن با تو ه-

 

گرفتند و  یرا به باز میلب هابا حرص و خواستن  شیدر گلو خفه شد. لب ها میصدا

 قلبم را به تب و تاب انداختند!

 

 شد. یاتفاقات امشب مانع م یآور ادیاش کنم، اما  یآنکه دوست داشتم همراه با

به هم  یزیاعصابم رژه رفته بود که حالم از هر کس و هر چ یمارال امشب آنقدر رو

 خورد. یم

 

نگاه  باز کرد. دیگذاشت و در را با کل نیزم یآمد، من را رو رونیآسانسور که ب از

که از نگاه گرمش  یو اشاره کرد داخل بروم. در حال ختیر میخمارش را به چشم ها

 به جلو گذاشتم و وارد خانه شدم. یدمشد، ق یتمام تنم داغ م

 

نقش بست.  میلب ها یرو یشده بود، لبخند دهیجهازم که در خانه چ دنید با

 شدم.  ینم ریبود، که از نگاه کردن به آن س دهیچ یمامان خانه را طور

 

 یبه دورِ کمرم، چشم از خانه گرفتم و سرم را کم شیشدن دست ها دهیچیپ با

 شانه ام گذاشت و گفت: یاز پشتِ رو چرخاندم. چانه اش را
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! یمن یزندگ یکردم تو تنها فرشته  یبا خودم فکر م دمتید یم یوقت شهیهم-

 .ستیفرشته ها ن هیکه شب یفرشته ا

 

 کرد گفت: یکه بندِ شنلِ لباس عروسم را باز م یو در حال دیکش یقیعم نفسِ

 ودِ فرشته ها!من امشب، شکلِ فرشته ها بود! شکلِ خودِ خ یاما فرشته -

 

برهنه ام  یشانه  یداغ و تبدارش را رو یانداخت و لب ها یرا به گوشه ا شنلم

لب  رِیآن شود. ز یکه از تنم گذشت آنقدر محسوس بود که متوجه  ینشاند. لرز

 . دیزمزمه کرد و من را در تنگ تر در آغوش کش یجانم

 

باز هم احساس  تش،یز امنو آغوش پر ا بایز یکرد. با تمامِ حرف ها یدرد م قلبم

 داشت؟ یامشب مارال چه معن یکردم. رفتار ها یخال م

 

ام شد. من را به سرعت به سمت خود چرخاند و حاال،  یروهام متوجه آشفتگ انگار

 اش در انتظارم نبود! یجز نگاه جد زیچ چیه

 تو چته؟-

 

 یمشدنش  وانهیمرد و د نی. من از ادمیترس یاش، کم یلحن محکم و جد با

 !دمیترس
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زدم و  ینگاه نکنم، پوزخند نشیخشمگ یکردم به چشم ها یم یکه سع یحال در

 گفتم:

 آره؟ یهم دار یافتاد زن ادتیدل و قلوه دادنت با دختر عمت تموم شد تازه -

 

 یداد که عصب ینشان م نی. ادیلبش کش یعقب رفت و انگشتش را به گوشه  عقب

 ست!

 

 فرو برد. شیدر موها را به من کرد و دستش را پشتش

دادش شانه  یمرتبه از صدا کیدوخته بودم که  کلشیناراحتم را از پشت به ه نگاه

 :دندیباال پر میها

 بسه! بسه! بس کن خب؟ بس کن!-

 

از  یداد. لحظه ا هیتک واریاش را به د یشانیزد و نفس نفس زنان، پ وارید یرو یمشت

واقعا دستِ من  نیکرده بودم و ا تشیاذ دوماه، به شدت نیشدم. در ا مانیرفتارم پش

 نبود!

 

پشت آن  یکردم حقه ا یداد، فکر م یکه انجام م یشده بودم. هر رفتار نیب بد

 ی. روهام هرچه مدارا مدیگو یکردم دروغ م یزد، احساس م یکه م یاست. هر حرف

 دادم. یم ریگ یزیشدم و به هر چ یکرد، من بدتر م
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! به سمتش دیلرز شیزد. دلم برا یو نفس نفس م دهیرا در دهانش کش نشییپا لب

شانه اش گذاشتم،  ی. دستم را که باال آوردم و روستادمیو کنارش ا قدم بردارم

 برداشت و نگاهش را به سمتم چرخاند. وارید یاش را از رو یشانیپ

 

م، را کنارِ سر شیداد. کف دست ها هیتک واریکمرم را به د یرا گرفت و به آرام میبازو

 گذاشت و گفت: وارید یرو

 فقط بهم بگو چته!-

 

 گفتم: دیلرز یاز بغض م میکه صدا یرا فرو دادم و در حال میگلو آبِ

 !یچیه-

 

را  شیلرزانم چشم دوخت. لب ها یو به لب ها دیکش نییپا میاز چشم ها نگاهش

 هم فشرد و گفت: یرو

بهونه  نقدریچته که ا االن فقط بهم بگو ست،یخودت رو مظلوم نکن! االن وقتش ن-

 !؟یشد ریگ

 

لب گفت. در  رِیز یماند و نچ رهیرد اشکم خ ی. نگاهش رودیگونه ام چک یرو یاشک

 زد زمزمه کرد: یدر موهاش چنگ م یکه با کالفگ یحال

 احمقِ زبون نفهم؟! نیکار کنم با ا یمن چ ایخدا-
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 گفت: یبلند تر یبعد با صدا و

 نکن نازگل! حرف بزن! میآخه؟ روان یکن یم هیچرا گر-

 

 خش دار گفتم: ییو با صدا دیگونه ام کش یدستم را رو پشتِ

 مارال امشب؟ گفتیم یچ-

 داشت باهام!  یکار خصوص هی-

بود که از اول مراسم تا  یکارش چ ه؟یچ ی! کارِ خصوصمیمن و تو زن و شوهر-

؟ من کجام کرد یمن رو با ترحم نگاه م نقدریکرد؟ چرا ا یاشاره م زیر هیآخرش 

 نگام کنه؟ یتو بخواد اونطور یکه دختر عمه  زهیترحم انگ

 

صورتم را قاب  شیو با دست ها ختیر میناراحت و گرفته اش را به چشم ها نگاه

 گفت: یگرفته ا یگرفت. با صدا

کرد من باهات ازدواج کردم  ینکن! باور کن فکر م تمی! با اشکات اذینکن گل تمیاذ-

رو  میبده ی. خبر نداشت بابات همه رمیخوام رو پس بگ یت مکه از بابا یکه پول

باز سرت  یکن یم هیگر ؟یکن یبهش گفتم. حاال بس م یگوشه ا هیداده! بردمش 

 ها! رهیگ یدرد م

 

باور کردم و خودم را در آغوشش  نباریدادند. ا یصداقت م یبو بیعج شیها حرف

 پر از بغض گفتم: یلحنرا دورِ کمرش حلقه کردم و با  میانداختم. دست ها
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 مونیزندگ نقدریتوئه که ا ریروهام! تقص شمیبداخالق م نقدریخودته که ا رِیتقص-

 .شهیتلخ م

 

حلقه شدند. از  میدورِ شانه ها شیسرم را بوسه زدند و دست ها یرو شیها لب

 و گفتم: دمیکش رونی. خودم را از آغوشش بدمیدستانش ترس یسرما

 ؟یخوب-

 

دستش را در  ده،یتکان داد. ترس یفشرد و سرش را به آرام یرا رو شیها چشم

 دستم گرفتم و گفتم:

 !یخی! یستیخوب ن-

 ؟یاریآب برام م وانیل هی-

 

پر کردم و از آشپزخانه  یآب وانِیرا تکان دادم و به سرعت به آشپزخانه رفتم. ل سرم

 شت.در دهانش گذا یکه قرص دمیزدم. به محضِ آنکه به سالن رفتم، د رونیب

 

 . با ترس به سمتش رفتم و گفتم:ستادیا یلحظه ا قبلم

 ؟یخورد یچ-

 

 به سمتم برگشت و گفت: دهیترس ینگاه با

 !؟یچ... چ-
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 ؟یخورد یگفتم چ-

 !یچیه-

 !یقرص خورد دمیاالن د نیچرا هم-

 

 را از دستم گرفت و گفت: وانیل د،یلرز یم شیکه دست ها یحال در

 .یسقلنکن ف چیمن رو سوال پ نقدریا-

 

کردم حالش  یآورد اما احساس م یخودش نم یسره باال رفت. به رو کیرا  وانیل

به شدت  شیعرق نشسته بود و دست ها یاش دانه ها یشانیپ ی. روستیخوب ن

 .دیلرز یم

 

 :دمیپرس دوباره

 !گهیبگو د ؟یبود خورد یروهام اون قرص چ-

 

گذاشت و کتش را در  زیم یرا رو وانی. لدینگاهم کرد و دستم را کش یکالفگ با

 کرد گفت: یلرزانش، از دورِ گردنش باز م یکه کرواتش را با دست ها یآورد. در حال

سرِ  نهیقرص بخورم که بش دیکنه با یقلبم واست تاالپ تولوپ م نیوقتا ا یبعض-

 جاش!
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کردم! گفت  یحرفش کرد و من مات و مبهوت تنها نگاهش م یچاشن یچشمک

 دم؟یکش یکردم و نفس م یم یه من با هر تپشش زندگک یقلبش؟ همان قلب

 

اش  نهیس یدست خودم نبود که خودم را در آغوشش انداختم و سرم را رو گرید

 تپد. یم شهیکنم که قلبش مثلِ هم دایپ نانیخواستم اطم یگذاشتم. انگار م

 

 داد: ینشان از تعجبش م نیدر هوا مانده بود و ا فیروهام، بالتکل یها دست

 آره روهام؟ ؟یگیبه من نم یچیکنه و ه یقلبت درد م تو-

 

 کمرم گذاشت و گفت: یرا رو شیها دست

 نه خانمِ خونه! درد کجا؟-

 

 آرام به شانه اش زدم: یمشت

 که ناراحت نشم؟ آره نامرد؟ یکن یم یازم مخف-

 

 زد و گفت: یلبخند میبه چشم ها رهی. خدیکش رونیرا از آغوشش ب من

 ! باشه؟رهیوقت قلبم واست درد نگ چیه دمین، من قول منک هیگر گهیتو د-
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جا جمع  کیکه نسبت به او داشتم،  یباره، تمامِ عشق کیدانم چه شد. انگار  ینم

شدم و روهام را  یلیتر از ل یلیبا رفتارش ل ش،یکرد. انگار با حرف ها انیشد و طغ

که بخاطر  یضیر. دلم خواست آرامش  کنم! قلبِ مدمید یمجنون تر از هر مجنون

 آرام کنم. امن نا آرام شده بود ر ی هیو گر یناراحت

 

را  میشود، لب ها یزیگذاشتم و قبل از آنکه روهام متوجه چ شیبار، پا پ نیاول یبرا

فرو بردم و  شیرا  در موها میگذاشتم. دست ها زشیداغ و هوس انگ یلب ها یرو

 کاشتم. شیلب ها یرا رو عاشقانه ام یاش، بوسه ها دهیتوجه به نفسِ بر یب

 

و با  دیتر و پر شور تر از من بوس تابیدانم چه قدر گذشت که به خودش آمد. ب ینم

 یآمدند و رو نییپا شیلب ها یکرد. وقت هیعشق رو به قلبم هد یایدن ش،یبوسه ها

 رِیز شی. دست هادمیچشم بستم و لبم را در دهانم کش اریاخت ینشستند، ب میگلو

 شدم. دهیتند و در آغوشش کشنشس میزانوها

 

رفت، نفس نفس زنان کنارِ گوشم زمزمه  یکه به سمتِ اتاق خوابمان م یحال در

 کرد:

 !یدیشکالت م یالمصب! باز که بو یکرد ونمید-

 

 گوشم گرفت و نفس داغش را رها کرد: یاز نرم ی. گازدمیگرانه خند عشوه

 !شرفیب ینجورینخند ا-
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و به محضِ باز کردن پلک  دمیاز خواب پر د،یچیدلم پ رِیکه در کمر و ز یدرد با

 کمرم احساس کردم. یرا رو یحرکت آرامِ دست م،یها

 

آورِ اتفاقات  ادیاش  یدوست داشتن یها یباال آوردم، برق عسل یرا که کم سرم

 شد. تنم گر گرفت و خجالت در وجودم رخنه کرد. نمانیب

 

 بم و خش دارش را به گوشم رساند: یام کاشت و صدا ینیب یا غهیت یرو یا بوسه

 گلِ گلدونم؟ یدرد دار-

 

 لوس کنم! شیخودم را برا یخواست کم یدادم. دلم م یرا تکانِ آرام سرم

 

 برهنه اش پنهان کردم. ی نهیدادم و سرم را در س رونیب یرا کم میها لب

د قص ییرا دورِ شانه ام حلقه کرد و تنم را چنان به خودش فشرد، که گو دستش

 داشت من را در خودش حل کند.

 

 یزیشکمم، چ یدلم کرد. با هربار حرکت دستش به رو رِیشروع به نوازش ز یآرام به

 خورد. یام تکان م نهیدر س

 روهام؟ یدینخواب-
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داغش را بردارد  یآنکه لب ها یگردنم گذاشت و ب یآرام و پر مهر رو یا بوسه

 زمزمه کرد:

 کردم. یبودم و نگات م داریب حالت بد بشه! تموم شب دمیترس-

 

خجالت  نباریشد، اما ا یادآوریافتاده بودم در خاطرم  نمانیکه ب یهم اتفاقات باز

 ! بلکه بغض کردم:دمینکش

 اگه خوب نبودم! من... من... دیببخش-

 

گاه کرد، حرفم  هیبالشت برداشت و آرنجش را تک یروهام که سرش را از رو دنید با

 تیتوانستم اخم و جد یبود، اما باز هم م کیتار مهیآنکه اتاق ن را خوردم. با وجودِ

 !نمینگاهش را بب

 !؟یچ-

 

 گفتم: شیبه برق چشم ها رهیخ

 یدیترس یکه حت فمی! آنقدر ضعیشد تی! امشب همش اذستمیبلد ن یچیمن... ه-

 و... یبخواب

 

تم نشست، حرفم نصفه ماند. نگاه خمارش در صور میلب ها یشستش که رو انگشت

 :دیچرخ خورد و زمزمه اش به گوشم رس
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 یبلد نباش یزیاز زن ها چ یلینسبت به خ دی! شاینوزده سالته گل جدهیتو فقط ه-

 !یندار یاجیکدومش هم احت چیبه نظرِ من به ه یول

 

 نشاند و ادامه داد: شیلب ها یرو یگرد شدند. لبخند میها چشم

 شم! یم ونهیعطر تنت هم د دنیبا نفس کش یچون من حت-

 

 میدندان ها رِ یاز ز میچانه ام فشرد تا لب ها یرا گاز گرفتم. انگشتش را رو لبم

 یگذاشت. وقت شانیآرام رو یآورد و بوسه ا نیی. بالفاصله سرش را پاندیایب رونیب

 سرش را باال آورد گفت:

 نیتر کیکوچ یچون حت یندار اجیاحت یعشوه و ناز و ترفند خاص چیتو به ه-

 برام خاصه! رفتارت هم

 

 زدم: شیبه بازو یو مشت دمیاراده خند یب

 بغلم! ریز یذار یچه قدر هندونه م-

 

 و گفت: دیرا با حرص کش دماغم

هم پره نازه! حرف زدنت، راه رفتنت، ذوق  دنتیخند یحت یول ؛یفهم یخودت نم-

 که آدم دوست داره... یکردنت هم خاصه. جور هیگر یکردنت، ناراحت شدنت و حت
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لبش  یزده و منتظر نگاهش کردم تا جمله اش را کامل کند. دستش را رو جانیه

مرتبه، آرام آرام سرش را به  کیکرد.  ینگاه م یمتفکر به گوشه ا یگذاشت و با حالت

کرد آن را  یم یکه سع ییکرد. با صدا ثیرا خب شیسمتم چرخاند و چشم ها

 وحشتناک کند گفت:

 آدم دوست داره... بخورتت!-

 

گردنم فرو برد و گاز گرفت. ناخواسته  یا تمام شدنِ حرفش، سرش را در گودب و

 ! گفتم:دمیزدم و خند یغیج

 روهام! یمزه ا یب یلیخ-

 

 نییپا یبه گردنم زد و قلبم هر یمک اورد،یب رونیگردنم ب یآنکه سرش را از گود یب

 چنگ کردم که گفت: شیرا در موها می. دست هاختیر

 رهام! شرفِیدلم خواستت ب زودتر خوب شو! باز-

 

بالشت  یکه به زبان آورد، سرش را رو یکننده ا وانهیبعد از حرفِ د بالفاصله

 میچشم ها شیباران بوسه ها و نوازش ها رِی. زدیگذاشت و من را در آغوشش کش

 شد. میگرم شدند و کم کم، خواب مهمان چشم ها

 دهیشدنم تدارک د داریز بکه روهام قبل ا یمفصل یبعد از خوردنِ صبحانه  صبح

 زده بود.  رونیکار دارد و از خانه ب ییبود، به حمام رفتم. روهام گفته بود جا
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 یبوق، صدا نیرا گرفتم. بعد از خوردنِ ششم اناید یام را برداشتم و شماره  یگوش

 :دیچیپر نشاطش در گوشم پ

 عروس خانم؟ یچطور-

 ؟یسالم؛ خوبم تو خوب-

 !یرو گذروند یاز صدات مشخصه که شبِ سخت من که خوبم؛ اما تو-

 

 و من با حرص گفتم: دیمسخره اش خند یبه شوخ خودش

 زهرمار!-

کرد! فکر کنم  ینگات م یبدجور شبیاوف نازگل به جانِ خودت داداش رهامم د-

 کرد. یسره م هیکارت رو  میاگه وسط جشن نبود

 

دخترک  نیعاشقِ ا حق داشت که مایجا گرفت. ن میلب ها یرو یلبخند مچهین

 خوش خنده و پر نشاط شود!

 یرهام قرص مصرف م یاون دفعه بهم گفت ادتهیحرف هارو فعال؛  نیول کن ا اناید-

 کنه؟

 آره.-

 یبا قرص مصرف کردن حالش نرمال م یعنی ست؟ین یمشکلش جد یمطمئن-

 مونه؟
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 یار هاآره بابا! دکتر گفته اگه قرص هاش رو به طور مداوم استفاده کنه و فش-

 گهید یزایچ یسر هیو  یو مشروبات الک گاریو استرس نداشته باشه و از س یعصب

 کنه. ینم دشیتهد یاستفاده نکنه مشکل

 

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 بهش باشه! شتریحواسم ب دیبا-

چند  یگیخواد حواست به اون باشه؛ حواست به خودت باشه. چرا به رهام نم ینم-

 ؟یل کنعم دیبا گهید یهفته 

 

 فشردم و گفتم: میچشم ها یشست و اشاره ام را رو انگشت

 !گمیم انا؛ید گمیم-

 یکیبگو  یبگ یتون یبخدا. حداقل اگه خودت نم یکن یدست دست م یدار یلیخ-

 بگه! گهید

 

 فرستادم و گفتم: رونیکالفه ام را ب نفس

 ؟بگم گهید یکیبه  یگیبهش نگه، بعد تو م یمن خودم به همه گفتم کس-

 !ارمیتو سر در نم یمن که از کارا-

 م،یدو هفته خوش باش یکیبذار  انا؛یبکشه د ینفس راحت هیتونست  شبیتازه د-

تونم متقاعدش کنم که خوب  ی! از زبون خودم بشنوه بهتره! من مگمیبعدش بهش م

 .شمیم
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 مرتبه کسل و ناراحت شد: کی انا،ید یصدا

 شه! یم ونهیبفهمه د-

 یفقط االن نم راحت بهش بگم. الِی. بذار با خگهینکن د یلم رو خالاِ توام! تو د-

 رو زهرمار کنم. مونیخوشحال ادینم دلم انا؛یخوشحاله د یلیتونم. خ

 

کردم در خواب  یاحساس م یآرام بود؛ آنقدر که گاه زیخوب بود! همه چ زیچ همه

 برم! یبه سر م

 

 یبود! آرام بودم، آرام بود. م یپر از خوش م،یگذراند یکه کنارِ هم م یروز هر

کردم،  یآمد! قهر م یکردم، از خجالتم در م یم طنتی! شدیخند یم دم،یخند

 !دیتپ یقلبش... قلبش کند تر م دم،یکش یکرد! درد م یم ینازکش

 

گرفتم. سر درد  یم جهیشد. سرگ یبدنم داغ م یآرام بود اما گاه زی! همه چیآر

روهام سر نا  گری! آنقدر که ددیبار یو م دیبار یو م دیبار یو اشک م دیبر یامانم را م

 .میکرد که لباس بپوشم تا به دکتر برو یگذاشت و به زور وادارم م یم یسازگار

 

 یکننده را م وانهیسر درد د نیو ا دیتب شد نیا لِیدانستم. دل یدردم را م من

 دیه هوا برود. بادود شود و ب مانیچند روز یتوانستم بگذارم خوش یدانستم! اما نم

 رابیآنقدر از عشقش س دی. بادمیکش یدو هفته را کنارش نفس م نیا یذره ذره 

 حسرت به دل نمانم. امدم،ین رونیشدم، که اگر از اتاق عمل ب یم
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کنترل  یخودم را به سخت یشدم. حت یمتصول م یکردنش به هر راه مانیپش یبرا

شود و  یاست. با قرص خوب م گرنیگفتم م یکردم که دردم را نشان ندهم. م یم

 .رفتیپذ یم یروهام، از سر مجبور

 

 یگشت و بوسه بارانم م یاز سر کار بر م یکردم. وقت یم یاحساس خوشبخت بیعج

 یم ونیمقابلِ تلوز یخورد، وقت یکه پخته بودم را م ییبا عشق غذا یکرد، وقت

و من مخالف  نمیبنش شیپا یکرد رو یاشاره م یببرم، وقت یچا شینشست تا برا

لپم را  یگرفت، وقت یم رنگ میکرد و گونه ها یبه زور کارش را م یکردم، وقت یم

را دورِ کمرم  شیدست ها یرفت، وقت یبه هوا م غمیگرفت و ج یاز حرص گاز م

در همان  یاز شدت خستگ یفشرد، وقت یاش م نهیکرد و سرم را به س یمحکم م

 قایدستانش را نداشت، دق یکردن حلقه  برد و همچنان قصد باز یحال خوابش م

 !میایزن دن نیتر خوشبختکردم  یهمان لحظه، احساس م

 

ها  نیبود، برادرم بود، مادرم بود، عشقم کنارم بود، هم یکه پدرم شب عروس نیهم

 کرد. یم نیمن را خوشبخت تر

 

دادند، به  یبسته اش خبر از خواب بودنش م یکه چشم ها یمبل یآغوشش، رو در

و  دمیکش رشانیشدم. انگشتم را ز رهیبردند خ یبلندش که دلم را م یژه هام

 نمشینب گریرا بست. اگر د می. ناگهان خنده ام بغض شد! بغض شد و راه گلودمیخند

 چه؟
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 یدر آغوشش جمع شدم. چند روز شتریرا دور کمرش حلقه  کردم و ب میها دست

مادر شدن داشتم. دست  یآرزو یکرد. من از بچگ یم تمیبه شدت اذ یزیبود که چ

انداخت. من حاضر بودم هرچه دارم  ینوزاد، دلم را به تب و تاب م کیکوچک  یو پا

 یبه زنده نماندم فکر م یبار طعم مادر شدن را بچشم! اما... اما وقت کیبدهم تا فقط 

 شد! یکردم، قلبم فشرده م

 

که دوست  یدر رشته ا یتبه دلم نمانده بود، حاال که ح یحسرت چیه گریکه د حاال

 یم یکه از ته قلبم عاشقانه دوستش دارم زندگ یخواندم، کنارِ کس یداشتم درس م

وقت  چیکردم، خانواده ام را هرچند پراکنده در کنار خودم داشتم، غمِ آنکه نتوانم ه

 انداخت.  یام م هیمادر شوم به گر

 

اش.  نهیشدن س سیاز خ ایشد،  داریام از خواب ب هیهق هق گر یدانم از صدا ینم

 ش،یدادند و وحشت چشم ها یاش را نشان م یسرخ شده اش خستگ یچشم ها

 کردنم را. هیترسش به خاطر گر

 ؟یکن یم هیشده نازگل؟ چرا گر یچ-

 

 دورِ گردنش حلقه کردم و هق زدم: میها دست

 شه! یم یچ یشدم. با خودم فکر کردم نباش یلحظه احساسات هی-

 

تخت  یآغوشش بودم، بغلم کرد و به سمتِ اتاقمان رفت. من را روکه در  همانطور

 گذاشت و گفت:
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 بخواب!-

 

 که به مچ دستش چنگ زدم. ردی. خواست فاصله بگدمینگاهش ترس یسرد از

 شده روهام؟ یچ-

 ازت بپرسم! دیکه من با هیسوال نیفکر کنم ا-

 

 رونیاز تنش بحرکت  کیرا با  رهنشیو پ ستادیزده نگاهش کردم. صاف ا رتیح

 . عادت داشت که بدون لباس بخوابد!دیکش

 

که  ییجا قایتخت گذاشت! دق یتخت آمد، بالشتش را برداشت و گوشه  یرو یوقت

 نداشته باشد. یبا من تماس

 

 گفتم: دیلرز یاز بغض م میکه صدا ینشستم و در حال میجا سر

 کار کردم مگه؟ یشده آخه؟ چ یچ-

 

 گفت: تیبا عصباننشست و  شیمرتبه سر جا کی

 ؟یگیو به من نم یدار یدرد هی نکهیبدتر از ا یکار ؟یکار کرد یچ-

 

 من! یبود! خدا دهیرفت! فهم رونیاز تنم ب روحم
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 ه؟یمنظورت... چ-

تو چشماته نازگل! ماه  یترس هیهست!  یزیچ هی ؟یزن یچرا خودت رو به اون راه م-

. چه قدر به یگیو نم یبگ یاست! چند بار تاحاال خویگیهست که نم یزیچ هیهاست 

نگم؟ اگه مشکلت همون  یچیو ه نمیرو بب تیچه قدر آشفتگ ارم؟یخودم ن یرو

بهتره گفته نشه! گفتنش  حرفااز  یسر هیکه بهت گفتم! گفتم  هیشگیسواالت هم

من چرا ولت کردم؟  یبدون یخوا یکنه. تو م یکنه، بدترت م یحالت رو خوب نم

جهت  یخود و ب یب هویکنه واست؟ اگه االن  یم ی؟ چه فرقچرا گفتم مارال نامزدمه

 یچ یخوا یم گهید یرو بدون تیواقع یپس وقت ،یکن یم هیمسئله گر نیبخاطر ا

 بهتره واست! یلی! ندونستن خیندون یچیکه ه رهمون بهت ؟یکار کن

 

 اراده گفتم: یب

 روهام. ستین نیمشکلِ من ا-

 نقدریکه ا هیشن؟ چ یم نیغمگکه تو اوج خنده چشمات  هیچ ه؟یپس چ-

 ؟یشه بگ یم هیکنه. چ ی! همش سرت درد میشد ریبهانه گ ؟یپرخاشگر شد

 

دانست جسمم آنقدر دردمند است که  ی! نمستیکرد درد من روح یفکر م روهام

 بکشد. یقصد دارد روحم را هم به نابود

 

و پر عشق  آرام یو بوسه ا دمیسرم را جلو کش نش،یسرخ و خشمگ یچشم ها مقابلِ

اما از موضعش  افتندیآرام  نشیخشمگ یگذاشتم. آرام شد! نفس ها شیلب ها یرو
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را  نشیخشمگ یکه چشم باز کردم و چشم ها دمیفهم یرا وقت نی. اامدین نییپا

 .ستمینگر

 

 زدم گفتم: یکه لبخند م یگرفتم و در حال فاصله

 فردا بهت بگم؟ یذار یم-

که آرامش  هیکرده چ ریگلوت گ یکه تو یحرف نیبفهمم ا دیاالن بگو! با نیهم-

 واست نذاشته!

 

 .ختمیصورتش را قاب گرفتم و تمام عشقم را در لبخندم ر میدست ها با

 من آرومم! یتو کنارم باش یمن آرومم روهام؛ تا وقت-

 .یستی! آروم نیستین-

 

 گفتم: طنتیلحن گرفته اش قلبم فشرده شد. با ش از

قبال صبور تر از  امنش؟یسخته جنابِ آر یلیها. خ یر کنتا فردا صب یخوا یفقط م-

 .ایبود نایا

 

اش افتاد و  نهیس یسرم رو ی. وقتدیام را گرفت و من را به طرف خود کش شانه

 و گفت: دیکش یقینشست، نفسِ عم میموها یاش رو ینیب

 نبود! نیچشماش غمگ نقدریقبال زنم ا-

 من خوشحالم مردِ خونه؛ باور کن!-
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 و گفت: دیکمرم کش یا رور دستش

 نازگل! گنیچشم ها به من دروغ نم نیا-

 

 دلم گفتم: در

 نیاما ا ،یدروغ بگ دیگن. خودت شا یوقت به من دروغ نم چیتو هم ه یچشم ها"

 "چشم ها، هرگز!

 

آن  یاتاق که فقط نورِ مهتاب کم یکیبالشت گذاشتم. در تار یرا کنارِ سرش رو سرم

. من با انگشتانم، تار به میشده بود رهیهم خ ی، به چشم هارا روشن نگه داشته بود

 .دیکش یکمرم م یو او، دست رو کردم یرنگش را نوازش م ییخرما یتارِ موها

 

هم  یدانم چه قدر گذشت که حرکت دستانش متوقف شدند و چشمانش رو ینم

 اش را بستند، یدوست داشتن یها یراه عسل شیافتادند. به محضِ آنکه پلک ها

 بالشت افتاد. یچشمم رو یاشک از گوشه 

 

شد  ی. باورم نمرمیرا بگ زمیسمج و نفرت انگ یرا گاز گرفتم تا مقابلِ اشک ها لبم

 ! میرا بگو زیکه به روهام قول داده ام فردا همه چ

از دستم ناراحت نشود. کاش نگرانم نشود. کاش قلبش  یکار یمخف نیا یبرا کاش

 .ندازدیه نبه را اهویو ه ردیآرام بگ
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بود و از  دهیسر درد و تهوع امانم را بر یهم نگذاشتم. از طرف یخودِ صبح پلک رو تا

 کرد. یاسترس حالم را خراب م یطرف

 

 یدستانم م نِیرفتم و سرم در ب یخودِ صبح، بار ها باال آوردم. در سالن خانه راه م تا

شک، اگر  یرفته بود و بانداختم از دستم در  یکه باال م ییفشردم. شمارِ قرص ها

 آورد. یهمه دارو من را از پا در م نیکشت، عوارض ا یدرد من را نم نیا

 

کف سالن جمع کردم و به  یخودم را از پارکت ها یباال آمده بود که به سخت آفتاب

 و سرم را کنارِ سرش گذاشتم. دمیتخت کش یجانم را رو یاتاق رساندم. بدنِ ب

 

شد. مثل هر روز  داریخودم را به خواب زدم تا از خواب بقدر در تخت ماندم و  آن

 گونه ام گذاشت و رفت! یآرام رو یصبح، قبل از آنکه از به سرکار برود بوسه ا

 

 هیگر ریبلند ز یبا صدا اریاخت یمرتبه و ب کیبستن در به گوشم خورد،  یصدا یوقت

 بود.  تنم کوفته یهمه  ییکرد اما گو یزدم. به ظاهر فقط سرم درد م

 

 یکردم سقف دورِ سرم م یباز کردم و نگاهم را به سقف دوختم. احساس م چشم

 چرخد.
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 یکنار تخت برداشتم. شماره  زِیم یرا از رو یگوش یرا دراز کردم و به سخت دستم

 را به گوشم چسباندم: یرا گرفتم و گوش اناید

 جانم؟-

 ...انای... دید... د-

 ؟ینازگل؟ خوب-

 ...نجای. ا..این... نه! ب-

 

آنقدر بد و رقت  ه،یو هق هق گر یحال یب نیبا وجودِ ا میداد! صدا یامانم نم هیگر

 گفت: دهیترس انایشده بود که د زیانگ

 .امینازگل. االن م امیاالن م-

 

تخت نشستم. امروز قرار بود به روهام همه  یرو یآوردم و به سخت نییرا پا یگوش

 !دید یم دی! نبادید یرا محال  نیا دیپس نبا میرا بگو زیچ

 

که داشتم،  یحالم را بهتر نشان دهم. با وجودِ تهوع یکردم کم یسع د،یکه رس اناید

 مفصل به خوردم داد! یصبحانه  کیبه زور 

 

 میها قهیگذاشت و شروع به ماساژ دادن شق شیپا یمادر، سرم را رو کیمثلِ  بعد

 زد: و لب دیبازم پاش مهین یبه چشم ها یکرد. لبخند
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! البته که... داداش رهامم دمیانجام م اوشیرهام و س یکار رو واسه  نیا شهیهم-

 کنه! یحال م شتریب اوشیو انگار با س دهیبه من افتخار نم ادیز

 

 گفتم: یفیضع یمرتبه، با صدا کیدانم چرا  ینم

 !اناید یخوشبخت یلیتو خ-

 

 :دیگذشت تا بگو یظه ادوخته و انگار در فکر بود. چند لح ییرا به جا نگاهش

خوشبختم! وجودِ اوناس که من رو خوشبخت  یلیو رهام، خ اوشیمن با وجودِ س-

 داره. ینگه م

 

 کاهش داده بودند! یسر دردم را کم یدر کمال ناباور شیدست ها حرکتِ

 یاجیمن احت ی چارهیکنم به داداشِ ب یو رهام باشن، فکر نم اوشیس یتا وقت-

 .یداشته باش

 

 نشست. میچشم ها یرو یکنده شده و با ناباور ییشک شده اش، از جاخ نگاه

 !؟یچ-

 

 و گفتم: دمیخند یحال یب با

 !الیخیب گم،یم ونیدارم هز یچیه-
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 یاز عالقه  یخواستم حرف ی. نمدمیفهم یم بشیعج یرا از نگاه ها نینکرد. ا باور

کرد، گفتن  یص نمرا با خودش مشخ فشیتکل ماین یبزنم چون تا وقت انایبه د ماین

 نداشت! یا دهیفا زیبه جز خراب تر کردن همه چ قتیحق نیا

 

ماند و وقتط که  شمیکنم. تا عصر پ یاعتراض اناینتوانستم در مقابلِ اصرار د نباریا

 دکترِ متخصصم برد. شِیحالم بهتر شد، من را پ یکم

 

تم! حالم در دانس یرا م لشیمتوقف شده است. من دل یماریداشت که ب دهیعق دکتر

 را فراموش کردم. میدرد ها یهمه  یخوب بود که گاه یهفته آنقدر کی نیا یط

 

است. او  میتومور خوش خ یادیز یلیگفت به احتمال خ یبود. م نیخوش ب دکتر

 کردم: یفکر م زیچ کیگفت و من در دلم تنها به  یم

دوست  ی پسر بچه هیمادرِ  شهیروهام باشم؟ م یمن مادرِ بچه  شهیم یعنی"

 "باشم؟ یداشتن

 

 کی یاز من خوشحال تر بود. به زور من را جلو انایانگار د م،یزد رونیمطب که ب از

بود برگشت،  یشکالت یبا دو ظرف که در آن بستن ی. وقتنگه داشت یفروش یبستن

 و گفت: دیگرد شده نگاهش کردم و او تنها خند ییبا چشم ها

 !یدوست دار یشکالت یروهام بهم گفته بود بستن-
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دانستم برگشتم به خانه مصادف با  یمرتبه تنگ شد. با آنکه م کی شیبرا دلم

 باشم! ششیباشم! همان لحظه پ ششیشود، اما فقط دوست داشتم پ یاعترافم م

 

من را هم شاد  ش،یها و خنده ها یخوردم. شوخ انایمورد عالقه ام را کنارِ د یبستن

 کردم: یر مکرد و من هر لحظه با خودم فک یم

 "وجود داره؟ انایبهتر از د یدوست"

 

 فشرد و گفت: یدستم را به گرم اناید ستاد،یمقابلِ خانه ا یتاکس یوقت

 .ستین ینگران چیه یگفت؟ جا یکه دکتر چ یدیراحت بهش بگو! د الِیبرو و با خ-

 

 !ستیدانستم چ یکه نم یزیکرد! چ یم تمیاذ یزیبابت راحت بود، اما چ نیاز ا دلم

 لب زمزمه کردم: رِیواحدمان دوختم و ز ینگاهم را به پنجره 

 دلشوره دارم؟ نقدریپس چرا من ا ست،ین ینگران چیه یاگه جا-

 

و با خودم  ستادمیآسانسور ا یباز کردم. با لبخند رو به رو دیساختمان را با کل درِ

فرسا، روزِ سخت و طاقت  نیفکر کردم که چقدر دلتنگش هستم! چه قدر بعد از ا

 دارم! ازیآغوشش را ن
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ام، به  دهیصورت رنگ پر دنِیبه صورتم انداختم. با د یآسانسور، نگاه ی نهیآ در

 دمیبه پوست سف بیکه عج یرنگ یبردم و رژ کالباس فمیسرعت دستم را داخلِ ک

تا صاف و  دمیام کش یچتر یموها نِی. چنگم را بدمیکش میلب ها یآمد رو یم

 زمزمه کردم: لب رِیزدم و ز نهیبه خودم در آ یمنظم شوند. لبخند

 شب فوق العاده رو باهات گذروندم! هی نکهی! اما بعد از اگمیامشب بهت م-

 

 یچند لحظه  یآمدم. از دلشوره  رونیزدم و از آسانسور ب نهیبه خودم در آ یچشمک

خواستم  یخواستم امشب فقط با مردَم خوش بگذرانم! م ینبود. من م یخبر شیپ

دانستم بعد از  ی! چون منمیاز ته دلش را بب یبار قبل از عملم خنده ها نیآخر یابر

شود. مثلِ من که بعد از  ینم یشگیآن روهامِ هم گرید ،یماریب نیا دنیفهم

 نشدم! یشگیام، نازگلِ هم یماریب دنیفهم

 

را در قفل چرخاندم. واردِ خانه شدم  دیکاشتم و کل میلب ها یپر نشاط رو یلبخند

 :میو خواستم دهان باز کنم و بگو

 "من اومدم مرد خونه!"

 

 !ستادیا یو قلبم لحظه ا دیچیدر سرم پ یکس یحرف در دهانم ماند! صدا اما

 .یذارم کارات رو ادامه بد یمن نم ؟یدیذارم رهام! شن یمن نم-

 

 گرمید یشنوم. شک نداشتم که توهم زدن هم به درد ها ینداشتم که اشتباه م شک

 شده است! اضافه
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 .نهیبب نجایخوام نازگل تورو ا یبرو! نم ایمارال ب-

واسه خودت؟ من اومدم که خودم شخصا با نازگل حرف بزنم؛ بعد تو  یگیم یچ-

 مگه دسته توئه اصن؟ نه؟یمن رو بب یخوا ینم یگیم

 

چند  نیکه تا هم یجانم به سمتِ اتاق مشترکمان برداشته شد. اتاق یب یها قدم

کس جز من و مردِ من به آن باز نشده و  چیه یکردم پا یگمان م شیپ یلحظه 

 حاال...

 دم؟یترس یم زیکه من توهم زده بودم! پس از چه چ البته

 !رونیبرو گمشو ب ایب-

بهش  ادیخوام نازگل ب یخورم. م یتکون نم نجای! من از ایدستم؛ ولم کن وحش یآ-

 !یهست یبگم چه آشغال

 

در نشسته  ی رهیدستگ یتر از جانم بود، دستم که رو زیکه عز یکس ادیفر یصدا با

 بود عقب آمد:

به تو چه اصال؟ آره من نازگل  ؟یکن یمن دخالت م یزندگ یکه تو یهست یتو ک-

 ؟یا کارهیتورو سننه! چ رم؛یخونه که از باباش انتقام بگ نیرو آوردم تو ا

 

 یدرشت شده ام روقلبِ پر تپشم نشست. چشمانِ  یکرده ام، رو خیلرزان و  دستِ

 آمد! ینم رونیب نهیاز س یشک نفس یاتاق خشک شده بود و ب یدرِ بسته 
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اما باز هم  نم،یب یم یزیشنوم و نه چ یم یزیکردم نه چ یوجودِ آنکه احساس م با

 :دیچیمارال، همچون ناقوس مرگ در سرم پ یصدا

 کارم؟ یمن چ-

 

 زد: ادیفر یپر از بغض بود وقت شیصدا

 تموم دوستِ نازگل بودم! من دوسالِ-

 

 شد: لیتبد هیبه گر ادشیفر یخم شدند. صدا میزانوها

 من دوستش داشتم!-

 

 !اهیس اهِیبود! س اهیفرود آمدند. همه جا س نیزم یرو میزانوها

اون مدرسه و باهاش طرح  یبرم تو یکه من رو مجبور کرد یاز همون موقع-

 من از همون موقع دوستش داشتم! زم،یبر یدوست

 

 :دیکش غیج

 مونیکه از دوست یکرد یکه بهش دروغ بگم! تو کار یکرد یتو کار ؟یفهم یم-

که  یشد؟ درست از وقت یمسخرت! اما چ یسواستفاده کنم! تو بخاطر اون نقشه ها

دردونت! من شدم  زیو نازگل شد عز یخورم، من رو پس زد یبه دردت نم یدید

نه تورو داشتم و نه  گهیکه د یشدم کسآدم خوبه. من  یداستان، تو شد نیا یبده 
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برده  شینقشه هات رو پ یو همه  یکه هم نازگل رو داشت یبود ینازگل رو؛ تو کس

 !یبود

 

 ییبه تقال افتاده بودم و گو دنینفس کش یذره ا ی. برادمیکش میگلو یرا رو دستم

 شدم... یشدم! خفه م یخانه وجود نداشت! داشتم خفه م نیدر ا ییواقعا هوا

. دمیاما بازم پا پس کش ،یکه در حقم کرد ینامرد نیها، با تموم ا نیبا تموم ا-

رو  ییحقش نبود، حرفا نکهیکردم. با ا یکه از تو داشتم رو سر نازگل خال یحرص

خواستم بهش  یخواستم از تو دورش کنم. م یبهش زدم که قلبش رو شکستم. م

تو دوستش  ،یاهداف خودت بالِ. تو دنیدیکه نشون م یستین یبفهمونم که تو اون

! چون دیفهم ینم د،یشن ینم د،ید یاما کور شده بود! کر شده بود! نم ،یندار

 عاشقت شده بود! عاشقت شده بود...

 

اجازه  یبکشد و کم میبغض دست از گلو نیتا ا دیبار یقطره اشک هم نم کی یحت

 یگوش ها ،میتار و کم سو بودند اما گوش ها میدهد. چشم ها دنینفس کش ی

 :دندیشن یام همچنان م یلعنت

عاشقش  دیبا خودم گفتم شا ،یریسراغ نازگل نم گهید یو گفت یزنگ زد یوقت-

 ی. بخاطر هر دوتون! هم تو، هم نازگل. اما روزدمیدفعه واقعا پا پس کش نی. ایشد

 یقصدت از همون اول چ دمیهمون روز فهم قایباهات ازدواج کنم، دق یکه بهم گفت

 !بوده

 

شدم. کاش  یم داریخوردم. کاش از خواب ب یزد و من به حالش غبطه م یم زجه

 کردم! یم هیحداقل گر
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با اون  گهید ،یبود؟ تو از باباش طلب داشت دهیدختر بچه رس هینامرد تو زورت به -

خاک  ؟یچرا اون رو نابود کرد ؟یداد یباز نقدریچرا اون رو ا گهید ؟یکار داشت یچ

نامزدت جا  یبر سِر من که باهات همدست شدم و خودم رو جا بر سرِ من! خاک

 ینجوری. گفتم حداقل اشیخودت برون زا شهیواسه هم یخوا یکردم م یزدم. فکر م

دفعه  نیا یخوا یدونستم م یزودتر ازت دل بکنه بهتره. از کجا م نکهیبراش بهتره. ا

رهام؟  یکن یول نم چرا ؟یتمومت رو تموم کن مهیتا انتقام ن یباهاش ازدواج کن

که من  ستین یعذاب وجدان نجات بده! شب نیبسه! تورو خدا حداقل من رو از ا

نکنم.  هیکه بهش گفتم گر ییکه بخاطر دروغا ستیکه ن ی. شبنمینازگل رو نب خوابِ

که بخاطر شکستن دلش به قلبم مشت نکوبم! تورو خدا تمومش کن!  ستین یشب

 تمومش کن...

 

 

 :دیرس یاز قعر جهنم به گوشم م ییرهام، گو مانینادم و پش یصدا

 نقدریبکنم. ا یکار ستی. پاشو من قرار ننیزم یمارال؟ مارال بسه پاشو از رو-

 نکن! تیخودت رو اذ

 

 گفت: یمارال پر از التماس بود وقت یصدا

و بعدش بخاطر اون انتقام  یبه خودت وابستش کن یدفعه هم بخوا نیاگه ا-

. نابود رهیگ ی! باور کن آهش جفتمون رو مشمیم ونهید من ،یمسخرت ولش کن

 رهام! میشیم
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 النه کرده بودند: شیدر صدا ا،یدن یها و رنج ها یتمام تلخ ییگو

کنم.  یخوام کار یاز جونم دوستش دارم. باور کن نم شتریدوستش دارم مارال! ب-

 میبفهمه زندگ خبر نداره. اگه یچیشدم. از ه کیدونه من چرا بهش نزد ینازگل نم

 ! باشه؟یبهش بگ یچیه دیکنه مارال. نبا ی! ترکم مشهینابود م

 

سوخت! درد  یآتش بود و جگرم م یتمام تنم کوره  زد. یدر قلبم قُل م نفرت

که  یحس م،یتوانم بگو یمتفاوت بود. به جرات م میدرد، با تمام درد ها نیداشتم. ا

 اشتم هم بدتر بود.ام از روهام د ییکه روز جدا یداشتم از حس

 

که از  ییو با صدا دمییهم سا یرا رو میچنگ شدند. دندان ها نیزم یرو میها ناخن

 زمزمه کردم: دیلرز یشدت بغض م

 ازت متنفرم!-

 

جمع  میکه در تنم مانده بود، در پاها یتمام جان ییچه شد. گو کبارهیدانم به  ینم

به سمتِ اتاق رفتم. در را به  دیبار یکه از آنها نفرت م ییشد. بلند شدم و با قدم ها

 شدت باز کردم و نگاه تار شده ام را در اتاق چرخاندم.

 

توانستند درست  ینم یکه حت ییچشم ها نیچشم ها! لعنت به ا نیبه ا لعنت

 !نندی. قاتل قلب و روحم را ببنندیبب
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وختم. اش د دهیو نگاهم را در به صورت ناباور و ترس دمیکش میچشم ها یرو یدست

خواستم  یشکست خورده بودم و نم میشکست خورده بودم! من مقابلِ مرد روبه رو

 !دیگذاشتم حالِ بدم را بفهمد. نبا یم دیشکست را قبول کنم! نبا نیا

 

 گفتم: دیلرز یکه نفرت و درد م ییصدا با

 !دمیرو شن زیهمه چ-

 

هم چفت شدند.  یاز هم فاصله گرفتند و دوباره رو شیرفت. لب ها شیاز رو رنگ

 نشسته بود انداختم و گفتم: نیزم یکه رو یبه مارال ینگاه

 خوشحالم!-

 

 !میبود! همانطور بغضِ گلو یدر معرض فروپاش قلبم

 شه؟یم یازت ضربه بخورم چ گهیبار د هیگفتم اگه  ادتهی-

 

 اش بلند شد: دهیترس یصدا

 نازگ... دمیم حیبرات توض-

 

 :دمیکش ادیفر

 نه؟ ای ادتهی-
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 به جلو گذاشت و گفت: یدمق

 . من عاش...یمن دوستت دارم گل-

 

 زدم: غیج

کدوم دوست داشتن؟ هربار که گفتم از خودت دفاع کن،  ؟یکدوم عشق لعنت-

بدرد نخور  یجمله  نی! من رو با ایکرد میدوست داشتن قا نیخودت رو پشت ا

 ! لعنت به دوست داشتنت! لعنت!یداد یباز

 

 :دمینفرت خند. پر از درد و دمیخند

 گهی. دیندار یراه برگشت گهیاشتباه، د نیاما االن خوشحالم! خوشحالم که با ا-

 . تموم شد روهام! تموم شد!ستیکار ن یتو یببخش

 

 یجا یکردم جا یشدم! احساس م یخانه نبود. داشتم خفه م نیدر ا گریمن د یجا

 دهد! یکثافت م یخانه بو نیا

 

مقابلم  دمی. به درب سالن که رسدمیه سمت در کشبلندم را ب یو قدم ها برگشتم

 و ترس تکان داد و گفت: ی. سرش را با ناباورستادیدر ا یو جلو دیپر

 نه...-
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انتقام  یباره، بو یدروغ م یبو واراشیکه از در و د یخونه ا نیا یلحظه هم تو هی-

 مونم! برو کنار. یباره نم یتو و نفرت من م

 

 سرش را به چپ و راست تکان داد: گرید یرا در چسباند و بار خودش

 !رونیب یدر بر نیذارم از ا ینم رممیبم-

 

 زدم و گفتم: یمقابلِ چشمانم را گرفته بود. پوزخند نفرت

 موندن من به ضررته. نجایکنم! ا یخونه بمونم، بدبختت م نیا یمن اگه تو-

 

شناور بود.  شیهاواقعا اشک در چشم  ای دند،ید یتارم اشتباه م یدانم چشم ها ینم

 لبش را گاز گرفت و گفت:

نکن! من تاوان اشتباهاتم  هیگذشته تنب ی. من رو برایمال گذشتس گل نایا یهمه -

 .دمیاز تو زجر کش شتریرو پس دادم. من ب

 

 میو اشک در چشم ها دیجوش میام رنگ باخت. بغض در گلو یظاهر یخونسرد

 به سمتش برداشتم و گفتم: یجمع شد. قدم

 ونتیرو بهت نگفتم که شب و روز عذاب وجدان د ییها تیو کنار. برو تا واقعبر-

 کنه!

 

 زدم: ادیو فر دمیدراز کرد. خودم را عقب کش دنمیبه آغوش کش یرا به برا دستش
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تو من رو  ؟یفهم یم ی. تو روحم رو کشتیبه من دست نزن! تو قاتل احساسم-

 !یکشت

 بس کن. یدوسش دار ی. تورو جون هرکسیبس کن گل-

 

 گفتم: دمیجنگ یکه با بغضم م یعقب رفتم و در حال عقب

 سوختم. یتب م یسه روزه تموم تو ،یولم کرد یوقت-

 

 خش گرفت: میصدا

بهوش  ی. وقتدمید یبودم، کابوس م هوشی. همش بدمیفهم ینم یچیخودم ه-

 بودم. مارستانیب یاومدم تو

 

 یکه هنوز هم عاشقانه م یردبودم، از م دهیکه کش ییتمام زجر ها یادآوری با

وار دوستش داشتم، او در فکر  وانهیخواستمش، دلگرفته تر شدم. آن زمان که من د

 ایکرد؟ خدا یکه با پدرم داشت، به من ابراز عشق م یانتقام بود؟ به خاطر خصومت

 مردم؟  یچرا من نم

 

 هیگر یشکل ممکن شکست و صدا نیتر عیچه شد. بغضم به فج کبارهیدانم به  ینم

 :دیچیام در خانه پ

 ی. فکر میکردم هست یسرم اومده! هنوزم فکر م ییچه بال دمیفهم یاولش نم-

 .یآشغال من رو دور انداخت کهیت هیشد که مثلِ  یکردم دارمت! باورم نم
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از  سیخ یکه با صورت یو رو به مارال ستادمیا ییرایآمد. وسط پذ یاو هم جلو م حاال

 بود گفتم: ستادهیاق ااشک در چهارچوب در ات

 ه؟یچ یعالئم تومور مغز یدون یمارال تو م-

 

اما،  میگو یم انیکرد من دارم هز یبا خودش گمان م دیزد. شا یو فقط هق م فقط

 ان؟یکدام هز

بدن،  یتهوع، کوفتگ جه،یتب، تشنج، سرگ ع،یفج یبذار خودم بگم! سردرد ها-

 !گهیو هزار تا کوفته د یینایاختالل در ب

 

 .دمیخند ختند،یر یمهابا فرو م یب میکه اشک ها یحال در

بودم  مارستانیب یبودم. تو مارستانیب یبهوش اومدم، تا دو هفته تو یمن وقت-

 عالئم رو داشتم! نیا یچون همه 

 

و در  ستادیا می. روهام روبه رومیگو یم یدانستند من چه مزخرف یهر دو نم حاال

 گذاشت گفت: یم میشانه ها یرا رو شیکه دست ها یحال

کار  یچ یفهم ینم ستینازگل. االن حالت خوب ن ستی! تو حالت خوب نشیه-

 گهیحالت خوب بشه. بعدش با هم د کمیتو اتاق دراز بکش تا  میبر ای. بیکن یم

 باشه؟ م،یزن یحرف م
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 پر از بغض گفت: ییبود که روهام با صدا ادیچانه ام آنقدر ز لرزش

 نکن! ونمی. دینکن لعنت هیگر ینجوریا-

 

لباسش را در مشتم فشردم و  ی قهیکردم  یم هیکه گر یرقت بار، در حال یحال با

 گفتم:

 ؟یدیمن زجر کش شترهیتو ب ؟یدیمن درد کش شترهیروهام تو ب-

 

 لرزان گفت: ییرا قاب گرفت و با صدا صورتم

 آره قربونت برم، آره گل گلدونم! -

 

 فتم:کنان گ هیاش زدم و گر نهیبه س یمشت

تونستم کنارت خوشحال باشم و  یکه م ییروزا ؟یاز دست رفتم چ یپس روزا-

که تو  ییتموم دردا یبه اندازه  نایروهام؟ هم یچ یدیبخندم و تو اونارو به گند کش

 ست؟ین یدیکش

 

 گونه لب زد: التماس

ن .  اومیخوب رو بساز یکه اون روزا میوقت دار میکه زنده ا یکدوم روزا؟ ما تا وقت-

که اتفاق افتاده فراموش کن االن  ییزایشو. اون روزا رو االن بساز. چ الیخیروزا رو ب

 قشنگ رو واسه هر دومون بساز.  یزندگ نیا
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 :دمیکش غیج

 رم؟یم یکه دارم م یاالن؟ االن-

 

 زمزمه کرد: یجیرنگِ خون و غرق در اشکش، درشت شده بودند. با گ یها چشم

 !؟یچ-

 

نداشت. من  شیگنجا گرِیقلبم د ییکردند و گو یم سیرا خ میگونه ها م،یها اشک

 !دی! بادیفهم یم دیخود نگه دارم. با شِیراز را پ نیتوانستم ا ینم گرید

سرشه که  یتومور تو هی. رهیم یتعجب نکن! نازگل، نازگلِ ارجمند، داره م ه؟یچ-

 کنه. یترش م فیداره روز به روز ضع

 

که  یگرفت. بازوهام را تکان داد و با لحن یوانگیناباور و متعجبش، رنگ د نگاه

 گفت: دیبار یو ترس از آن م تیعصبان

 درسته، چرت و پرت نگو. یگیتو م ی! اصال هرچگهینباف به هم د فیبسه. اراج-

 

 داد: یوارم طعم زهرمار م وانهید ی خنده

 بهت نشون بدم. ای... بایب ف؟یاراج-

 

و به سمت اتاقمان رفتم. در کمد را باز  دمیکش نرویب شیدست ها نِیرا از ب میبازوها

 رونیکرده بودم ب میکه قا یشیآزما یاسکن ها و برگه ها یت یکردم و تمام س
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 یکردم و م یآوردم، وسط اتاق پرت م یم رونی. هر کدام را که از کمد بدمیکش

 گفتم:

درد  شتریب یو بفهم ک نیبب ایب ،یکار کرد یباهام چ نیبب ای! بنیبب ایب گه؛ید ایب-

 ،یکه من رو نابود کرد یشکست یبا دمت گردو م یکه تو داشت ی. اون موقعدیکش

 شیپ نکهیا ی! اون موقع بجادمیجنگ یبا مرگ م مارستانیتخت ب یمن داشتم رو

 یضربه  هیفکر زدن  یدرده، تو تو وتومور  یهرچ یتا من بگم گور بابا یمن باش

من زجر  یکن یهنوزم فکر م دم؟ید کشدر شتریمن ب یگی! هنوزم میبدتر بود

 من خستم... خدا من خستم... ؟یفهم یمن تنم پره زخمه م یلعنت دم؟ینکش

 

 می. قبل از آنکه زانوهادمیکوب یمشت م یواریکمد د ییزدم و به در کشو یم زجه

 و من را به طرف خودش برگرداند. دیرا کش میبازوها یخم شوند، کس

 

اش را به  یشانیبرد. پ یم غمایوجودم را به  یمه ه شیشناور در چشم ها اشکِ

 پر از بغض گفت: ییام چسباند و با صدا یشانیپ

دروغ نگو!  نقدرینکن. ا تمی. بس کن نازگل. اذرمیجا نم چیه گهیغلط کردم، د-

 دروغ نگو! نقدریا یلعنت

 

 قاب گرفتم و هق هق کنان گفتم: میرا با دست ها صورتش

 ؟یفهم یم رمیم ی. دارم مستیدروغ ن-
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. مدام ختیر یکرد و اشک م یبه جانم افتاد. تمام صورتم را غرقِ بوسه م یوانگید با

 کرد: یلب زمزمه م رِیز

 ! خفه شو... خفه شو... خفه شو...یخفه شو گل-

 

 رهام#

 ام وجود نداشت. نهیاصال در س ییکه گو د،یتپ یآنقدر کند م قلبم

 ینه درد دم،یشن یم ییداشتم. انگار نه صداافتاد ن یکه م یاز اتفاقات یدرک چیه

بود که  نیا دمیفهم یکه م یزی. تنها چدمید یم یزیکردم و نه چ یاحساس م

 برد! یدر آغوشِ من است، که اگر نباشد نفسم م یکس

ام رفع  یفقط ببوسمش! آنقدر که دلتنگ دیبود که با نیا دمیفهم یکه م یزیچ تنها

گذشت  یم شتریدانم چرا هرچه ب یو نم دنشیشوم از بوس ریشود. آنقدر که س

 کردم! یم شیتمنا شتریب

 

 یدارم؟ شوخ یدر مورد چه بودند؟ چه گفت؟ گفت تومور مغز شیحرف ها نیآخر

  زارم؟یب یمدل نیا یها یداند از شوخ یمسخره هستند! نم یلیخ شیها

 

 هیگر یبار ک نیآخر ختم؟یر یکرد، پس چرا من اشک م یم یاگر شوخ ،یراست

که مقابلِ چشمانم داشت از  یوقت شیچند ماه پ ی! آرشیکرده بودم؟ چند ماه پ

کرد!  میرفت! آن روز هم ترس از دست دادنش، اشک را مهمان چشم ها یدستم م

 مثلِ... مثلِ امروز!
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زد! من به  یبه تمام جانم چنگ م یی. با لرزش بدنش، گودیلرز یدر آغوشم م دایشد

 خورد؟ یتکان م نیچن نیم که در آغوشم ااندازه ترسناک بود نیا

 

کردم. تنش را که  شیجدا نیگذاشتم و از زم شیگردن و زانوها رِیرا ز میها دست

کرد،  یکه هق هق م یحال، در حال یو ب فیضع ییتخت گذاشتم، با صدا یرو

 گفت:

 .ریازت متنفرم! از من فاصله بگ-

 

 یزیام گذاشتم و فشردم. چ نهیس یدستم را رو اریاخت یکه ب دیکش ریچنان ت قلبم

نابود  نباری. ادیبخش ینم نباریکه ماه ها ترسش را داشتم به سرم آمده بود! نازگل ا

 شدم! شک نداشتم! یم

 

بازش را از من  مهین یچشم ها یزد، اما به سخت یو عشق موج م ینگاهش نگران در

 گرفت و سرش را چرخاند. 

 

 منجمد شد: میون در رگ هاخ شیکه با صدا نمیکنارش بنش خواستم

 !رونیاتاق برو ب نی. از انمتیخوام بب یخوره. نم یحالم ازت بهم م-

 

 کردم؟ یکالمش چه م یبه کنار، با سرد شیرا سد کرد! حرف ها میراه گلو یزیچ
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بگذارم. به محضِ آنکه نوکِ  شیدست ها یتا رو دمیجلو کش یتابیرا با ب دستم

 و گفت: دیشستند، دستش را عقب کشزده اش ن خیپوست  یدستانم رو

 !رونیبرو ب میهرچه زودتر از زندگ-

 !؟یچ-

 

من  یکه زندگ یبروم در حال رونیاش ب یخواست از زندگ یگفت؟ از من م یم چه

 شد؟ یدر او خالصه م

 

و با  ختیر یداد. همچنان اشک م هیو بدنش را به تاج تخت تک دیرا باال کش خودش

 سوخت. یگرفت، قلبم م یاش راه مگونه  یکه رو یهر قطره ا

 

کمر به  ییرا به سمت مخالف چرخانده بود و با نگاه نکردنش به صورتم، گو سرش

 ام بسته بود. ینابود

صورتش  یو کوچکش را رو یمخمل یاش، پشتِ دست ها یشگیعادت هم مثلِ

 و گفت: دیکش

 !میریگ یطالق م یتوافق-

 

 یقلب، آتش روشن کرده اند. م یام به جا نهیاحساس کردم، در س یا لحظه

نداشت.  یتیاهم میام را در بر گرفته بود و برا نهیس یسوخت! دردش تمام قفسه 

 مهم بود! گلِ گلدانم چه گفت؟ زیچ کیتنها 
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 رتیداد! ح یم یناباور یخارج شد، به شدت رنگ و بو میکه از گلو یخنده ا تک

 زده گفتم:

 ؟یگیچرا چرت م-

 

نگاه را نداشتم. به  نینگاهش منجمد شدم! من تحملِ ا یردسمتم برگشت. از س به

 آوردم! یخدا قسم تاب نم

 من برم؟ ای یری! تو مرونیگمشو ب-

 

 نییزهر کشنده پا نیرا چند بار فرو دادم! چرا ا میو آب گلو دمیرا در دهانم کش لبم

 رفت؟ ینم

 

 دنیبا شن خواستم یپر از ابهت باشد، م میزنم، صدا یحرف م یخواستم وقت یم

رسم، اما  یکه بخواهم م یزیکه به هر چ یبفهمد من همانم! همان رهام میصدا

 از هم خودم متنفر شدم: یکه حت دیلرز یام از شدت بغض چنان م یلعنت یصدا

 .یبر ییذارم جا یکنارِ من باشه! من نم دیزنِ من با-

 !رونیچشمم نباش! برو ب یپس جلو-
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چشم  دنِیشکست، اما از د یم شیقلبم را با حرف ها نیچن نیبا وجودِ آنکه ا چرا

کوچک و  یلب ها دنیشدم؟ چرا از د ینم ریفرخورده اش س یسرخ و مژه ها یها

 شدم؟ ینم ریچرا از جز به جز وجودش س یشدم؟ لعنت ینم ریسرخ رنگش س

 

هزار بار به خودم لعنت  د،یجوش شیو اشک در چشم ها دیچانه اش لرز یوقت

 ر بار!فرستادم! هزا

 

 زد: ادیکنان بر سرم فر هی. گردیکوب یام م نهیس یکوچکش را رو یها مشت

سرم  ییافته چه بالها یم ادمی نمتیب یم یوقت ؟یفهم یم نمتیخوام بب ینم-

. ازم دور باش، دمیافته بخاطرت چقدر درد کش یم ادمی نمتیب یم یوقت ،یآورد

 رهیم ادمی یچشمم یجلو یدور باش تا حداقل بتونم دوستت داشته باشم! وقت

 دوستت دارم!

 

 حرف بزند؟ نطوریتوانست با من ا یمن! چه طور م یخدا

 

 زدم.  رونیاز اتاق ب یعصبان ییبلند شدم و با قدم ها میجا از

 لب زمزمه کردم: رِیو ز ستادمیحالِ ا وسط

 ؟یاز من متنفر باش یتون یچه طور م-

 

 به طعم زهرمار زمزمه کردم: یو با خنده ا دمیرا به کفِ دستم کوب مشتم
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 ؟یحرف طالق بزن یتون یچه طور م-

 

 اوج گرفت: میکشنده بزرگ تر شد. صدا زهرِ

 ؟یپشت پا بزن یبه همه چ ینطوریاشتباه ا هیفقط بخاطر  یتون یچه طور م-

 

 :دمیکش ادیمرتبه فر کیرا چنگ زدم.  میموها

 ؟یمن رو فراموش کن یتون یچه طور م-

 

 یکف سالن پرت کردم. صدا یها کیسرام یرا برداشتم و رو زیم یرو ی مجسمه

 خانه را لرزاند: یها شهیش نباریا ادمیفر

تو  ؟یاز من جداش یتون یها؟ چه طور م ؟یخونه نباش نیا یتو یتون یچه طور م-

اشتباه من رو  هیبه خاطر  یخوا یم یراحت نیبه هم ؟یاحساس ندار ؟یقلب ندار

 ؟یجا زد  یزود نیمه ادعا؟ به هماون ه شدیچ ؟یتنها بذار

 

 یراحت نیذاشتم به ا یشدم. نم یاما داشتم خفه م میبگو یزیخواستم چ ینم

آنکه داشته باشمش، هفت خان رستم را رد کرده  یام را نابود کند. من برا یزندگ

 ؟یراحت نیرا خراب کند؟ به هم زیخواست همه چ یم یراحت نیبودم. به هم

 

خورد. به  چیمرتبه در دلم پ کی یزیدانم چرا چ یآمد. نم از اتاق یغیج یصدا

 .دمیسرعت هرچه تمام تر به سمت اتاق دو
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. ختیر ینشسته و اشک م نیزم یرو یسر کس یدوختم که باال یرا به مارال نگاهم

 افتاده بود، نازگلِ من که نبود، بود؟ نیزم یاو که رو

بغلش کن  ایکرد و افتاد. رهام ب . غششدیدونم چ ینم هوی نییاز تخت که اومد پا-

 .مارستانیب مشیببر

 

بلندش کردم و از اتاق  نیزم یاز رو یدانم با چه سرعت یسمتش پرواز کردم. نم به

 شد. یشد؟ به خدا قسم نم یکنم اما مگر م هیخواستم گر یزدم. نم رونیب

 

 زد و گفت: رونیپشت سرم از خانه ب مارال

 .میریمن م نیبا ماش ایب-

 

گرفتم. با  شیرفت، راه پله ها را در پ یکه به سمت آسانسور م یتوجه به مارال یب

 ناله وار زمزمه کردم: ییصدا

 ه؟یچه سرنوشت نیا ایخدا-

 

ام را به  دهینشستم و نگاه ترس مارستانیب یراهرو یزده  خی یها یصندل یرو

گلِ من را به دانم مارال در گوش دکتر ها چه گفت که ناز یراهرو دوختم. نم یانتها

 بردن به اورژانس، به بخش مغز و اعصاب منتقل کردند. یجا
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به سمتِ  د،یبار یکه از آنها ترس و اضطراب م ییبلند شدم و با قدم ها میسر جا از

و  دیپر میمرتبه، مارال جلو کیبسته بودند، قدم برداشتم.  میکه در آن را به رو یاتاق

 گفت:

 ؟یریکجا م-

 زگل حالش چطوره.نا نمیخوام بب یم-

 .نیبش ایتو. ب یشه بر یکنن. نم یم نشیدارن معا-

 

دانستم چرا نفس نفس  ی. نمدندیلرز یم نگونهیمارال ا یدانستم چرا دست ها ینم

بترسد؟ مگر چه  نقدریا دیاز حال رفتن گل گلدانم، با یدانستم چرا برا یزد. نم یم

 شده بود؟

 

 تم:زدم، گف یکه مارال را کنار م یحال در

 تموم! کننیسرم بهش وصل م هیهمه دنگ و فنگ داره؟  نیغش کردنم ا-

 

. دندیباال پر میکار را کرد که شانه ها نیا کهویزد. آنقدر  هیگر رِیمرتبه ز کی مارال

 یکه رو یکه به سمتِ اتاق دراز شده بود برگشت و سرم به سمتِ مارال یدست

 .دیچرخ ختیر ینشسته بود و اشک م یصندل

 

زد نگاه  یصورتش را پوشانده بود و هق م شیکه با دست ها یو مبهوت به مارال جیگ

 کردم. چه مرگش بود؟
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 :ستادیکه به زبان آورد، قلبم ا یزیچ دنیاحساس کردم با شن یا لحظه

 رهام قبول کن! قبول کن که نازگل تومور داره.-

 

 کباره،یر شد و نقش بست. رفته رفته لبخندم بزرگ ت میلبها یرو یکم، لبخند کم

 لب زدم: دهیبر دهیرا پر کرد. بر مارستانیب یفضا کمیستریه یخنده ها کیشل

دعوا... به  یخواست... حق رو تو یاون م گه؟ی... داره راست میواقعا... فکر کرد-

 خودش بده!

 

 را به سرعت پاک کرد و گفت: شیبلند شد و به سمتم آمد. اشک ها یصندل یرو از

 فقط آروم باش خب؟ گم،یهت مب یزیچ هی نیبب-

 

و حاال، نگاهم  دهیپر کش میلب ها یگرفت. لبخند از رو یداشت جانم را م دلشوره

را فرو  میمارال خشک شده بود. آب گلو شیو بدون آرا دهیصورت رنگ پر یفقط رو

 دادم و گفتم:

 من آرومم! حرفت رو بزن.-

... چه طور بگم؟ گفت نازگل... زنگ زدم. گفت... گفت انایاالن به د نیمن... من هم-

 داره! یتومور مغز
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ممتد، در گوشم به  یو سوت دیشد. روح از تنم پر کش یخال میپاها ریز نیزم انگار

االن وقت  دند؟یفهم یگفتند؟ چرا حال من را نم یاحمق ها چه م نیصدا در آمد! ا

 کردن بود؟ یبود؟ وقت تالف یشوخ

 

 گفت: ینگران قلبم نشست، مارال با یکه رو دستم

 ؟یخوب ؟یشدیچ-

 خفه شو!-

 ...دینازگل خوب بشه. شا دی. شااریرهام به خودت فشار ن-

 

 :دمیکش ادیچه شد. فر دمیمرتبه نفهم کی

 فقط خفه شو! ؟یدیخفه شو! شن-

 

 هم مثل من داد زد: او

 بهم گفت! اناید گمیاحمق دارم بهت م-

 

مو از سر گلِ گلدانم کم  هی یه حترساند! محال بود ک یمن را به مرز جنون م داشت

را  میکه دندان ها یرا با هر دو دست گرفتم و در حال شیمانتو ی قهیشده باشد. 

 فشردم گفتم: یهم م یرو
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امروزت بکشمت؟ نازگل سالم تر از  یایبخاطر تموم گند کار نجایهم ای یشیخفه م-

زنده زنده چالت  ،یبودن به زنِ من زد ضیانگ مر گهیبار د هی ؟یدیمن و توئه! شن

 کنم! یم

 

که در  ،یسرطان یغده  نیاز ا میدانم چرا صدا یداشتم اما نم مانیا میحرف ها به

 یدانم چرا تمام تنم داشت م یکرد خش دار و لرزان شده بود! نم یرشد م میگلو

 چه گفته؟ انای! گفت ددیلرز

 ه؟یچه وضع نی! چه خبرتونه؟ امارستانهیب نجایمحترم ا یآقا-

 

 میجدا کردم. دست ها دندیچک یم نییپا شیکه اشک ها یمارال ی قهیرا از  ستمد

 لب زمزمه کردم: رِیرا مشت کردم و ز

 یچون م ستینامرد ن نقدری. استینامرد ن نقدری! نازگل انیمشت احمق هیهمتون -

 شم. نه امکان نداره! یم ونهیدونه خار به پاش بره من د

 

 کردم: یدادم و مدام تکرار م یرا به چپ و راست تکان م سرم

 نه... امکان نداره! امکان نداره...-

 

 میرها کردم. دست ها شیو تنم را رو دمیکش یجانم را به سمت صندل یب یها قدم

 کردم: یهمچنان زمزمه م نیبه زم رهیگذاشتم و خ میپاها یرا رو

 امکان نداره... تو بگو که امکان نداره... ایامکان نداره... خدا-
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داشت حرف  یتیو سرم را بلند نکردم. چه اهم دمیباز شدن درب اتاق را شن یصدا

 سالم تر است؟ یدانستم نازگل از هر کس یمن م یدکتر وقت یها

اسکن تا  یتیرو فرستادم س ماری. بدیکه خودتون گفت هیزیهمون چ صمیمن تشخ-

 مشخص بشه!

 

 اسکن چرا؟ یت یدکتر چه بود؟ اصال س صیتشخ

 

 نیخورد بزنمش! چرا ا یکرد و من دوست داشتم تا م یم هیمچنان گره مارال

 کرد؟ یم هیگر نقدریاحمق ا

 مگه نه؟ شهیدکتر االن حالش چطوره؟ خوب م-

 دیکرده! با شرفتیپ یلیخ د؟ینشد یماریکه چطور تا االن متوجه ب نهیسوالم ا-

 ای مهیخ تومور خوش میبد صیتشخ میتون یهرچه زودتر عمل بشه. بعد از عمل م

 .میبد خ

 

کنده شد و باال آمد.  نیزم ی. باالخره نگاهم از رودیلرز یستون بدنم داشت م چهار

مرتبه  کیکه اسمِ خودش را دکتر بوده دوختم و  یاشک آلودم را به کس یچشم ها

 :دمیکش ادیاش را گرفتم و فر قهیبردم.  ورشیبه سمتش 

 خودت؟ یواسه  یگیم یچ کهیمرت-
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 یجدا کند. چشم ها سوادیداشتم من را از مردک ب یرا گرفته بود و سع میبازو مارال

 را باال تر بردم: میسرخ شده ام را به نگاه هاج و واجش دوختم و صدا

! زنِ یچسبون یدرد و مرضه به مردم م یهرچ ،یریبگ شتریپول ب کمی یخوا یم-

 سالمه!! ؟یدیمن سالمه؛ شن

 

را از  مارستانیب یپر از ترحم شده بود. نگهبان ها انسال،یدانم چرا نگاه دکتر م ینم

اش را رها کردم، رو کرد  یا قهیندادم. به محضِ آنکه  یتیو اهم دمیراهرو د یانتها

 آمدند و گفت: یکه به سمتم م ییبه سمت نگهبان ها

 .دیی! بفرماستین یمشکل-

 

 کرد به سمتِ من و گفت: رو

 پسرم؟ میحرف بزن میتون یم-

 ببرم. نجایزنم رو از ا دیندارم. االن فقط با یحرف یمن با کس-

. مطمئن باش رمیگ یوقتت رو نم شتریب قهیبمونه. منم چند دق نجایا دیزنت فعال با-

 بچسبونم. یهم به کس یدرد و مرض خوامینم

 

 به مارال انداختم و گفتم: ینگاه

 .امیحواست به نازگل باشه تا من ب-

 

 به تن کرده بود، به راه افتادم. یدیش سفکه روپو یبعد، به دنبال مرد و
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 رِیز ینیهوا قدم برداشتم و زم یرو ییشدند. گو یم دهیکش نیزم یرو میپاها

 وجود نداشت.  میپاها

 

رها کردم، که  ییبودم. من روحم را آنجا دهیکش رونیتنها جسمم را از آن اتاق ب انگار

 قلبم نشانه گرفت: یورا به س رشیت نینگاه کرد و آخر میدکتر در چشم ها

. میبد خ ای مهیکه تومور خوش خ میتا مطمئن بش میانجام بد ینمونه بردار هی دیبا"

باشه که  می. اگه خوش خمیعمل تا تومور رو بردار یبرا میآماده بش میتون یبعدش م

 یمیش یبرا دیباشه، با میاگه بد خ یامکان عود تومور وجود نداره، ول ادیبه احتمال ز

 شتریب دیشا ی. حتکنهیتومور دوباره رشد م ادیز تمالآماده بشه چون به اح یدرمان

 "از قبل!

 

به سمتم  مارستانیسالن ب یکه از انتها دندید یرا م میتارم، مرهم دردها یها چشم

به من  یزیمدت چ نیدانست و تمام ا یدارم نه؟ م یدانست چه حال ی. مدیدو یم

 نگفته بود؟

 

را کنارِ  اوشیس یدادم. صدا هیتک مارستانیسرد ب واریبه د و ناباور، تنم را شکه

گفتن وجود  یبرا یاصال حرف تیموقع نی. در ادمیشن یو انگار نم دمیشن یگوشم م

 داشت؟
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 قهی یو رو دمیرا باال کش دیلرز یکه به شدت م یرا به کار گرفتم. دست دمیام تنها

 زمزمه کردم:جانم، تکانش دادم و  یاش چنگ کردم. با ته مانده 

 بگو که دروغه!-

 

 داد؟ یم یی... چه معنانکارشیرا بست. ا شیهم فشرد و چشم ها یرا رو شیها لب

 

 زمزمه کردم: یبلند تر یبا صدا نباریبار دوم تکانش دادم و ا یبرا

کنم! تو بگو دروغه.  یدروغه من باور م یهم که بگن راسته، تو اگه بگ ایدن یهمه -

 تو پشتم باش! شهی. مثل هموشاینکن س دمیتو ناام

 

 یبهتر از من م یدوخت و چند بار پلک زد. چه کس مارستانیرا به سقف ب نگاهش

 کند؟ یرا م نکاریا ختنیاشک نر یبرا اوشیدانست س

 

 اوج گرفت: شتریب میاش را گرفتم و تکان دادم. صدا قهیدو  هر

رو  دمیام یخوا یم بگو که زنِ من حالش خوبه! تو هم ؟یلعنت یزن یچرا حرف نم-

 آره؟ اوش؟یس یکن دیناام

 

 را فشردند. میشانه ها دستانش،

 !شهیداداشم، خوب م شهیخوب م-
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 یُسر خوردم و رو واریبودم، آرام آرام کنارِ د ستادهیکه ا ییهمانجا قایدق همانجا،

من در تمامِ  دینکرده بود! او تنها ام دیوقت من را ناام چیه اوشینشستم. س نیزم

کرده بود...  دییکه او هم تا ییکارم تمام بود! حاال گریام بود و حاال... حاال د یندگز

ام، با مرگ دست و پنچه  یزنِ من، تنها گلِ زندگ نکهیز را؟ ایکرده بود؟ چه چ دییتا

 کند؟ ینرم م

 

خنده زدم. خنده  رِیاراده ز یمرتبه و ب کیفکر در نظرم مضحک آمد، که  نیا آنقدر

مثلِ روز  میبرا تیواقع کهویکه  دمیآنقدر خند دم،ینبودند. آنقدر خند یادکه ع ییها

بغضم شکست. آنقدر بد و وحشتناک شکست، که  کبارهی میخنده ها نیروشن شد! ب

 همراه با خودش، کمرم را هم شکاند!

 

که مثلِ  یرا شکسته بود و من در حال مارستانیهق هقم سکوت سالن ب یصدا

کردم. به نبودنش  یبود، به نبودنش فکر م اوشیدر آغوش س پناه، سرم یب یکودک

تار  کیکرد. اگر فقط  یدر جانم نفوذ م شتریکردم و حسِ مرگ، هر لحظه ب یفکر م

گونه اش را  یچالِ رو گریکردم؟ اگر من د یشد، من... چه م یمو از سرش کم م

 یطرِ موهاع یبو گریکردم؟ اگر د یضعف برود... چه م شیتا دلم برا دمید ینم

 کردم؟ اگر... ی.. چه مدمیکش یاش را نفس نم یشمیابر

 

از  شیاجازه نداد تا ب د،یچیام پ نهیس یکه در قفسه  ییو طاقت فرسا بیعج دردِ

دانستم  یبود که م یزیتنها چ ن،یمردم! ا یتصور کنم نبودش را! اگر نبود، من م نیا

 و...

 آخ!-
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آمد  یباال نم گرینفسم هم د یصدا زد. حتپرستار هارا  اوشیتر شد و س میحج درد

متحرک  یمرده  کیکردم که اگر نباشد، رهام به  یفکر م نیو من همچنان به ا

وقت خودم را  چیشوم. اگر نباشد، ه یشک نابود م یشود. اگر نباشد من ب یم لیتبد

بخشم. اگر او  ینم به او دادم که ییبخشم؛ خودم را به خاطر تمام درد ها ینم

تا  رمیگ یاز خودم انتقام م نباری! ارمیگ ینه، از خودم انتقام م یاز کس نباریشد، انبا

 را بکشم و بسوزم. دیکه او کش ییتمام درد ها

 

************ 

 نازگل#

فروغ و مات زده ام را به پنجره  یبود که به هوش آمده و نگاه ب قهیدانم چند دق ینم

 میمقابلِ چشم ها یینمایس یلمیده بود، مثلِ فکه افتا یاتاق دوخته بودم.  اتفاقات ی

 شدم! یخسته تر م یلعنت یزندگ نیآمدند و من هر لحظه از ا یدر م شیبه نما

 

کرد دوختم و زمزمه  یم یکه در آسمانِ پر ستاره دلبر یاشک آلودم را به ماه نگاه

 کردم:

 خدا!-

 

 بالشت افتاد. یچشمم راه گرفت و رو یاز گوشه  اشک

 همه عذابم؟ نیکار کردم که مستحق ا یچخدا من -
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 ام شدت گرفت. هیگر

تو  یکنار اومده بودم، ول یضیمر نیهمه درد، به جرم کدوم گناه؟ من که با ا نیا-

 یتوموره! م نیسخت تر از دردِ ا یلیمن خ یبرا دن،ید انتیدردِ خ یدونست یم

 نیا یمن برا یکن ی. حکمته؟ امتحانه؟ قربونت برم فکر نمینکرد یو کار یدونست

 جونم؟ یو ب فیضع یلیسخت تو خ یامتحانا

 

انتقام از پدرم، به  یکه برا نیبود؟ هم یگریمگر فقط فروختن من به زنِ د انتیخ

 بود! انتیمن و عشقمان پشت کرده بود، خودِ خودِ خ

 

را بستم و همانطور که به  میبه سرعت چشم ها دم،یباز شدن در راه که شن یصدا

 .دمیسرم کش یبودم، پتورا رو دهیپهلو خواب

 

 دمیاست، پتو را کنار زدم و د دهیچیدر اتاق پ انایعطر د یکه احساس کردم بو یوقت

 کنارم نشسته است. یصندل یرو

خوبه گفتم آروم آروم  ؟یشد نجایا یکه راه یبهش گفت یمعرفت چه جور یب-

 بهش بگو!

 

پنهان نماند. چون با تعجب  شدیبودن اتاق از د کیزدم که با وجود تار یپوزخند

 :دیپرس
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 شده؟ یزیچ-

 ؟یدونیتو نم یعنی-

 شده؟ ینه! چ-

 مارال بهت نگفته؟ یبگ یخوا یم-

 

 یجان یو ب فیضع یتا راحت تر بتوانم حرف بزنم. با صدا دمیخودم را باال کش یکم

 گفتم:

 پاشو چراغ رو روشن کن!-

 

به چشم  ینشست. نگاه یلصند یبعد، چراغ را روشن کرد و خودش رو یا لحظه

 سرخ و متورمش انداختم و گفتم: یها

 ؟یکرد هیپس چرا گر یدون ینه؟ اگه نم یدون یکه نم-

 

 و گفت: دیرا به سرعت دزد نگاهش

 !هیخواب ینکردم... از... از ب هیگ... گر-

 

خبر دارم باز هم پنهان  زیدانست از همه چ یم یاهلِ دروغ گفتن نبود! چرا وقت اناید

کرده  هیخبر نداشت اما... اما پس چرا گر یزیهم واقعا از چ دیکرد؟ شا یم یکار

 بود؟
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 دیلرز یکرد، چانه اش م یبغض م ی. وقتدینگاهش کردم که چانه اش لرز مشکوک

 واقعا دست خودش نبود. نیو ا

 

 تعجب گفتم: با

. بوده یقصد داداشت چ یخوام بخورمت که! ازت ناراحتم که بهم نگفت ینترس نم-

 !یکاراش دست نداشت یدونم تو یکنم چون م یباهات قهر نم یول

 

 گونه اش روان شد را به سرعت پاک کرد و گفت: یکه رو یاشک

 !امیاالن م رونیمن... من برم ب-

 

 مرگش شده بود! اصال روهام کجا بود؟ کیانگار واقعا  نه

 

 از فکرم رد شد. نکند... نکند... یزیمرتبه چ کی

 

 گفتم: یبلند یصدامرتبه با  کی

 صبر کن!-

 

 به سمتم بر نگشت گفتم: ی. وقتستادیراه ا نیب

 روهام... کجاست؟-
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 :دیلرزان بگو ییتا با صدا دیطول کش یلحظه ا چند

 دورو براست! نی... همنیهم-

 

 کرد! شک نداشتم! یرا پنهان م یزیخورد! داشت چ چیدر دلم پ یزیچ

 

را  شیآمدم و به سمتش رفتم. بازو نییخت پاکه داشتم، از ت یوجودِ ضعف و درد با

اشک  نطوری! چرا اختیفرو ر نهیگرفتم و به محضِ آنکه برش گرداندم، قلبم در س

 خت؟یر یم

 

بود، روهام به من داده بود و من، منِ احمق  ییدرد بود، هرچه زجر و تنها هرچه

 حاال... نیمثلِ هم قای! دقدیتپ یمهابا م یهنوز هم قلبم براش ب

 

 رونیرا از اتاق ب میرا به سرعت کنار زدم و از اتاق خارج شدم. به محضِ آنکه پا اناید

 پشت در نشسته بودند. یها یصندل یخورد که رو مایگذاشتم، نگاهم به مامان و ن

 

هم طول  هیثان کی دیسرش را که باال آورد، نگاهش در نگاهم قفل شد. شا ماین

و نگران به سمتم آمد. به خودم که آمدم، در  تابیبلند شد و ب شیکه از جا دینکش

 :دیبخش یم امیرا الت میلرزانش زخم ها یشدم و صدا یآغوشش فشرده م

 کار کنم؟ یمو از سرت کم بشه؟ چ هیکار کنم اگه  ینازگلم؟ من چ یخوب-
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چه  ده،یدر آغوشم کش نگونهیزده و ا میصدا "نازگلم"که  یبار نیدانم آخر ینم

حس خوب را از دست  نیاز ا هیثان کی یجودِ آنکه دوست نداشتم حتبود! با و یزمان

 ام کجا بود؟ یفرد زندگ نیتر یبدهم، اما دلشوره داشتم. روهام کجا بود؟ لعنت

 

 :دمیو پرس دمیکش رونیب مایرا از آغوش ن خودم

 روهام کجاست؟ ماین-

 

 آمد و گفت: رونیاز اتاق ب اناید

 .رونیرفته ب-

 

 م:کردم و گفت نگاهش

 رو بده! تیگوش-

 کار؟ یچ یخوا یم-

 ! هیکدوم قبرستون نمیخوام زنگ بزنم به اون داداش نامردت بب یم-

 

دروغ گفتن  انایگفت. د ی. به خدا که داشت دروغ مدیاشکش جوش یچشمه  دوباره

 شد که حد نداشت! یاش تابلو م افهیگفت آنقدر ق یدروغ م یبلد نبود اما وقت
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 گفتم: یبلند یبا صدا دادم یکه تکانش م یدر حال و را گرفتم شیبازو

 بگو روهام کجاست؟ گمیبهت م انا،یدروغ نگو به من د-

 

 گفت: دهیبر دهیاش بلند شده بود، بر هیهق هق گر یکه صدا یحال در

 ... کردن!شیح... حالش... بد... شد... بستر-

 

 یرحم یکه با ب یکس نگران دیشد! من نبا یخال میپاها رِیز نیمرتبه زم کی انگار

 شدم اما... ینابودم کرده بود م

 

 کرده بودم.  دایتازه پ ییرویکردم. انگار که ن دنیشروع به دو یدانم با چه جان ینم

 

 :دمیپرس ینفس نفس زنان از پرستار دم،یکه رس رشیپذ به

 شوهر... شوهرم کجاس؟-

 ه؟یاسمشون چ-

 ...امنشیروهام... روهام آر-

 

 بود انداخت و گفت: شیکه روبه رو یورتیدر مان ینگاه

 .۵۲بخش قلب و عروق، اتاق -
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 قلبم گذاشتم و ناباور و شکه زمزمه کردم: یکه گفت، دستم را رو یبخش دنیشن با

 قلب؟-

 

بود  نیهست، ا ادمیکه  یزیبه بخش قلب رفتم. تنها چ یندارم که با چه حال ادی به

او شوهرم بود! او تنها  ی... ولیبودم ولکردم! من از شوهرم متنفر  یم هیکه فقط گر

با او تجربه کرده  کجایبود که من عشق و نفرت را  یام بود! تنها کس یعشقِ زندگ

 بودم.

 

دانستند  یگرفتند. انگار م یرا نم میکدام جلو چیآمدند و ه یم میپا به پا انایو د ماین

 .رمیگ یآرام نم نمش،ینب یتا وقت

 

از آن  یباز شد و کس یدرِ اتاق دم،یدو یکه م یبرسم، در حال ۵۲از آنکه به اتاق  قبل

و تمام  دندیچسب نیبه زم می. پاهادیقلبم نه، تمام جانم لرز دنشیآمد. با د رونیب

 و مطمئن شوم حالش خوب است. نمشیجانم چشم شد تا بب

 

نگاه کوتاه توانستم  کیبه مردِ من بود، پشت سرش در آمد، با  هیکه شب یکس یوقت

و روهام با  ردیرا بگ شیداشت جلو یسع اوشیدهم. س صشانیتشخ گرید کیز ا

 زد. یکنارش م د،یچک یوجود آنکه خون از دستش م
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 ختهیاش ر یشانیپ یآشفته رو ش،ینداشت و موها یتفاوت چندان واریبا گچ د رنگش

 توانستم حاالت چهره اش را ینم نیاز ا شتریبود و ب ادیز نمانیب یبودند. فاصله 

 گفت برگرد و جلوتر نرو اما قلبم... امان از قلبم! یبفهمم! عقلم م

 

خواست او را  یکه م یاوشیکه داشت، س یمرتبه چه شد. با تمام جان کیدانم  ینم

 شیپاها ییبه جلو برداشت، اما همان لحظه گو یدوباره به اتاق ببرد را کنار زد و قدم

قفل شده بود و انگار باور نداشت که  میشدند. نگاه ناباورش در چشم ها خیم نیبه زم

زمزمه کرد و بعد، چنان به سمتم  "یگل"به  هیشب یزیکه چ دمی. دندیب یمن را م

 کرد! یپرواز م ییکه گو دیدو

 

از کار افتاد و بعد، با سرعت هرچه  یکه قلبم لحظه ا د،یدر آغوشم کش یگونه ا به

شده بود و من را چنان به  دهیتندور تنم  شیکرد. دست ها دنیتمام تر شروع به تپ

 شکنند. یم میکردم استخوان ها یدادند که هر لحظه احساس م یتنش فشار م

 

 کنار گوشم زمزمه کرد: یبود وقت ایدن یسمفون نیتکرار تر یشک ب یب ش،یصدا

نامرده که بخواد از من  نقدریا یعنیدمت. خودش تورو بهم داد،  یکس نم چیبه ه-

من و تو  یکنه. خدا یم یدونم داره باهام باز یش دروغه! ممهدونم ه یم رتت؟یبگ

 ؟یمگه نه؟ مگه نه گل ناسیمهربون تر از ا

 

صورت غرق در  دنیو صورتم را قاب گرفت. با د دیکش رونیرا از آغوشش ب سرم

 اشکم گفت:
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درده بده به من. گفت باشه. ناراحت  ینکن خانمم!  ازش قول گرفتم که هرچ هیگر-

 خودش بهم گفت.! اینباش

 

 شده بود؟ بدونِ شک! وانهید

 

 یو مدام قربان صدقه ام م دییبو یو م دیصورتم را بوس زیوار و جنون انگ وانهید

رفت! راستش، منِ پر از نفرت، کم آوردم! در مقابلِ رفتار جنون وارش مسخِ مسخ 

آن کار  اندازه دوستم داشت، پس چه طور توانسته بود با من نیشده بودم! اگر به ا

 درد به من بدهد؟ چه طور توانسته بود؟ مههارا بکند؟ چه طور توانسته بود آن ه

 

که با خود  ییشد. تمام هشدار ها و اتمام حجت ها یداشت در مقابلش آب م خمی

! دنیمحبت د یزن بودم و تشنه  کیقرار داشتند! من  یکرده بودم، در معرض نابود

عشق و محبت خرجم  نیچن نیا د،یتپ یکه قلبم به عشقش م یشد کس یمگر م

 کند و من نلغزم؟

 

توانستم اورا ببخشم!  یوجود تمام دوست داشتنم، با وجود تمام حس و عشقم، نم با

 کرد. یمن و قلبم را سرد م قت،یحق نیتمام غرور و عشقم لگدمال شده بود و ا

 

ا خفه کنم. ام ر هیبکشم و هق هق گر رونیتوانستم خودم را از آغوشش ب یسخت به

به آن معتاد شوم!  نیاز ا شیتوانستم ب یآغوش بودم اما نم نیمن هر لحظه محتاجِ ا

بودم، اما فقط  یا نهیک ی! من دختریشناختم. آر یتوانستم چون خودم را م ینم
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مدت  ی. آنوقت بود که طنمیبب محبتکه به من بد کرده بود  یبود از کس یکاف

 قبل. یسپردم! درست مثل دفعه  یم یرا به فراموش زیهمه چ یکوتاه

مرد درست بشو  نیروهام، حماقت محض بود! ا دنیخواستم. بخش یرا نم نیا من

 نبود!

 

که در مغزت نه، در تمام  میتومور بد خ کیتومور بود.  یروهام خودش نوع راستش،

 ،یآمد ی. به خودت که مدیکش یم ریکرد و تار و پودت را به زنج یم شهیجانت ر

 .یو درد بکش یبا او بمان دیو تنها با یندار یوجه از دستش خالص چیبه ه یدید یم

 گفتیو م دیکوب یخواستم! قلبم زجه زنان بر سرش م یدرد را نم نیا نبار،یا من

را  ممیاست! تصم نیکار هم نیگفت درست تر یکرد و م یم قمینکن، اما مغزم تشو

 یبار را بدون روهام تجربه کنم. م رقت یزندگ نیا یخواستم ادامه  یگرفته بودم. م

 ینداشت، اما نم یوجود او با جهنم تفاوت چندان یب ،یزندگ نیا یدانستم ادامه 

 یمارال در سرم م یرا تحمل کنم. به محض آنکه حرف ها ریتحق نیتوانستم ا

افتاد و آن لحظه دوست داشتم فقط و  یم انیپوستم به جر رِیحس حقارت ز د،یچیپ

 .رمیدم و بمفقط چشم ببن

 

که تا به آن روز از  ینگاه نیتر دانهیرا با عجز به چپ و راست تکان دادم و نا ام سرم

 کردم. شیچشم ها یخود سراغ داشتم را حواله 

 

بودند،  زیانگ نیغمگ شینما نیا هیکه تماشاچ ییمایو ن انایو د اوشیبه س یتوجه یب

 . دمیکنان برگشتم و دو هیگر
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گفتم او که  یکنم. با خودم م یکردم به روهام لطف م یمان ملحظه با خودم گ آن

کرده است، من هم که از سرش  یمارا از هم متالش یو خانواده  دهیبه انتقامش رس

 ندارد! یغم و غصه ا گریباز شده ام؛ د

 

شک  کیدر حال انفجار است. فقط  ضشیکردم که قلب مر یدرک نم دم،یفهم ینم

 سکته کند! یسالگ یبود تا در سن س یکاف گرید

 

لحن ممکن  نیبه اتاقم برگشتم و به مادرم با قاطع تر مارستانیب یهمان لباس ها با

بهتر بود هرچه زودتر  رم،یگفتم دوست دارم هرچه زودتر عمل کنم. اگه قرار بود بم

 نداشت! یا دهیفا گری. دست دست کردن دفتدیاتفاق ب نیا

 

 شیدر چشم ها یعشق گریکه د یدیکس نازگلِ جد چی! هدیفهم یکس نم چیه

که  یکرد! نازگل یرا درک نم ختیر یاشک نم گریکه د یشناخت. نازگل ینبود را نم

 کرد! یآورد قبول نم یمدام نامِ روهام را بر زبان نم گر،ید

 میدر کنارم نبود، عکسش را مقابلِ چشم ها یکس یخبر نداشت که من وقت یکس

نامش را صدا  ختم،یر یاشک م ختم،یر یم میها گرفتم و تمام عشقم را در چشم یم

 دادم! یزدم و عشقم را نشان م یم

 

متنفر  مارستانیب یها واریرنگ د یو حت مارستانیب یاز بو مارستان،یب یلباس ها از

 شده بود. تیاهم یدر نظرم ب زیکردم! همه چ ینم تیشکا یبودم و کلمه ا
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و  بیهم عج نباریداد، ا یشان مکه نسبت به حضورش واکنش ن شهیمثلِ هم قلبم

 !میبا هم فاصله ندار شتریکردم چند متر ب یاحساس م ی. گاهدیکوب یم بیغر

 

 یقسمت دیدانستم، با یکه م ییها زیآماده شوم. طبق چ ینمونه بردار یبود برا قرار

کردند.  یم یو نمونه بردار داشتندیاز تومور را برم یکردند، مقدار یاز سرم را باز م

 .بودن تومور مشخص شود میبد خ ای میآن بود که خوش خ یبرا کارنیا

 

از روهام دارد به  یکه نشان یدوست نداشتم کس ادیتحت نظر بودم. ز یروز چند

مرتبه  کیاتاقم نشسته بودم، در اتاق  یروز که پشت پنجره  کی. اما دیایمالقاتم ب

اتاق را  نیا حق آمدن به او مامان و پرستار ه مایجز ن یباز شد. برنگشتم چون کس

 نداشتند.

 

 یرا رو میآنکه برگردم چشم ها یب د،یچیدر مشامم پ انایعطر مخصوص د یبو یوقت

 ینم انیرا نکند، انگار اطراف شیخواستم دلم هوا یهم فشردم! هرچه من م

 گذاشتند!

 

نازک و  یچون صدا دیطول نکش ادی. انتظارم زدیاینگفتم تا خودش به حرف ب یزیچ

 انداز شد: نیدر اتاق طن نشیلنشد

 ؟ینازگل-

 



743 
 

مار داشتند؟ چرا  یخانواده، مهره  نیفرستادم. ا نییرا گاز گرفتم و بغض را پا لبم

 آنقدر با ارزش بودند؟ میسه نفر، برا نیا

 ؟یباهام قهر-

 

 ییکشته بودم، با نگاه به چشم ها میکه در چشم ها یتا عشق دمیترس ی. مبرنگشتم

 روهام بودند، دوباره زنده شود. یهاکه همرنگ چشم 

 

 گفتم: یآرام به

 مگه بچم که قهر کنم؟-

 م؟یرفته ما با هم دوست ادتی دنت؟ید امیب یذاریپس چرا نم-

 

تکه تکه  یبه ابر ها رهیگرفتم و سرم را باال آوردم. خ مارستانیب اطیرا از ح نگاهم

 کردند گفتم: یم یکه در آسمان تناز یا

شما،  دنیخوام با د یکه نم نهی! مشکل من ادیزیعز یلیمن خ یراب اوش،یتو و س-

 بشه! یآور ادیاون برام 

 

 بغض گفت: با

 ؟یزنیصدا نم گهیاسمش رو هم د یکه حت ادیازش بدت م نقدریا-

 

 کردم؟  یم یخوددار دیپس چرا با د،ید یکه صورتم را نم اناید
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دادم. دستم را  دنیبار ی کرده بود اجازه ریچشمم گ یکه گوشه  یاشکِ سمج به

 دمیکش یمفهوم م یب یبخار گرفته، طرح ی شهیش یکه رو یباال آوردم و در حال

 گفتم:

 کنه! یکه دارم درک نم یکس حس چی... هانایسخته د یلیخ-

 

شانه ام  یام چفت شدند و چانه اش رو نهیس یقفسه  یاز پشت رو شیها دست

مردَم را  یداد! بو یعشقم را م یبو انای! ددیچیروهام پ یقرار گرفت. ناگهان انگار بو

 داد... یم

 

 گرفته و مغموم کنار گوشم لب زد: ییصدا با

کن.  ی. خودت رو خالستیوقتا سکوت کردن اصال خوب ن یحرف بزن نازگل! بعض-

ذاره که  ینم ی. چینیکه رهام رو بب ذارهینم یکنه. بگو چ یم تتیاذ یبهم بگو چ

 !یکن یدور دنشیاز د ،یونم هنوزم بهش دارد یکه م یبا وجود عشق

 

 را به چپ و راست تکان دادم. دوباره تکرار کرد: سرم

 من درکت کردم! دیکنه؟ حرف بزن شا یدرکت نم یکس یگیمگه نم-

 

 سوخت: یکن شدن نداشت، به شدت م شهیقصدِ ر ییکه گو یاز بغض میگلو
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بود که رفته بود کانادا. بابام  یسالچند  مایتنها بودم. ن یلی! خانایمن، تنها بودم د-

شبها هم به زور به  یبا بابام، حت یلج و لجباز یسرگرم شرکتش بود و مامانم، برا

از تو  یحت دیدوست، شا هیکردم.  دایدوست پ هی ام،ییتنها نیاومد! من ب یخونه م

 بهتر.

 بود؟! یاون دوست ک-

 

 :دیلرز هیاز گر میو صدا دیچک نییپا یاشک

کردم. چون  یتو مشتمه! از وجودِ روهام کنارم حس قدرت م ایکردم دن یم من فکر-

دختره  هی. انایسالم بود د جدهیکنم. من فقط ه ییاحساس تنها گهیذاشت د یاون نم

 یشور و احساس رو به پاش م نیساله پر از شور و شوق و احساسه! تمام ا جدهیه

 رو باهاش تجربه کرده بودم. یزیکه هرچ یکس نیمن بود! اول نهی. اون اولختمیر

 

 ام گذاشت. قهیشق یرو یا دستانش را محکم تر کرد و بوسه ی حلقه

هم  یکه تا صبح با فکرش پلک رو ییشب ها یبفهم نکهی... اانایسخته د یلیخ-

قلبت رو از جا  دهیکش یتو نقشه م یانتقام از پدرت برا یاون داشته برا ،یذاشت ینم

 کنه. یم

 یم رادیکردم. اون به تظاهر به پوشش من ا یم یهرکار شیخوشحال یبرا من

زد و من  یساختم. اون به تظاهر لبخند م یم ایدلم هزار تا رو یگرفت و من تو

 یوابسته م شتریزد و من ب یعاشقونه م یشدم. اون به تظاهر حرف ها یعاشق تر م

 نهیشد؟ چه ک یمن خنک م کردنبود؟ روهام با نابود  یچرا؟ گناه من چ انایشدم. د

تونه دلش رو خنک  یکرد با کشتن احساس من م یاز بابام داشت که فکر م یا

 کنه؟
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 :دمیخند هیگر با

خواد  یگفت م دست مارال رو گرفت و به من یوقت یتصور کن یتون ینم یحت-

وقت اون صحنه رو فراموش نکردم.  چیداشتم. من ه یباهاش ازدواج کنه چه حال

 دی. شااوردمیوقت به روش ن چیروهام رو ناراحت نکنم، ه نکهیا یوقت! اما برا چیه

 یرحم یکه اون روز با کمال ب ییکابوس حرف ها یباورت نشه اما من هنوزم گاه

که  یی. من اون روز تموم خاطراتمون رو دوره کردم. تموم جاهانمیب یبهم گفت رو م

 م! من... من.... من اون روز مُردختمیرفتم و اشک ر م،یبا روهام رفته بود

 

را فراموش کرده بودم! اما  زیام اجازه نداد ادامه دهم. به ظاهر همه چ هیهق گر هق

که روهام بر سرم آورده بود، قابل  ییکدام از بالها چیدانستم ه یفقط خودم م

خاطرات را در گوشه  نینبودند. اگر با روهام ازدواج کردم و تمامِ ا یببخش و فراموش

 یداستان نیکردم چن یوقت گمان نم چیبود که ه لیدل نیبه ا مدفون کردم، یا

 یدرصد فکر م کیاگر  یداشتم. حت یگرید یها الیپشت آن است. با خودم خ

شده است، بدون شک  کیگرفتن انتقام به من نزد یکردم روهام از همان اول برا

 کردم. یازدواجش را قبول نم شنهادیپ

 

است. دستش را نوازش  هیگر میکه او هم پا به پاداد  ینشان م اناید نیف نیف یصدا

 و گفت: دیکش میبازو یوار رو

 .شینیبب یکه نخوا یفهمم نازگل! حق دار یم-

که دوستش ندارم. برعکس،  ستین نیبه خاطر ا دنشی. ندانایبه خودشم گفتم د-

که کرده  ییچشمم باشه، کار ها یجلو یدوستش دارم. وقت شتریازم دوره، ب یوقت
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روهام  یکار ها یادآوریخوام روز و شب با  ی! من نمادیچشمم م یجلو رشتیب

 دوست داشتنم رو بکشم.

 

 قلبم گذاشتم و ادامه دادم: یرا رو دستم

. با شمیدلتنگش م شتریقلبم! با نبودنش ب یجا باشه! تو نیا شهیخوام هم یم-

 دوستش دارم! شترینبودنش ب

 نازگل؟-

 جانم؟-

 

 ییام زانو زد. با چشم ها یکنارِ صندل ن،یزم یکرد و رودستانش را باز  ی حلقه

 ام شد و لب زد: رهیاشک آلود خ

 !رونهیروهام اون ب-

 کنم! یدونم. حسش م یم-

در تکون نخورده!  نیاز پشت ا ،یاتاق حبس کرد یخودت رو تو یکه اومد یاز روز-

 چرا؟ یدون یتو، م ادیخواد ب یخودشم نم

 

 گفت: دیچک یم نییکه اشکش پا ین دادم. در حالتکا "نه" یرا به معنا سرم

 ی. نمشهیم تیاذ نهیب یاون من رو که م گهیکنم. م تشیخوام اذ ینم گهیچون م-

کنه تو  یکار هینکنم، اونم  تتیاذ گهیبه خدا قول دادم که د گهیخوام درد بکشه! م

ظلوم تر پناه و م یب شهیروزا از هم نی! نازگل، رهام ایو زود خوب ش یدرد نکش
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که رهام کمرش شکست، اما  دمید شماممامانم که مرد، با چ گهیم اوشیشده. س

که فلج  یامروز نه تنها کمرش، بلکه تموم استخوناش شکسته. خرده خرده! مثه کس

 .ستهیپاهاش با یتونه رو ینم یشده و حت

 

 :دمیخند

 .دمید میکل زندگ یکه تو هیگریباز نی! روهام بهترهیخوب گریهنوزم باز-

وقتم بلد  چیوقت بلد نبوده و ه چیکنه. ه یباز لمیف ستیبرعکس! رهام اصال بلد ن-

 !تهیخودِ خودِ واقع ست،ین یباز ست،ین لمیف ؟یفهم ی! رهام عاشقته نازگل، مشهینم

 

 یانگار دلش م یبه آسمان رهیزدم و سرم را به سمت پنجره چرخاندم. خ یپوزخند

 خواست ببارد گفتم:

که  یباهام کرده که به هرکار ی! کارانایخودشه د ریشدنم هم تقص نیببد نیا یحت-

خوره! اما  یهام بهم م ینیبد ب نیوقت ها حالم از ا یکنم. بعض یشک م دهیانجام م

 شدم. ینجوریبهم از پشت خنجر زد ا یکه اونطور ی. از وقتستیدست خودم ن

 

 دستم را نوازش کرد و گفت: یرو

 هیبهش فرصت بده، اما حداقل بذار  گمیکنن نازگل. من نم یآدما اشتباه م یهمه -

 کرد. ریینظرت نسبت بهش تغ دیبار باهات حرف بزنه شا

 

 زدم: شخندین
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 !نهیخواد من رو بب ینم یگیم یخودت دار-

 یم ی! من رهام رو بهتر از هرکسارهیبال در م یهست یاگه بفهمه خودت راض-

 بغلت کنه. هیثان کیقط تا ف دهیدر جون م نیشناسم. داره پشت ا

 

 و گفتم: دمی. نگاهم را دزدختیر نییپا یهُر قلبم

 داره که بزنه اصال؟ یچه حرف-

 گفتن داره! خودش بهم گفت که داره... یبرا یادیز یمن مطمئنم حرفا-

 

بلند کردم و  یصندل یرفت، بدن کرخت شده ام را از رو رونیاز اتاق ب انایکه د یوقت

 و چشم بستم. دمیتخت دراز کش ی. رودمیبه سمت تخت کش جانم را یب یقدم ها

 

 انداز شد: نیدر گوشم طن انایبغض آلود د یصدا م،یمحض بستن پلک ها به

توش  ینقش چیکرد که ه ییاشتباه کرد، قبول دارم. تورو وارد ماجرا یلیرهام خ"

 وشایدونستم س ینازگل. من از همون اول م ینکرد ی. اما تو هم کم تالفینداشت

بهم گفت،  اوشیکه س یازدواجت رو قبول کرده. از همون لحظه ا شنهادیپ یچ یبرا

بودم.  دهیتو د یرهام رو رو تعصبکردم.  یفقط و فقط به عکس العمل رهام فکر م

بهش  اوشیس ی. وقتارهیب یکیسر  ییبال هیرهام  دمی! ترسدمیترس یلیراستش خ

زبونم الل سکته  دمیشده بود که ترس خواد با تو ازدواج کنه، اونقدر سرخ یگفت م

 یزد، دعوا ینم رونی. بدون شک اگه اون شب از خونه بختیر یکنه. شر شر عرق م

ذاشت.  یخونه م ینگم برات. به زور پا تو گهیبعدشم که د یشبها ازشد.  یم یبد

 یگفتم که بدون نارویا یدونستم عاشقته. همه  یکشه! م یدونستم داره عذاب م یم
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تورو ترک کرده بود، اما  دی! اون شایدست گذاشت یبد کار یوزوندن رهام روس یبرا

کنه.  یتونه زندگ یتو نم ونبود که بد دهیگشت. فقط هنوز نفهم یدونم که بر م یم

اما با  اره،یدونم که قصد داشت رهام رو به خودش ب یکارش اشتباه بود. م اوشمیس

و زندان افتادن بابات. حاال  یزیآبرو رشد اون  جشیکرد و نت یشیرهام رو آت نکاریا

 نیفراموش نکن که ا نوی. ارینگ میکرده، زود تصم یرهام چه اشتباه یدیکه فهم

کردن کنار  یجز زندگ یقصد چیگذشتس. رهام االن فقط عاشقته و ه مالاتفاقات 

 یدر نم نیفکر انتقام بود، چند شبانه روز پشت ا یتو نداره نازگل. اگه هنوزم تو

ش با ها شده. همه ونهیهم بذاره. سر و وضعش مثل د یپلک رو نکهیت بدون انشس

 یکنه خدا م ی! فکر ماونه ریتو تقص هیضیمر نیکنه ا یزنه. فکر م یخودش حرف م

تو درد  یاونم به اندازه  ؟ینیب ی. مرهیکه کرده تورو ازش بگ ییخواد به خاطر کارا

اشتباهاتش رو پس داده!  یوان همه ! به نظرم تادهیزخم خورده، لطمه د ده،یکش

که  گمیها، بازم م نیاز اشتباهاتشم باشه. با تموم ا شتریکه داده ب یتاوان دیشا یحت

رو داره  نی. اما نازگل، رهام هر چه قدرم بد، حق اشینیبب یکه نخوا یتو حق دار

 دفاعش رو نیبار! بذار آخر نیآخر یبار، برا کیبار از خودش دفاع کنه!  کیکه 

راحت و بدون عذاب وجدان اون رو مجازات  الیبا خ یروت بذاره تا بعدش بتون شیپ

 "! باشه؟یکن

 

 لب تکرار کردم: رِیاراده ز یب

بار از خودش دفاع کنه؟  نیآخر یدفاع؟! بذارم برا نیبار! آخر نیآخر یبار، برا کی-

 یه حرفچ گهیاز خودم ندارم جز دوست داشتنت؟ د یمگه نذاشتم؟ مگه نگفت دفاع

 مونده که بخواد بکنه؟ یمونده که بخواد بزنه؟ چه دفاع
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 یم دیهم فشردم. نبا یرا رو میو چشم ها دمیسرم کش یپتو را رو ،یو عصبان کالفه

 گریبار د کیگذاشتم روهام  یم دیاثر کند! نبا میرو اناید یمنطق یگذاشتم حرف ها

 گذاشتم... یم دیر بگذارد! نباگذاشتم قلبم بر منطقم اث یم دیدهد. نبا یمن را باز

 

 

رفت و  ینم رونیاز سرم ب یلحظه ا انا،ید ی. صداامدندیبه کارم ن یلعنت یها شعار

 شدند. یاز مقابلِ چشمانم محو نم یرنگ روهام، لحظه ا یعسل یچشم ها

 

کنند و قصد دارند آرامشم را  یپوستم حرکت م رِیکرم ز نیکردم چند یم احساس

 کردم: یلب با خودم تکرار م رِیرفتم و ز یتاق راه م. در اندیسلب نما

 خواد بازم گولم بزنه... یم یخواد گولم بزنه... اون لعنت یخواد گولم بزنه... م یم-

 

دانست آنقدر حالم بد  یگفت. انگار م ینم یزیو چ دید یرفتارم را م یبا نگران مامان

ام را بر سر او  یصاب خرددهم و اع یبزند کنترلم را از دست م یاست که اگر حرف

 کنم. یم یخال

 

مرتبه  کیخوردم که  یبه دو نصفه شب بود و در تختم غلت م کینزد ساعت

 که زد! ییو حرف ها انایندارم. لعنت به د شیگنجا گریاحساس کردم د
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بود  دهیدر کنارم خواب یتخت یآرام، مامان را که رو یینشستم و با صدا میسر جا بر

 و گفت: دیبه از جا پرمرت کیصدا زدم. 

 ؟ینازگل؟ درد دار شدهیچ-

 ؟یبکن یکار هی شهینه... مامان م-

 

ام گذاشت و بعد از چند  یشانیپ یبلند شد و به سمتم آمد. دستش را رو شیجا از

 لحظه گفت:

 ؟یخوب یمطمئن ،یتبم که ندار-

 آره مامان. -

 ؟یزن یصدام م یپس چته نصفه شب-

 ...شهی... مشهیم-

 

 گفت: یگکالف با

 !گهیدرست حرف بزن د-

 

 مرتبه گفتم: کیو  دمیام کش یشانیبه پ ی. دستمیدانستم چه بگو ینم

 که من موافقم؟ یبگ انایبه د یبر شهیم-

 ؟یرو موافق یچ-

 فهمه منظورم رو! یبگو، خودش م انایبه د-
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 یم یمهمه که نصفه شب نقدریرفت خونشون! حاال ا شی. چند ساعت پستین اناید-

 ؟یبهش بگ یخوا

 

 گرفتم. یزد، آرام نم یرا نم شیکه روهام حرف ها یداشتم! انگار تا وقت یبیعج حالِ

 

 هزار جان کندن گفتم: به

 نجاس؟یمامان روهام ا-

 

 کرد و سپس گفت: یمکث

 آره.-

 حرفاش رو بزنه؟ ادی... بیبهش بگ شهیم-

 

 مرتبه گرفته و ناراحت شد: کیمامان،  یصدا

 ببخشش مامان!-

 

اما مطمئن بودم که به  دمید یمامان را نم یاتاق چهره  یکیبودم! در تار جبمتع

 شدت ناراحت است. 

 مامان! ینداشت دنشویتو که چشم د-
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کنم  ی. نه تنها من، بلکه احساس مشهیم شیدلم ر نمشیب یعاشقته نازگل. اصال م-

 هم باهاش نرم شده. مایدل ن

 

اش را فراموش  نهیهم ک ماین یکه حتداشت  یشد! چه حال یخال یدلم لحظه ا ته

 کرده بود؟

 

 گفتم: یمصمم تر شدم. با عجز و کالفگ دنشید یبرا

 کنم! یلطفا بهش بگو مامان. خواهش م-

 

به جانم  بیعج یرفت، استرس رونیصدا کردن روهام ب یمحض آنکه مامان برا به

 ینم یاز طرف و دیکوب یمهابا م یبعد از چند روز ب دنشیافتاد. قلبم از تصور د

 خواستم بفهمد منتظرش هستم.

 

هم  یرا رو میبالشت گذاشتم و پشت به درِ اتاق، چشم ها یسرعت سرم را رو به

و از  میخواستم با هم حرف بزن یم ی! از طرفدمیفهم یفشردم. حالِ خودم را نم

 را بفهمد. جانمیخواستم ه ینم یطرف

 

 شتریپتو را ب یتر شده است. گوشه  کیکه نزد دمیضربان قلبم باال رفت، فهم یوقت

 هم فشار دادم. یرو شتریرا ب میدر مشتم فشردم و پلک ها
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ام احساس شد. من  یکیگرم، در نزد یاما حضور دیچیدر مشامم نپ یعطر یبو

 اندازه... یو ب بیکردم! عج یحسش م

 

در قلبم فرو  یزیشدند، انگار چ دهیپوستِ صورتم کش یداغش که رو انگشتانِ

به  یکیتابد و چهره ام را در تار یصورتم م یدانستم نوِر ماه از پنجره رو ی. مختیر

 دهد. ینشان م یخوب

 

را هضم کنم که  دندیلرز یصورتم م یکه رو یانگشتان ینتوانسته بودم گرما هنوز

هم فشردم. نفسم  یرو شتریرا ب می. چشم هادیداغ شد و روح از تنم پر کش میلب ها

 را روهام هم بشنود. شیصدا دمیترس یکه م دیکوب یلبم چنان محبس شده بود و ق

 

گذاشته و  میلب ها یبود که رو یا هیرا چند ثان شیکرد. لب ها ینم یحرکت چیه

 حرکت مانده بود. یآنکه ببوسد، ب یب

 

 یکه رو یاشک یتوانستم قطره  یبسته بود، اما مگر م میاست که چشم ها درست

 شیتوانستم برا یتوانستم بغض نکنم؟ مگر م یکنم؟ مگر مگونه ام افتاد را احساس ن

 توانستم؟یدل نسوزانم؟ مگر م

 

 بکشم: ادیو بر سرش فر رمیاش را در دستم بگ قهیخواست چشم باز کنم،  یم دلم
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که به  یهست یکنه؟ تو همون روهام یم هیمردَم مگه گر ؟یکش یتو خجالت نم"

 یم فیضع نقدریکنه؟ مردَم مگه ا شد ابراز محبت یحاظر نم یخاطر غرورش حت

 "کنه؟ یم هیگر یزیشه؟ مگه به خاطر هرچ

 

 کرده بودند، باز هم چشم باز نکردم. ریگ میگلو خیکه ب ییوجود تمام حرف ها با

 

که تا به  ییکاشت، بدونِ شک با تمام بوسه ها میلب ها یکه رو یکوتاه ی بوسه

تمام حس  ییداشت! گو یمِ خاصگذاشته بود متفاوت بود. طع میلب ها یاالن رو

 !یدلتنگ ،یمانیدرد، پش ه،یداد! عشق، محبت، گر یم یدر خود جا ارایدن یها

 

 یام را کنار م یشانیپ یرو یکه با نوکِ انگشت، موها یفاصله گرفت و در حال یکم

 لرزان زمزمه کرد: ییزد، به صدا

 گلِ گلدونم؟ یخوب-

 

 دارم؟یبود که ب دهیفهم

 

 بغض آلودش، قلبم از جا کنده شد: یصدا دنیشن با

 !ینامرد یلیخ-
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که خواسته بود، کرده بود و حال من به نامرد بودن  ینامرد بودم؟ او هر کار من

 شدم؟ یمتهم م

 دنت؟یمردم از ند یداشتم م یدون ی! میگل ینامرد یلیخ-

 

 آشکار همراه بود: یخارج شد، با درد شیکه از گلو یخنده ا تک

 ...ی! حق داریحق دار ؟یکن یم غیازم در چشمات رو دنید-

 

فشرد نشست. دستم را  یپتو را م یدستم که گوشه  یبزرگ و مردانه اش، رو دست

 کرد تکرار کرد: یکه پشتش را نوازش م یباال آورد و در حال

 !یحق دار-

 

 گفت: یبلند تر یبا صدا نباریبغضش بزرگ تر شد. ا ییگو

 ...یحق دار یکه باهام بکن یهرکار-

 

که در  یزیچ نیتحمل کنم. آرام آرام چشم باز کردم و اول نیاز ا شتریب نتوانستم

 رنگش بود.  یعسل یبرق اشک در چشم ها دم،یاتاق د یکیتار

 

 دلم آتش گرفت، دروغ نگفته ام! بغض آلود لب زد: میبگو اگر

 .یمن رو تنها بذار یطیشرا چیتحت ه ی! حق نداریتنهام بذار یاما حق ندار-
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 دانستم که منظورش از تنها گذاشتن، مردن من است! یم

 دانم چه شد که لب باز کردم و گفتم: ینم

 مونم! یزنده م-

رفته  ادتی ؟یخانم پرستار بش یرفته به من قول داد ادتی ؟ینمون یتون یمگه م-

من رو  یها یدندون مصنوع یرفته قول داد ادتی ؟یمامانِ رها باش یبهم قول داد

 رفته؟ ادتی ؟یمسخره کن

 

اسمش  م،یگفت اگر دختر دار شد یدختر دوست داشت و من پسر! م شهیهم روهام

 ! میرا رها بگذار

و او جواب  ؟یریگ یدوباره زن م رمیاگر من بم دمیاز روهام پرس کباریهست  ادمی

نگذارم تا مسخره ام  یخرفت نشوم و دندان مصنوع مردریپ کیکه  یداد من تا وقت

 !یبگذار میتنها یندارتو حق  ،یکن

 

ام  ینیب ی غهیت یچشمم سر خورد و رو یاز گوشه  یخاطراتمان، اشک یادآوری از

 بیعج یآورد و با حالت نییصحنه، سرش را پا نیا دنیراه گرفت. روهام به محضِ د

 کرد. میرد اشک ها دنیشروع به بوس

 

 کرد! یام م وانهیرا نداشتم! داشت د شیرفتار ها نیا شیگنجا
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 گذاشتم و گفتم: شیشانه ها یرو دست

 ؟یکن یم ینجوریروهام چرا ا-

 !یزیاشک بر یحق ندار ی. لعنتیکن هیگر یحق ندار-

 

 :دمیکرد. بغض کرده پرس یطاقتم را کم م شیکار ها با

 !یگفتن دار یحرفا برا یلیگفت خ یم اناید ؟یحرف بزن یخوا ینم-

 

 زمزمه کرد: یطاقت یرا تکان داد و با ب سرش

. یشم گل یکنم دارم خفه م یخوام حرف بزنم. احساس م یخسته شدم! م گهید-

تنهام  یقول بد شهیرو بگم. اگه گفتم، م زیبهت همه چ دیکنم با یاحساس م

 !؟ینذار

 

 گفتم: نانیاطم با

 روهام! شمیمن خوب م-

 

نوک انگشتانم کرد. نتوانستم دستم را در  دنِیرا باال آورد و شروع به بوس دستم

 شهیپناه تر از هم یکردم ب یفرو نکنم. نتوانستم نوازشش نکنم. احساس م شیموها

 شده است.
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آنکه نگاهم کند، شروع به حرف زدن  یآورد و سرش را چرخاند. ب نییرا پا دستم

 کرد:

 ! یچهار نفره، بدون دغدغه و نگران هیزندگ هی. میداشت یخوب هیزندگ-

 

 :دیکش یقیعم نفسِ

 یدون ی. نممیش یخواهر دار م میدار میدیسالمون بود که فهمده  اوشیمن و س-

وجود عاشقش شده  نیبود اما من با ا ومدهین ایبه دن انای. دمیچه قدر خوشحال شد

 عاشقش شده بودم! دهیبودم! ند

 

 کردم. یاما لبخندش را احساس م دم،ید یرا نم صورتش

! البته اون شرکت یروسازشرکت دا هیشرکت داشت.  هیمامانم پرستار بود و پدرم -

هم قشنگ تر شد. تموم  یاومد، انگار زندگ ایکه به دن انایبود. د کیشر یکیرو با 

 کنم. یباز انایو با د امیبود که از مدرسه ب نیا میدلخوش

 

 کوتاه ادامه داد: یدستم را نوازش کرد و با مکث پشت

سال داشتم. مشکل  دهزیدو ساله شده بود و من دوازده س انایخوب بود، د یهمه چ-

که از پدرم  یماریترسوند! ب یوقتا تا سر حد مرگ هممون رو م یبعض اوشیس یقلب

 به ارث برده بود.

 

 مرتبه گرفته شد: کی شیصدا
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بابام رو  میدیروز فهم کی نکهیخوب بود تا ا یهمه چ ،یخوب بود گل یهمه چ-

 یکه... بابا یکیبودن، شرگرفته  کشیگرفتن! به جرم قاچاق دارو گرفتنش! اونو با شر

 تو بود!

 

 مرتبه گرفته شد: کی شیصدا

بابام رو  میدیروز فهم کی نکهیخوب بود تا ا یهمه چ ،یخوب بود گل یهمه چ-

 یکه... بابا یکیگرفته بودن، شر کشیگرفتن! به جرم قاچاق دارو گرفتنش! اونو با شر

 تو بود!

 

 کردم:زده زمزمه  رتیخورد. ح چیدر دلم پ یزیچ انگار

 بابام؟-

داشتن.  یشرکت داروساز هیآره... بابات! پدر من و پدر تو، با هم دوست بودن و -

 هیشده!  یاشتباه مینبود. ما مطمئن بود زایچ نی... پدر من اهل قاچاق و امیبگذر

روز که مامانم به مالقات پدرم رفته بود، پدرم بهش گفته بود قاچاق دارو کارِ 

اگه داشتم هم  یرو ثابت کنم و حت نیکه ا مهم ندار یمدرک چیمنصوره! گفته بود ه

 کرد. فیهارو مادرم بعده ها برام تعر نیا یکردم. همه  یکار رو نم نیا

 

گرفت.  شیدست ها نِیدستم برداشت و سرش را در ب یکرد؛ دستش را از رو مکث

ر شروع به داده بود، زمزمه وا یدرد و نفرت را در خود جا یایکه انگار دن ییبا صدا

 حرف زدن کرد:
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با هزار تا دوز و کلک و  ؟یچه جور یدون یکه پدرت آزاد شده. م دیروز خبر رس هی-

گرفت. هزار بار راه  لیمادرم وک پاپوش، قاچاق داروهارو گردن پدرم انداخته بود.

 دایطلبکارا هم پ ینشد! کم کم سر و کله  یچیزندان و دادگاه رو رفت و اومد و ه

پامون  ریمادرم مجبور شد فرش ز ی! حتمیرو از دست داد زمونیبه همه چش هیشد! 

 رو هم بفروشه.

 

آمدن نداشت. پدِر من... چه کرده  رونیقصدِ ب ییکرده بود و گو ریگ نهیدر س نفسم

 بود؟

 شهیمحکوم شدن پدرم به ده سال زندان بود! مامانِ هم مون،یخالص زندگ ریت-

شد! مادرم عاشق پدرم  ونهیشبه د هیه هارو داشت، که برام حکمِ فرشت یآرومم، زن

رو به  یچه قدر دوستش داشت. هنوز که هنوزه، زن یدرک کن یتون ی. نمبود نازگل

 !دمیمادرم ند هییدایش

 

 نشست: شیدر گلو ر،یدلگ یبغض

بودم نازگل.  یراض یشد! باور کن به همون زندگ یجا تموم م نیهم یکاش همه چ-

 م،یلوکسمون رو از دست داده بود یمدل و خونه  نیآخر نِیشبه ماش هیدرسته 

 نیو بهتر میمارک بپوش یلباس ها میتونست ینم اوشیمن و س گهیدرسته که د

 ینم تیحس امن ونهخ یدرسته که حضور نداشتن پدرم تو م،یمدرسه درس بخون

 یشهر نفس م نیسقف آسمون هم رِیز میدونست یکه م نیداد، اما باور کن هم

 بود! ییایخودش دن کشه،
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 نیبودم، اما با  ا دهیافتاده بود را نچش شیکه برا یرهام نبودم، اتفاقات یبه جا من

 میسر جا اریاخت یکه گفت لرز به جانم افتاده بود. ب ییها زیچ دنیوجود، با شن

نگرانم، پر  یداد گذاشتم. صدا یدستش که سرش را فشار م ینشستم و دستم را رو

 زمزمه کردم: یبود وقتاز لرزش و ترس 

 !یبگ یزیخواد چ ی. نمیکن فیخواد تعر ینم-

 

از اشک  سی! صورتش خستادیا یخورم قلبم لحظه ا یرا که باال آورد، قسم م سرش

 لحن ممکن گفت: نیکرد، با مظلومانه تر یم هیکه گر یبود. در حال

 زندان سکته کرد و مرد! یشب گوشه  هی! یبابام سکته کرد گل-

 

را از  می. پاهاختمیر یو حاال من هم اشک م دیلرز یم شیها دهیتنم از شن تمام

 .دمیسرش را در آغوش کش ار،یاخت یکردم و ب زانیتخت آو

 

زد! چه به سرِ مردِ من آورده  یخردسال هق م یپناه تر از پسر بچه ا یآغوشم ب در

 ام، چه کرده بود؟ یقهرمان زندگ نیبودند؟ پدرم... اول

! اونقدر... اونقدر عاشق بابام بود... ارهیمامانم... فرشتم... نتونست طاقت ب ی... گلیگل-

... دق کرد! دق کرد و رفت... یشبِ سردِ بارون هیاونقدر عاشقش بود... که دوماه بعد... 

دوساله که شب  یدختر بچه  هیدو ساله...  یدختر بچه  هیمن موندم... من موندم و 

 یکه... نفس تنگ ی... پسرضیپسر مر هین موندم و ! مدیخواب یها... شب ها نم

 شد...  یتر م فیو ضع فیداشت... قلبش... قلبش هر روز... ضع
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ام  یکابوس زندگ نیوحشت ناک تر دنِیشک من در حال د یب دار؟یب ایبودم  خواب

 بودم!

 

 اورد؟یتوانست طاقت ب یساله، چه قدر م زدهیس یپسر بچه  کی مگر

بودم.  دهیدرد کش میزندگ ینبودم! من فقط... فقط همه  ی بدمن... من آدمِ یگل-

 کرد! یشدم. مشکالت من رو عقده ا یکنم که عقده ا یاعتراف م

 

 یکه سرش رو یکردم. کس یو آرام آرام نوازشش م دمیکش یرا در موهاش م دستم

ه هارا در حقم انجام داده بود اما من، عاشقش بودم! چ نیام قرار داشت، بدتر نهیس

 باشم؟ چه طور؟ تیاهم یو ب نمیرا بب دنشیتوانستم درد کش یطور م

 بعدا؟ یبرا یبذار یخوا ینم ؟یکن فیبازم تعر یخوا یم-

 

 کرد: ینم هیگر گریگرفته و خش دار بود اما د شیصدا

 رو بگم! شهیترسم بق یم-

 چرا؟-

 

مجنون لب  و تابیب ی. با لحندیکش یقیام چسباند و نفسِ عم نهیاش را به س ینیب

 زد:
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 یتا ابد مال منه! من نم ده،یشکالت م یکه بو یتن و بدن نیتن و بدن، هم نیا-

من رو  یدیکنم، قول م فیرو تعر شهیذارم سرنوشتم مثلِ مادرم بشه نازگل! اگه بق

 عطرِ تنت؟ دنیاز نفس کش یمحروم نکن

 ؟یریکه از من قول بگ یهست یطیشرا یتو یکن یفکر م-

بندم  یچند روز فقط دلم خواسته چشمام رو که م نی. اطمیشرا نیبدتر یمن تو-

هست که هنوزم عاشقمه،  ینازگل ،یافته تو هست یم ادمی نکهی. اما به محض ارمیبم

 طمیشرا نیبدتر یکنم. من تو یکنم به زنده موندن و چشمام رو باز م یم دایپ دیام

 !رمیبگ ولتونم ازت ق یپس م ،یاما تو هنوزم عاشقم

 

 زدم: شخندین

 روهام! ادیم ادمی زایچ یلیروزا خ نیا-

 ؟ییزایچه چ-

باشم اما  شتیباشم اما ازت متنفر باشم. پ شتیمن پ یحاضر یبار گفت کی نکهیا-

 نجایبه ا یروز هیقراره  یدونست یباشم اما لمست نکنم! انگار م شتینگاهت نکنم. پ

 .میبرس

 

 گفت: یبود وقت یپر از کالفگ شیمچ دستم نشست. صدا یرو دستش

 ادامه نده!-

 هی یدونست یانگار م ؟یدیترس یم اوشیمن و س تیمیچه قدر از صم ادتهیمثال -

 !میروز قراره با هم نامزد کن
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 کرد: شتریمچم ب یدستش را رو فشار

 نه؟ یکن تمیاذ یخوا یم-

 ؟یترس یم یته خطه روهام! از چ نجایکردن گذشته. ا تینه! کار من از اذ ت؟یاذ-

 ینم نی. من تلخ تر از اشهیکه هست نم ینیبدتر از ا یچیکه مونده. ه یزیو هر چبگ

 یمخف زیچ چیضربه خوردن ندارم. بگو مردِ من! بذار ه یبرا ییجا گهیشم چون د

بنا شده. بذار  یدروغ و پنهون کار یرو که یزندگ نینمونه. بذار تموم شه ا نمونیب

حرفات رو  نی. آخرکار رو انجام بدم نیاراحت  الیخوام قصاصت کنم، با خ یاگه م

 دفاعت رو بکن مردِ من! نیبزن. آخر

 

 گرفت و نگاهم کرد. فاصله

 شیگنجا گرید خسته شده بود. انگار او هم یریکشمکش و درگ نیاو هم از ا انگار

را مو به  زیکردن را نداشت؛ چرا که به حرف آمد و همه چ یدروغ گفتن و پنهان کار

 :کرد فیمو تعر

 م،یاز دست داد یزندگ نیا یکه تو ییزایشب مادرم صدام زد. بهم گفت تموم چ هی-

که دولت مصادره کرد و طلبکارا برداشتن، همشون حق تو و  یتموم مال و اموال

گفت  نارویا یپدرت بوده. همه  هیخواهرت و برادرت بوده! همشون پول زحمت کش

 هینگذر. مطمئن بود  رادرب و من سوختم. گفت از پول خواهر و ختیو اشک ر

دست  تونستیکه فقط م یگناه بوده. مدارک یهست که نشون بدم پدرم ب یمدارک

 منصور ارجمند باشه!
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 فرستاد و گفت: رونیلرزانش را ب نفسِ

باشه! حواسم به  شیباشه. حواسم به ته تغار اوشیس ضیگفت حواسم به قلب مر-

مادرم در واقع داشت  دمیاحمق نفهمگفت و منه  نارویا یباشه. همه  مونیزندگ

 کرد. یم تیوص

 

 دردناک گرفت: یرنگِ بغض ش،یصدا

شب کوه  هیشبه مرد شدم!  هی. من دیو صبح فرداش رو ند دیمامانم اون شب خواب-

بود که بعد از  یشبه بزرگ شدم! چند ماه هیباشم.  انایو د اوشیگاه س هیشدم تا تک

مامانم رفت،  ی. وقتمیکرد یم یعمم زندگ یخونه  یباال یفروش خونمون طبقه 

. من و دیزحمت کش اناید یبرا همهاز  شتریشد مادر دوممون. ب ییجورا هیعمم 

رفتم  یعمم بود. من بعد از مدرسه م شیپ انایو د میتا ظهر مدرسه بود اوشیس

کرد  یعمم بود و ساپورتمون م نکهیکردم. با وجود ا یشوهر عمم و کار م یکیمکان

کردم و خرج  ی. خودم کار ممیباش یکس نید ریتونستم قبول کنم ز یاما نم

 یم شیخوب پ یآوردم. به ظاهر همه چ یرو در م مدرسمونو  اوشیس یداروها

 اناید دمید یم یوقت دیفهم یکس نم چیبود، اما ه یعاد یرفت، به ظاهر همه چ

ه روز نفرتم سوختم و روز ب یگرفتم. چه طور م یم شیخواد چطور آت یمامان رو م

 شد. یم شتریب

 

 به آسمان گفت: رهی. خبلند شد و به سمتِ پنجره رفت شیجا از

به بابام وابسته  یلیخ اوشیچه قدر افسرده شده از نبوده بابام! س اوشیس دمید یم-

کردم  ینمونده بود! احساس م یچیه طنتی. از اون پسر شوخ و پر شادیز یلیبود. خ

شبانه  نکهیزده بود، با وجود ا خیقلبم  نکهیبا وجود ا شده. من یخاکستر مونیزندگ
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لب  یرو کیلبخند کوچ هیکشتم تا  یرو م ودماما خ دم،یجنگ یروز با درد هام م

 من بودن! یای. اونا دنارمیب انایو د اوشیس یها

 مونیاحساس نکنه. بخاطر وضع مال یکمبود چیه انایکردم تا د یتالشم رو م تمام

 میتیاز دوستاش به خاطر  یکیروز  هی ادمهیسرخورده نشه. وقت ناراحت و  هی

کرد، تا چند  فیاومد خونه و برام تعر هیبا گر یبودنش مسخرش کرده بود. وقت

نبود نازگل! حقِ  نیمن ا ر. حقِ خواهمیکرد هیو گر میبغل هم نشست یساعت تو

 ین نبود! وقتشد ریهمه درد نبود! حقِ برادرِ من، افسرده و گوشه گ نیمن ا یاناید

 چیه یکه خنده ها دمید یم یوقت ده،یکه از هم پاش دمید یرو م مونیزندگ

از پدرت نفرت  نقدریوقتا ا یشد. بعض یقلبم پر از نفرت م ست،ین یکدوممون واقع

 و بکشمش! امیب زدیکردم، که به سرم م یم دایپ

 

خانواده  نیادترکردم آنها ش یکردم و چه بود؟! گمان م ی! چه فکر مدیکش ریت قلبم

آدم را  دنشیشن یست که حت یدانستم در اعماق قلبشان درد یجهانند و نم ی

 !یتجربه اش کن یکند، چه برسد به آنکه بخواه یم وانهید

داد.  یانجام م وندیپ دیبدتر شد. با اوشیدوسالم بود که وضع قلب س یکیو  ستیب-

 هیکه  میدومون دانشجو بود هر اوشیبدترم شد. من و س مونیوضع مال وندیبعد از پ

گفت  یکردم. اونم م فیکه مامان بهم گفته بود رو براش تعر ییحرفا یروز همه 

 .میریحقمون رو پس بگ یطور هی دیبا

سال  ازدهیده،  نکهی. با اروزا بود که احساس کردم به مارال وابسته شدم همون

حس  نیا م،یداشت عمم رفت و آمد یخونه  یلیاما چون خ م،یداشت یاختالف  سن

 کم کم شکل گرفت. یوابستگ

 



769 
 

 آتش شد. یبوده است، گلوله  یگریعاشق کس د یآنکه مردِ من روز یادآوریاز  تنم

تر  کیبه شرکت بابات نزد دیگفت با اوشیدرسمون تموم شد، س نکهیبعد از ا-

خودمون وارد  تیداد با هو شنهادیپ اوشی. سمیانجام بد یکار میتا بتون میباش

به خاطر رفاقتت با  می. بگمیهست امکیس یپسرا میو به بابات بگ میت بششرک

بود! پدرت که از  یخوب شنهادیشرکت برامون دست و پا کن. پ یتو یپدرمون کار

 کرد. یقبول م ادیخبر نداشت. پس به احتمال ز اوشینفرت من و س

 کی. میشدشرکت پدرت استخدام  یهردومون تو یاتفاق هم افتاد. ما به راحت نیهم

سخت تر بود!  میکرد یکه فکر م یزی. از اون چمینبرد ییگذاشت و راه به جا یسال

 .میتا ما بردار ذاشتنیدست نم یاسناد محرمانه رو که جلو

 

 شد. یتر هم م بیرفت، عج یبود! هر چه جلوتر م یبیعج داستان

ه هزار تا خواهش ماجرا کردم! ب نیمن مارال رو وارد ا ا،یقضا نیا نیدونم چرا ب ینم-

 ی. مزهیبر یمدرسه شما و با تو طرح دوست یتو ادیکردم که ب شیو التماس، راض

خوب بلد  یلیکنم. مارال کارش رو خ دایپ یراه هیخونتون  یتو یطور نیخواستم ا

مانع ورود  اوشیس نکهیتو بشه! از ترس ا ستدو نیبود. در عرض دو ماه تونست بهتر

نگفتم. مارال بارها و بارها به خونتون اومد اما  یزی، بهش چداستان بشه نیمارال به ا

 یاز رو دکی دیکل هیتونست  نکهیاتاق ها سرک بشم. تا ا یترسم تو یگفت م یم

 داد یکه نشون م یمدارک یخونتون بزنه و به دستم برسونه. من همه  یها دیکل

 کردم! ونداشیکردم. سخت بود اما پ دایاتاق پدرت پ یرو تو گناههیپدرم ب
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کردند.  سیخ میگونه ها میهم فشردم و اشک ها یاشک آلودم را رو یها چشم

به  نهایا یاز اعتمادم سواستفاده کند؟ اصال همه  نگونهیمارال چه طور توانسته بود ا

 شود؟ کیکنار، چه طور گذاشت روهام به من نزد

 

 یآوردم. راست م دایرا به  شیفکر در سرم نگذشته بود که حرف ها نیاز ا یا هیثان

به سمت  شتریکه هر لحظه ب میما بود نیخواست مارا از هم جدا کند، ا یگفت! او م

 !میشد یهم جذب م

دختر نوجوون  هیبزنم، عکس  رونیکه خواستم از اتاق پدرت ب یدرست لحظه ا-

فکر  یکس دنیبه سر رس نکهیدونم چرا بدون ا یتوجهم رو جلب کرد. نم وارید یرو

بلند اون دختر شدم. نگاهم که به چالِ گونه هاش  یرفتم و محو مژه هاکنم، جلو 

! کاش مارال هم مژه هاش اشتخودم فکر کردم کاش مارال هم چال د شِیخورد، پ

 نگاهش معصوم بود. نقدریبلند بود. کاش مارال هم ا

بود.  زشیم یپدرت رو نگاه کردم. عکس تو رو زیم یرو چرخوندم و رو نگاهم

رو نگاه کردم و بازم عکس تورو  زشیم یشرکت رفتم. رو یاتاق پدرت توفرداش به 

دوست داره و اون  یلیخ شیزندگ ینفر رو تو هیپدرت  دمی. اونجا بود که فهمدمید

اومدم، تو بهم  یم رونیب درتکه داشتم از اتاق پ یهمون روز وقت قای! دقییتو

و  ختنیبه زبون ر یکردشروع  ی. وقتختیر نیزم یپرونده ها رو یو همه  یخورد

ذاره!  یچرا پدرت عکست رو همه جا م دمیکردن، تازه اون موقع بود که فهم یدلبر

 دهید میکل زندگ یکه تو یبود ییدختر ها نیباتریاز ز یکیسال سن،  جدهیتو با ه

 بودم!
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مرد و تمام بد بودن  نی! من با ادیبار یم یفتگیش شیاما از صدا دمش،ید ینم

 ردم؟ک یچه م شیها

 یمتوجه عالقه  یکردم. از وقت دایمدارک رو پ یبودم که همه  نگفتهاوشیبه س-

گرفت.  یسرم داشتم. من قلبم آروم نم یتو ییپدرت شده بودم، نقشه ها دیشد

پدرت راست راست راه  دمید یم یشد. وقت ینفرت، روز به روز بزرگ تر م نیا شیآت

پدرم و مادر من به خاطرش  وکنن  یم یزندگ یو خوش یو خانوادش به خوب رهیم

خواهر و برادرم سالها زحمت  ینگه داشتن زندگ یخروار ها خاکن و من برا ریز

بهش بزنم که نابود  یضربه ا هیخواست  یاومد! دلم م یخونم به جوش م دم،یکش

 جوره نتونه کمرش رو راست کنه. چیه گهیبشه. که د

 

کمکم کن!  ای! خدادمیبه خود لرز د،یبگو زیتصور آنکه قرار بود در ادامه چه چ از

 کمکم کن تا بتوانم تحمل کنم.

نداشتم.  یمارال شده بودم و حال خوش انتیهمون روزا بود که تازه متوجه خ-

بهش داشتم و نامزدم بود! چه  ییحس ها هیکه بود،  یعاشق مارال نبودم، اما هرچ

 تفاوت باشم؟ یتونستم ب یطور م

و  میکن یوقتمون رو تلف م میگفت دار یآورد و م یار مبهم فش اوشیس یطرف از

تا پرونده دوباره به  میکن تیاز ارجمند شکا گهیبار د هیو  میبر شیپ یاز راه قانون دیبا

کرد، همه  یکار رو م نیا اوشیکرده بودم و اگه س دای! من مدارک رو پفتهیگردش ب

بشم تا بتونم با  کیدبه دختر ارجمند نز خوامیخورد. بهش گفتم م یبهم م یچ

به  یکار ادیو گفت دخترِ طرف نم دیبهم خند اوشیببرم. س شیکمکش کارام رو پ

 اوشیکنه. س یکار رو م نیضرر پدرش انجام بده. گفتم من اگه عاشقش کنم ا
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گناه وارد  یآدم ب هی نکهی! هم بخاطر بهم خوردن نقشه هامون، هم به خاطر ادیترس

 بشه!  ماجرا نیا

ذاشت.  ینم اوشی. سختمیر یزهرم رو به ارجمند م دیر شده بود باهر جو من

کردم تا  یکار هیرو دست به سر کنم.  اوشیس یجور هیمطمئن بودم! مجبور بودم 

بهش قول دادم که خودم تالش کنم تا  اوش،یاز شرکت اخراج بشه! بعد از اخراج س

قبول کرد  اوشی. سارمیب ریگ وکنم و مدارکت ر دایپ یشتریشرکت بتونم نفوذ ب یتو

روزا بود که من افتادم دنبال تو تا  نیهم یشد. تو دیکار جد هیکردن  دایپ ریو درگ

 بشم. کیبتونم بهت نزد

 

 فی. روهام چه قدر راحت تعرفتدیاز کار ب دمیترس یکه م دیتپ یآنقدر کند م قلبم

 یم خیبدنم س یتمام موها دم،یفهم یکه م یقتیکرد! پس من چرا با هر حق یم

 شد؟

کردم مزاحمت بشن.  ریشب دو نفر رو اج هیبود که دنبالت بودم تا  یچند هفته ا-

 دمید یبعدشم خودم سر برسم و با لت و پار کردنشون خودم رو بهت نشون بدم. وقت

تعجب نکردم! مارال گفته  ،یو رفت یدیو راهت رو کش یدیکتک خوردنشون رو د

 یدوستات برا ینیب یم یوقت تگف ی! میرندا یخوب یبود که با پسر ها رابطه 

 نیکنن، از ا یم یخودکش یو حت رنیگ یم یعشقشون ولشون کرده افسردگ نکهیا

 ییتنها نیو هم ییوقت ها تنها شتریدونستم ب یوجود، م نی! با ایشیکار زده م

 ی! شک نداشتم میکنه دل ببند یکه بهت محبت م یشد زود به کس یباعث م

 از کنم.دلت جا ب یتونم تو
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که  یخوب یکرد. به روز ها یکرد. انگار او هم داشت به خاطراتمان فکر م سکوت

دادند!  یگفت، طعم عسل م یکه آن روز ها م ییکنم دروغ ها ی. اعتراف ممیداشت

 ...یو فراموش نشدن نیریهمان قدر ش

 

 :دمیاراده پرس یب

 ؟یکار کن یبا من... چ یخواست یبود؟ م یقصدت... قصدت چ-

رو بهم  زیهمه چ یو شب عروس تیخواستگار امیب یعاشقم شد یخواستم وقت یم-

تو به خاطر به هم خوردن  ینطوریکار رو کردم. ا نیبزنم. بعدشم بهت بگم که چرا ا

افتاد زندان!  یرفت و بعدشم م یبابات م یآبرو ،یشد یاز بابات متنفر م تیزندگ

 رو! شیآبروش رو، نه پول و زندگ هننداشت! نه تورو،  یچیبابات ه گهیاون وقت د

 

 بغض آلود گفتم: ییشدند. با صدا خیتنم س یکه گفته بود، تمام موها یزیتصور چ از

کاره  یاومد؟ من چ یچه طور دلت م ؟یکار رو با من بکن نیا یخواست یچه طور م-

 داستان نامرد؟ نیبودم تو ا

 

 رد:دردمند نجوا ک ییخاص و صدا یسمتم برگشت و با لحن به

 رو نکردم... کارنیبغض نکن گل گلدونم! من که ا-

 !یقصدش رو داشت یول-

کشم. با خوشحال  یدرد م دنتیبا درد کش دمید یبه بعد، م ییجا هینتونستم. از -

 کشم! ینفس م دنتیشم. با خند یشدنت خوشحال م
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بهم و  یاگه هر شب برات شعر نخونم تا صدات رو لوس نکن دمیبه بعد، د ییجا هی از

 ییجا هیبه بعد، روت تعصب داشتم. از  ییجا هیبره. از  یخوابم نم ،ینگ ریشب بخ

به بعد، احساس کردم  ییجا هی. تا آخرِ عمر! از یخواستم مال من باش یبه بعد م

 دوستت دارم!

 

 !ختیافتاد، انگار قلبم هم فرو ر نییکه پا اشکم

 ؟یو ترکم کرد یدوستم داشت-

 ور شدم!! مجبیمجبور شدم لعنت-

 مجبور؟ هه! خنده داره... واقعا خنده داره!-

 

از  یفتگیو ش یتابیکه ب یبخار گرفته چسباند. با لحن ی شهیو سرش را به ش برگشت

 گفت: دیبار یآن م

گن  یشن! راست م یوقت از خاطر آدم پاک نم چیها ه زیچ نیاول گنیم شهیهم-

 نیتر نیریاحساس کردم ش مت،دیبار بوس نیاول یبرا یوقت دمت،یبوس ینازگل! وقت

 ینم نکهیا هیادآوریمرتبه با  هیآسمونا بودم و  یرو مرتکب شدم! تو میگناه زندگ

پرت  نیکنم، سقوط کردم و به زم شقتعا نیاز ا شتریتونم ب یتونم باهات باشم، نم

عاشقت  دمیبود که فهم یبود! روز میزندگ یروزا نیاز سخت تر یکیشدم. اون روز 

 بدتر نشده برم. زیتا همه چ دیبرم! با دی. اما باشدم اما..

 

 مرتبه گفتم: کیبلند و  یبودم وقت دایهو میو عجز در صدا درد

 ؟یرفت یم دیچرا؟ چرا با-
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تونستم  یموندم نم یچون اگه باهات م ؟یفهم یافتاد زندان م یپدرت م دیچون با-

 یدازم زندان مپدرت رو بن خواستمیکه م یاون مدارک رو، رو کنم! تو زن من

 نازگل؟  یموند یم ؟یموند

پوله، اما اون  یهرچ یگفتم گوره بابا یخودم فقط وسط بود م یشاهده اگه پا خدا

! من رمیبود! مامانم از من خواسته بود حقشون رو پس بگ انایو د اوشیپول حق س

که برام  یکار رو در حق خواهر و برادرم بکنم؟ تنها راه نیتونستم ا یچه طور م

. یوابستم نشد نیاز ا شتریبرم. برم تا ب ودلم بذارم  یبود که پا رو نیمونده بود ا

ازم  یجور هیرو پاره کنم.  نمونیب ریزنج نیا یجور هیانتقامه بشم و  یهرچ الیخیب

 هیکه زود از خاطرت برم. سخت بودا! اون قدر سخت بود که شده بودم  ،یمتنفر بش

 یاتاقم شعر م واریسخت بود که شب ها واسه در و دشب زنده دار. اون قدر  ی ونهید

 دیاما با وجود سخت بودنش تو نبا د،یچیپ یگوشم م یخنده هات تو یگفتم و صدا

شد، تو با  یرو م یو بعد همه چ میکرد ی! اگه با هم ازدواج میموند یمن م یبه پا

 یم هر دومون جهنم یو زندگ یکرد یم دایاز من نفرت پ ،یشد یخانوادت بد م

 افتاد و االن اتفاق افتاده... یاتفاق م دیکه نبا یزیکه االن اتفاق افتاده. چ یزیشد! چ

 

 مرتبه رنگ نفرت و حرص گرفت: کی شیصدا

 ادیب اوشیس نکهیبه هم خورد! تا قبل از ا زیهمه چ اوشیبا نامزد کردن تو و س-

کنم، تورو هم کردم همون طور که تونستم مارال رو فراموش  یفکر م ت،یخواستگار

نابود شدم! انگار  ،یشیم گهید یکیمال  یدار دمیفهم نکهیتونم! اما به محض ا یم

از تو  رمیپس بگ انارویو د اوشینکه حق سیخراب شد و سرم! من به خاطر ا ایدن هوی

که من کرده بودم رو  یخواست کار یم یراحت نیبه هم اوشیگذشته بودم، بعد س

  اره؟یدر ب و تورو از چنگم رهیبگ دیند



776 
 

 

 و ناله کنان نجوا کرد: دیگره کرده اش را چند بار به قلبش کوب مشت

من  یبرا ستیقرار ن گهیکردم که د یفکر م نیبه ا یوقت گرفتیم شیقلبم آت-

 ستیقرار ن گهی. دیصدا بزن "روهام"من رو  "رهام" یبه جا ستیقرار ن گهی! دیباش

! خاطرات اون شش یاریحالم رو جا ب تطنتایحوصلم با ش یاعصابم خرده و ب یوقت

 نکهیبا فکر به ا یکرد! من حت یم میچشمام و روان یجلو ومدیم یه مونیماه دوست

 ...نکهیشدم، چه برسه به ا یم یبخواد دوستت داشته باشه روان یکس

 

چند بار  شیهم فشردم. دست ها یرا رو شیرا نصفه رها کرد و چشم ها حرفش

از  یشد. حت رهیبرگشت و دوباره پشتِ من، به آسمان خ و بعد، دیصورتش کش یرو

 بازگو کردن آنکه قرار بود همسرِ برادرش باشم هم عاجز بود؟

مواخذه نکردم!  ،یازم انتقام گرفت ینطوریا نکهیوقت تورو به خاطر ا چیمن ه-

. فقط ارمیخودم ن یکردم فراموش کنم و به رو یم یافتاد سع یم ادمی یوقت شهیهم

به خاطر  یحاضر نبود ینازگل؟ تو حت یتورو ناراحت نکنم! حاال تو چ نکهیر ابه خاط

 ما عاشق تره؟ نیب ی! کینیکه کردم، من رو بب یاشتباه

 

 کرد: یتمسخر، تک خنده ا با

 یچیمن ه یبا من بوده. برا شهیو تنها موندن، هم دنیندارم! درد کش یاعتراض-

 ال باشن.خوشح نامیتر زیکه عز ستین نیمهم تر از ا

 

 کرد: بغض
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 گم و گور شم... دمیباشه! تو خوب شو، قول م ،یاگه با نبوده من خوشحال-

 

 ادامه داد: یسخت به

! تو فقط... فقط خوب... خوب ینیرو نب ختمیوقت ر چیبرم که ه ییجا هی دمیقول م-

 شو...

 

ه از ک یبه خاطر مرد نباریسوزاند! ا یرا م گرمیبود، ج شیکه در صدا یو بغض درد

احساس کردم  یوقت نباریکردم. ا هیبود گر دهیرا نچش یطعم خوشبخت یکودک

 آمدم و به سمتش رفتم. دلم نیینمانده، از تختم پا یتا شکستن بغضش باق یزیچ

اول  یروهام را مثلِ روز ها ن! منمیکردنش را بب هیگر گریبار د کیخواست  ینم

 شهیکه سرش را به ش یمرد نیابهت! اخواستم. همانقدر مغرور و پر  یم مانییآشنا

از  د،یجنگ یم شیهمسرش، با بغضِ رخنه کرده در گلو یضیمر یچسبانده بود و برا

 اندازه فاصله گرفته بود! یب یشگیروهام هم

 

من  یماریب یرا فراموش کردم و تنها به آنکه برا شیها یلحظه، تمامِ بد کی یبرا

 یچند قدم باق ،یدیترد چیه یان بود که ببود فکر کردم. آن زم دهیروز ها زجر کش

کمرش گذاشتم و  یکردم و خودم را به کمرش چسباندم. سرم را رو یمانده را هم ط

 را دور کمرش حلقه کردم. میدست ها

 

 زمزمه کردم: دم،یبلع یم صانهیعطر تنش را حر ،یقیکه با نفس عم یحال در

 شم؟یمگه نگفتم خوب م-
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بلند  یتپش ها ی. صدادیکش ینفس هم نم یحت میتوانستم بگو یجرات م به

توانستم فقط با  یداد! من م یگوشم بود و به من حسِ قدرت م رِیقلبش، درست ز

قلبش را بلند و سرسام آور  یتوانستم تپش ها ی. ماورمیبغل کردنش نفسش را بند ب

 یصداقت م شیحرف ها مامِکنم! من باورش کرده بودم. روهام دوستم داشت. از ت

 ! دیبار

کردم!  ینمانده بود، تنها به دوست داشتنش فکر م یفرصت گریحاال که د دیبا دیشا

زنده  یداشت وقت یا دهیچه فا نهیماندم؟ نفرت و ک یاز کجا معلوم واقعا زنده م

 ماندنم مشخص نبود؟

 

که من را به شدت در  دیهم طول نکش هیثان کی دیبرگشت. برگشت و شا کبارهی

مردانه اش  ی نهیس یبدنم شل شدند و سرم رو یها چهیام ماه. تمدیآغوشش کش

خواد  یحل شوم! دلم م زشیخواست در تنِ داغ و وسوسه انگ یفشرده شد. دلم م

 نگذارند. میبرا یراه فرار ش،یقدرتمند بازوها یعضله ها

 

گردنم گذاشت. خواستنش داشت من را به  یرا رو شیو لب ها دیکش نییرا پا سرش

بودم،  دهیرا با لذت در دهانم کش نمییکه لبِ پا یکشاند! در حال یم یگوانیاوجِ د

 را بستم.  میچشم ها

 

 لب زد: ی. به آرامدیکش ینفس م صانهیآنکه ببوسد، حر یب

 کنه. معتاد شدم بهش. یم ونمیتنت د یبو-
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 :دیعجز نال با

 ؟یفهم یکه معتاده رو م یحالِ کس ؟یفهم یم-

 

. حاال در کنار پنجره، ختمیر شیر شده ام را به چشم هاباز کردم و نگاه خما چشم

 .نمیتوانستم چهره اش را بب یراحت تر م

 

قرار داد  شهیرا دو طرف ش شیچسباند. دست ها شهیرا چرخاند و سرم را به ش من

دوخت و  میسرخ و ناراحتش را به چشم ها یتا کامال به من مسلط شود. چشم ها

 گفت:

 ؟ینگام نکن ینطوریکار کنم که ا یچ-

 

کنارِ چشمش گذاشتم.  یها نیچ یرا باال آوردم و انگشت اشاره ام را رو میها دست

 گفتم: نیهم ینرم تر رفتار کنم. برا یکردم کم یسع

 و چروک افتاده به صورتت؟ نیمن چ ینچ نچ نچ... از دور-

 

 تر کرد: کیرا نزد تنش

 جوابم رو بده!-

 کنم؟ ینگاهت م یمگه چه طور-

 !یا رهیقاتلِ زنج هیمثلِ -
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 و درد گفت، که قلبم تکه پاره شد. تیجمله را با مظلوم نیا نقدریا

که چشم  یو در حال دیکوب شهیمشتش را به ش د،یجوش میکه در چشم ها اشک

 :دیفشرد، نال یهم م یرا رو شیرا بسته بود و لب ها شیها

ونستم بخندونمت. وقت نت چیوقت نتونستم خوشحالت کنم. ه چیخدا لعنتم کنه! ه-

 ...یکن یم هیگر شهی. همیکن یم هیگر شهیبا من هم

 

ام  یخاطرات زندگ نیکه من بهتر دیفهم یبود! نم اریتمام ع ی وانهید کیمرد  نیا

 را کنارش داشته ام؟

 

 گفتم: شیبه چشم ها رهیدو دستم صورتش را باال آوردم و خ با

 !ستین نطوریا-

 

 سرش را تکان داد و گفت: یوقت دیبار یغم م شیچشم ها از

بود که سنگ صبور  اوشیخندوند. س یرو م هیبود که بق اوشیس شهیهم ،یاز بچگ-

تونم خوشحالت  یوقت نم چیخوش گذروند. من ه شدیبود که باهاش م اوشیبود. س

 کنم نازگل...

 

 حسرت تکرار کرد: با

 وقت! چیه-
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که  یاتفاقات یبرا ،یدگزن نیا یبرا مان،یحالِ خراب هردو یخواست برا یم دلم

به چشم  ی. لبخندستیدانستم حاال وقتش ن یکنم اما م هیافتاده بود، زار زار گر

 و گفتم: دمیمحتاجش پاش یها

 بودم؟ نیخوشبخت تر شهیشه اگه بهت بگم من با تو هم ینظرت عوض نم-

 یم تیوارد زندگ دی! من نبادمیرو به گند کش یخوشبخت نیاما من، منِ احمق ا-

شد. از  یبد نم نقدریا یو همه چ میشد یعاشق هم نم گهیم نازگل. انوقت دشد

 .ادیبدم م یکن هیشه تو گر یکه باعث م ی. از عشقادیعشق بدم م

 

 باال انداختم: یا شانه

 هینه تو! اما  دم،یکش ینه من اونقدر درد م ،یشد ینم میاگه واردِ زندگ دیهوم! شا-

 وسط هست... نیا یمشکل

 

 :دمیرا د وانیپرِ ل ی مهین نباریو ا دمیکش یقیعم نفس

. دمیجنگ یم یماریب نیتنه با ا هی دیمن االن با ،یکه اگه تو نبود نجاسیمشکل ا-

خوام زنده  یزنده موندنم تالش کنم! من االن، با وجودِ تو، م یبرا نکهیتنه، بدون ا هی

که با همه  یسهست که ازم قول گرفته تنهاش نذارم. ک یدونم کس یبمونم چون م

 دوستش دارم! اش،یبد ی

 

مرتبه جان  کی میحرف ها دنیغم گرفته و غبار آلودش، با شن یچشم ها ییگو

 در آن ها به راه افتاد. یگرفتند. پر از نور و ستاره شدند و چلچراغ
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باشد، به نفس نفس افتاد. با تعجب نگاهش کردم  دهیرا دو یطوالن یکه مسافت انگار

 :مدیپرس دهیو ترس

 ؟یخوب-

 

زده و نفس نفس زنان  رتی. حدیخند یجمع شد و پر از ناباور شیدر چشم ها اشک

 :دیپرس

 چشمات... چشمات...-

 ؟یچشمام چ-

 خودم... هیچشمات شده... شده... شده مثل گل-

 

 یفرصتِ لحظه ا یآنکه حت یو ب دی. سرش را جلو کشدیگو یچه م دمیفهم ینم

. در آخر سرم دیصورتم بوس یتک اجزانگ  تک طاقت و دلت یدهد، ب دنینفس کش

 و گفت: دیرا در آغوش کش

کردم، هر بار که  یکه مارال رو نامزدم معرف یبعد از اون روز نحس، همون روز-

که قلبم با  یزیچ هیداد.  یبود که آزارم م یزیچ هیته چشمات  ،ینگاهم کرد

لحظه نگاهت  هی... حاال . اما حاالیبود دهیگرفت! تو من رو  نبخش یم شیآت دنشید

اومد از  یم یشکالت یکه تا اسم بستن ییاون موقع ها! همون موقع ها یِشد مثلِ گل

 شهی... میبگ شهی. نازگل... میکرد یو خودت رو لوس م یشد یم زونیگردنم آو

 نه؟ ای یدیمن رو بخش یبگ
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اش افتاده بود.  یکه در کودک یکه گفته بود فکر کردم. به اتفاقات ییها زیتمام چ به

ام را نابود کرده بود، چه طور  یدوست داشتن یاناید یبه آنکه پدرم چه طور زندگ

 و نفرت کرده بود.  نهیمهربانم را افسرده کرده بود، چه طور مردَم را پر از ک اوشِیس

با  یروهام گذاشتم. اگر کس یخودم را به جا یانتقامِ روهام فکر کردم. لحظه ا به

که  یدانم اما با شناخت یدانم! نم یکردم؟ نم یکرد، من چه م یم نیمن چن یِزندگ

 گذاشتم. یجواب نم یدانم که کارش را ب یاز خودم دارم م

 

ما اشتباه  یمحض در سرم شکل گرفت! همه  یقتیلحظه بود که حق نیدر هم قایدق

نه شدم.  یاشتباه را مرتکب م نیروهام بودم ا یاگر من هم جا یحت دی. شامیکن یم

فقط  نها،یا یِکرد. با تمام یرا م نکاریهم بود ا یگریاگر هرکس د دیتنها روهام، شا

 دهد: یدوباره م یدانستم به روهام جان یمکه  یزی. چمیماند که بگو یم زیچ کی

 ...دمتیروهام! بخش دمتیبخش-

 

ما اشتباه  یمحض در سرم شکل گرفت! همه  یقتیلحظه بود که حق نیدر هم قایدق

شدم. نه  یاشتباه را مرتکب م نیروهام بودم ا یاگر من هم جا یحت دی. شامینک یم

فقط  نها،یا یِکرد. با تمام یرا م نکاریهم بود ا یگریاگر هرکس د دیتنها روهام، شا

 دهد: یدوباره م یدانستم به روهام جان یمکه  یزی. چمیماند که بگو یم زیچ کی

 ...دمتیروهام! بخش دمتیبخش-
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باور نداشت چون  ییمتوقف شد. گو میموها یازش وار انگشتانش به رونو حرکت

گذراند تا باالخره  یرا در ناباور یا هیگره خورد. چند ثان نهیدر س ینفسش لحظه ا

 لحن ممکن زمزمه کرد: نیاش جدا کرد و با ناباور تر نهیس یسرم را از رو

 ؟یگیراست م-

 

قبل از  دی! شاچیه گریو د دمید یجفت چشم اشک آلود و ملتمس م کیفقط  انگار

 شیاما انگار حرف ها رم،یخواستم طالق بگ یکند م فیرا تعر زیآنکه روهام همه چ

 حکمِ تلنگر را داشت! 

 

 م،یسپر کن یرا به خوب مانیزندگ یو مابق میآنکه ببخش یبه جا یانسانها، گاه ما

 شتریا در قلبمان بر نهیخاطرات تلخمان، آتش نفرت و ک یادآوریبا  میکن یم یسع

 . میکن

 

 دنینباشد، ارزش بخش مانیو پش دهیکه از اشتباهاتش دست نکش یکس دیشا

 شیشود و از چشم ها یاشک م ،یمانیکه پش یکس دنینبخش اینداشته باشد، اما آ

که دوستش  یشدن خودم و کس تیبه جز اذ یا جهیزند درست است؟ نت یم رونیب

 دارم دارد؟

 

اش را نابود کرد و  یکنم! انتقام و نفرت، زندگ یرا تکرار نم اشتباهات روهام من

بخشم به حرمت  یبخشم! م یمن را هم به بند بکشد. م یگذارم زندگ یمن نم نباریا

به حرمت تمام دوستت دارم  نش،یریبه حرمت تمام خاطرات ش ش،یها یتمام خوب
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بار  کیاهم خو یبخشم چون م یم! شیبه حرمت تمام همدم بودن ها ش،یگفتن ها

 یکن کنم. م شهیدو خانواده وجود دارد را ر نیا نیکه ب یا نهیک شه،یهم یبرا

 بخشم... یبخشم از اعماق قلبم! م

 

قصد روهام از وارد  دمیفهم یکرد! حق هم داشت. من خودم وقت یباور نم روهام

 کردم ببخشمش! یام چه بوده است، هرگز گمان نم یشدن به زندگ

 

کمرش بود و حاال  یمدت رو نیدانست چه کند! تمام فشار در ا ینم یخوشحال از

 اش را رفع کنم. یخستگ یکم "دمتیبخش" یکلمه  کی نیمن توانسته بودم با هم

 

را دور گردنش  میبلند کرد. دست ها نیزم یو من را از رو دیخند یاشک یچشمان با

و من را همراه با  دیرا باال آوردم و دور کمرش حلقه کردم. چرخ میانداختم و پاها

است. اگرچه  مارستانیب نجایهستم و ا ماریشد که من ب یخودش چرخاند. باورم نم

 نبود. شیکرد اما باز هم آنجا جا یکار را راحت م نیبود و هم یاتاق خصوص

 

چند ساعت  یها هیگر یآنکه برا یب میدیخند یبلند م یحال، ما با صدا نیا با

خواست از آن به بعد غصه بخورم و غصه خوردن  ی. دلم نممیناراحت باش شمانیپ

 خواستم.ا یرا نم نیکه عمل کنم ا ی! حداقل تا وقتنمیروهام را بب

 

افتاد.  میبه جان لب ها یوانگیبا د ستاد،یو ا دیدست کش دنیروهام از چرخ یوقت

بگذرم. سر درد  شیلب ها ینیریتوانستم از ش یحال نم نیداشتم و با ا جهیسرگ
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هم با او خوب  دنیدرد کش ینشوم. حت رابیتوانستم از وجودش س ینمداشتم و 

 بود!

 

موضع دهم و با روهام خوب شوم! به هر  رییزود تغ نقدریا دیدانستم نبا یهم م خودم

کردم و قهر  یناز م شیبرا نهایاز ا شتریب دیانجام داده بود و من با یحال او اشتباه

که  یسخت یزندگ دنیتوانستم. بعد از فهم یبود که نم نیا تشیماندم، اما واقع یم

شک  یب ش،یها یدارم! مردِ من با تمامِ بد وستشد شتریکردم ب یداشت، احساس م

 ام! یتمامِ زندگ لیبد یب یاسطوره بود! اسطوره 

 

 :دیبرداشت و پرس میلب ها یرا از رو شی. لب هادیام را فهم یحال یب انگار

 ؟یخوب-

 

 دم و گفتم:دا لشیتحو یجان یب لبخند

 خوبم!-

 

. دیکش میتخت خواباند و پتورا رو ی. به سرعت من را رومیگو یکه دروغ م دیفهم

 دستم را در دستش فشرد و گفت:

 .نجامیبخواب نازگلکم. من ا-

 

 گفتم: دیبار یم طنتیکه از آن ش یحال یب یخواست بخوابم. با صدا ینم دلم
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 سوالم رو بپرسم؟ گهیبار د هی-

 

 را پشت گوشم زد و گفت: میت موهانوک انگش با

 ؟یچه سوال-

 بود را نفهمد: میکه در چشم ها یزدم تا درد یچشمک

 ؟یریگ یبعدش زن م رمیاگه من بم-

 

سرزنش  یپوست دستم متوقف شد. با نگاه یانگشتش بر رو ینوازشگرانه  حرکت

 انداخت. نییگر و غم آلود، لبش را گاز کرد و سرش را پا

 

 گفتم: متعجب

 هام؟رو-

تو سره زنمه دارم جون  تومور هی نکهینشستم با فکر به ا نجایکه ا یاالن نیهم-

رو از دست  دتیخوام با شکستنم ام ینم نکهیسرپام به خاطر ا ینیب ی. اگه مدمیم

من قبول  یبگ یمونم. تو هرچ یزنده م یگفت یگفت شیساعت پ کی نیتو هم .یبد

 !کهترینگو که دلم م ینجوریکنم! پس ا یم

 ؟یگیخواد بدونم! چرا نم یخب دلم م-

 

 گفت: یوقت دیلرز یم شیشد. صدا یعصبان انگار
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کردن و زن  ی! زنده موندن و زندگرمیمنم بم دمیم حیترج یرینه نازگل! اگه بم-

نداشته باشه  دیکه ام ی! آدمییمن تو دِیداشته باشه! ام دیکه ام هیکس یگرفتن برا

تموم بشه.  ییجا هیتا  گذرونهیکه فقط روزاش رو م متحرک رو داره یمرده  هیحکم 

 ینابودم م نایبدون گل، خونه بدون تو، ا ونرهام بدون نازگل، گلد د،یمن بدون ام

ترسم.  ینداشته باشه. م یکه گل یترسم از رهام یترسم از نبودت. م ی! میکنه لعنت

 ترسم! یم یلیمن... من خ

 

زدم که  یحرف م یزیدر موردِ چ دی! نباحجم از احمق بودنم نی! لعنت به العنت

تلخ به  یلبخند یبغض کرده ام که به سخت دیناراحت شود. انگار خودش هم فهم

 را مرتب کرد. میو پتو دیپاش میرو

 !گهیبخواب د ،یخانوم یحاال که جوابت رو گرفت-

 ؟یخواب یم شمیپ-

 

 و گفتم: دمیتعجب نگاهم کرد. خودم را کنار کش با

 ؟یایتخت، م یرو شهیجامون م-

 .میباش دهیبخش شهیهنوزم باورم نم-

 

 :دمیخند یجان یب با

 باورت بشه!-

 قربون خنده هات بشم!-
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انگار  م،یو نگاهم را دزد دمیبا خجالت لب گز ی. وقتختیام فرو ر نهیدر س یزیچ

 گفت: یتابیرا کرد. چرا که با ب میهوا شتریب

 برو کنار تر!-

 

تخت جا گرفت. دست  یو کنارم رو دیخودش را باال کش را جمع و جور کردم. خودم

 را باز کرد و گفت: شیها

 بغلم بخواب! ایحاال ب-

 

 باال انداختم: ییابرو طنتیش با

 !یمنو بخور ترسمیم-

 

 گذاشتم که گفت: شیبازو ی. سرم را رودیگفت و من را در آغوشش کش ییبابا برو

 ره؟یگ یکه سرت درد نم ینجوریا-

 

اش پنهان کردم. عطر تنش من را به اوج  نهیدر س شتریسرم را ب کردم و ینچ

را به گردنش چسباندم.  میو لب ها دمیاراده سرم را باال کش ی. بکشاند یم یوانگید

تنش را  یو بو دمیکش یقینشست، با تمام وجودم نفسِ عم میبازو یدستش که رو

 استشمام کردم. 
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خمار و  یشد. صدا شتریب میبازو یش روفشار دست ش،یگلو یرها کردن نفسم رو با

 کنم: یدارم چه م دمیتازه فهم د،یچیکه در گوشم پ تابشیب

 .ستیجاش ن نجاینکن نازگل! ا-

 

 کردم: زانیرا آو میو لب ها دمیرا باال کش سرم

 باوش!-

جاشه. پس  نجایدلتنگتم اما نه تو حالت خوبه و نه ا یلیلوس نشو پدر سوخته. خ-

 نکن! تمیاذ

 

اش گذاشتم. دستش  نهیس یفشردم و دوباره سرم را رو یرا رو میچشم ها یدلبر با

 زمزمه کرد: قیعم یرا دور تنم حلقه کرد و با نفس

 خوابم! یکه با آرامش م هیشب نیامشب اول-

 چرا؟-

 !دمید ینم یزیچ نیخوابمم همچ ی. تویدیچون من رو بخش-

 

عاشقانه  یبوسه ها و نوازش ها باران انیرا بستم. در م میزدم و چشم ها یلبخند

 گرم شدند و کم کم به خواب رفتم. میاش، چشم ها

 

صبحانه ام را آورد و  یشدم، روهام در کنارم نبود. پرستار داریکه از خواب ب صبح

 یام به زور به خوردم داد. امروز قرار بود نمونه بردار ییمامان با وجود کم اشتها
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 ی جهیفکر کنم! نت فتدیاتفاق ب یزیقرار بود چه چخواستم به آنکه  یانجام شود. نم

است. نمونه  میداد که تومور خوش خ یم اناسکن ها نش یت یها و س شیآزما

 کنند. دایپ نانیآن بود که اطم یفقط برا یبردار

 

بلند  شیعطرش روحم را نوازش داد. ته ر یدر، بو یکه آمد، از همان ابتدا روهام

 رهنیآراسته بود. پ ییبایاش را به طرز ز یلعنت یهاشده اش را اصالح کرده و مو

که شب گذشته به تن کرده بود  یرنگ یمشک رهنیبا پ یبیرنگش، تضاد عج دیسف

را عوض کند! وگرنه روهام  من ی هیخواست روح یداشت و کامال مشخص بود که م

 .فتدیکار ها ن نیآنقدر حال و اوضاعش بد بود که به فکر ا

 

روهام از کنارم بلند شد و بعد از زدن چشمک  دنیود. مامان با دب دهیگل خر میبرا

 رفت. رونیبه من، از اتاق ب ینامحسوس

 

 یگرفت و کمرش را به حالت شینگاهم کرد. گل را جلو یفگیدر، با ش یهمان جلو از

 بامزه خم کرد:

 با عشق! میتقد-

 

 و گفتم: دمیخند زیر زیر

 .یکرد پیخوش ت یکه حساب نمیب یسالم! م-
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 و با غرور گفت: دیاش کش قهیبه  یدست

کردم!  دایکه اومدم، چند تا کشته مرده پ نجایچه دختر کش شدم؟ تا هم ینیب یم-

 خواست با چشماش بخورتم. یهم م نجایا یاز پرستارا یکیخودمون باشه،  نیب

 

 بد ذات! یِحرص بخورم! عوض ایدانستم بخندم  ینم

 

 و به سمتم اومد. دینازک کردم. خند یپشت چشمرا با حرص جمع کرده و  میها لب

 

 میحالت قهر رو برگرداندم و نگاهم را به پنجره دوختم که دست گل را جلو به

 ندادم که گفت: یتیگرفت. اهم

 !ایش یجذاب تر م یکن یقهر م-

 !دیبه کشته مرده هاتون برس دییشما بفرما-

 ! یاوه اوه چه خانم حسود-

 

در  بیعج یاخم نگاهش کردم که نگاهش را با حالت تخت نشست. با یرو کنارم

 .دمیو لب گز دمیاش خجالت کش فتهیصورتم چرخاند. از نگاه گرم و ش

 ؟یکن ینگام م ینجوریچرا ا-

 ؟یدار ینگاه کنم! تو مشکل ینجوریدوست دارم زنم و ا-
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 و گفتم: دمیخند

 نچ!-

 

 گل را مقابلم گرفت و گفت: دسته

 ؟یآشت-

 نچ!-

 کرده؟ ریسوزنت گ-

 نچ!-

 

 :دیخند

کنم! بعد تو  یهم ضعف م دهیصورت رنگ پر نیواسه ا یمن حت ونهیکوفت! آخه د-

 ؟یکن یم یحسود یبه ک

 

 ناز گفتم: با

 کنم! یم یآشت یکن یاصرار م نقدریحاال که ا-

 

 یو با حالت دیرا به سمت دسته گل دراز کردم که دستش را عقب کش دستم

 بار گفت: طنتیش

 ده!اول بوس ب-
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 مسخره گلمو بده!-

 نچ اول بوس.-

 

 مسخره غنچه کرد و جلو آورد. قهقه زدم و گفتم: یرا با حالت شیها لب

 روهام. یمسخره ا یلیخ-

 پرستار خوشگله؟ نیگلو بدم به هم ای یدیبوسم و م-

 

 حرص گفتم: با

 روهام!-

 بوس بده! بدو!-

 

شتم. خواست ادامه دهد گذا شیلب ها یرا محکم رو میو لب ها دمیرا جلو کش سرم

 .دمیکش رونیب شیاز دست ها عایکه زود جدا شدم و دست گل را سر

 

را به اندازه  یگل چی. هدمیقرمز را با عشق نفس کش یرز ها یبردم و بو نییرا پا سرم

 رز قرمز دوست نداشتم! ی

 

کاغذ که به دسته گل وصل بود خورد، قلبم به طرز  یرو ینگاهم به نوشته  یوقت

 کرد: دنیشروع به تپ یوار انهوید
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گلِ  ییباینکردم که به ز دایرا پ یگل چیشهر را گشتم، اما ه یها یتمام گل فروش-

 !یبه گل میتقد ی. گلستیتو ن هییبایگلدانم باشد! ببخش اگر به ز

 

ماند.  رهیاش خ یدوست داشتن یچشم ها یشگفت زده و ناباورم باال آمد و رو نگاه

 نجوا کرد: یبه آرام یدش مهربان بود وقتهم همچون لبخن شیصدا

 قشنگ بود؟-

 

 گفتم: جانیه با

 !یلیروهام! خ یلیخ-

 

بسته، عطرشان را نفش  ییام را به گل ها چسباندم و با چشم ها ینیب گرید یبار

داشت! اگر روهام  یحس خوب دنیبود! چه قدر بخش ی. چه قدر امروز روزِ خوبدمیکش

 خوشحال بودم؟ قدرنیشد، من حاال ا ینم دهیبخش

 م؟یهوا بخور اطیتو ح میبر خوادیدلت م-

 

 زده گفتم: جانیام را فاکتور گرفتم و ه یحال یو ب جهیسرگ

 !میآره بر-

 

 لذت نگاهش را در صورتم چرخاند و  گل را از دستم گرفت: با

 ! باشه خانمم؟اطیتو ح میپرستار خوشگله بذاره تو آب، ما هم بر نیرو بدم به ا نیا-
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 حرص گفتم: با

 آقا روهام! شهینوبت منم م-

 

 :دیرا با حرص کش دماغم

 !یوجب مین یکن یمن باز رتیبا غ یکن یتو غلط م-

 تونم؟ یمن نم یول یتون یاِ چه طور تو م-

 

 باال برد: میرا به حالت تسل شیها دست

 زم؟یکنم که غلط کردم! خوبه عز یمن به شخصه اعتراف م-

 

 فتم:زدم و ذوق زده گ یبشکن

 حاال شد!-

 پدر سوخته! یاَ-

 

شانه  یو من سرم را رو مینشست یمکتین ی. رومیرفت مارستانیب یهم به محوطه  با

 گذاشت. میموها یرو یاش گذاشتم. دستش رو دور شانه ام انداخت و بوسه ا

 

 و گفت: دیکش رونیب بشیاش را از ج یگوش
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 ده!هوس ادا اطواراتو کر بیکه دلم عج میریبگ یسلف هی-

 ! نگاه کن چه قدر زشت شدم.ایریاِ نگ-

 

 حواله ام کرد: یفیظر اخم

 ؟یدیشکم گنده! فهم گمیزشت منم به شوهرِ تو م یبه خانم من بگ-

 

 :دمیلذت خند با

 مزه! یب-

 

که  ینگاه کنم. طبق عادتم در حال یگوش نیو اشاره کرد به دورب دیهم خند او

ا غنچه کردم. منتظر بودم عکس گرفته ر میروهام بود، لب ها یشانه  یدستم رو

 یخورد. سرم را کج کردم و با لب ها یروهام تکان م یشود که احساس کردم شانه 

 خندانش مواجه شدم:

 نامرد؟ یخند یبه من م-

 ؟ییخدا هیچه حرکت نیآخه ا-

 .رینداشته باش عکستو بگ یکارا کار نی. تو به اشمیخوشگل تر م ینجوریا-

 

کرد.  میتنظ مانیصورت ها یرا رو نیگفت و دورب یچشم دیندخ یکه م یحال در

اندازه  ی. حالم خوب بود! بمیدیخند یو م میگرفت یمختلف عکس م یدر ژست ها

 خوب بود...



798 
 

 

بود  زیحواسش به همه چ یپرستار واقع کی. روهام مثلِ میبعد به اتاقم برگشت یکم

 مارستانیبودم در ب که فراموش کرده یداد. به طور یم یو توجهاتش حس خوب

 هستم و ممکن است زنده نمانم!

 

در  یزیکرد، اما چ یم طنتیزد، ش یحرف م د،یخند یبرعکسِ من بود. م روهام

 از درد و بغض! یمیمثلِ حجم عظ یزیبود؛ چ شیعمق چشم ها

 

خوشحال  یکرد که روهام فقط برا یکس درک نم چیه د،یفهم یکس نم چیه

مرد  نیکس ا چیکشد! ه یم یچه درد دیفهم ینمکس  چیخندد! ه یکردنِ من م

اش را وقف خوشحال کردن خواهر و  یکه تمام زندگ یکرد. مرد یرا درک نم

 یوشحالخ یکه قلبش هزار تکه بود و برا یکرد. مرد یبرادرش کرده بود درک نم

 کرد! یکس درکش نم چیکرد! ه یآورد درک نم یهمسرش خم به آبرو نم

 

مشخص شد که  یو دوست داشتنش زمان یش، اوج فداکارا یبغض و ناراحت اوج

زد که نه تنها قلبِ روهام، بلکه قلبِ من را هم از جا  یبه اتاق آمد و حرف یپرستار

 کند!

 

ام تمام  یرا بتراشم، انگار تمام خود دار میموها دیعمل با یبرا دمیمحض آنکه شن به

 ستم،یناراحت ن ستم،ینگران ن دادم که ینشان م الیخیشد! تا به آن لحظه خودم را ب
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نمونه  یبرا دیپرستار که گفته بود با یجمله  کی نیندارد، اما فقط هم تیاهم میبرا

 کرد. یرا بتراشم، قلبم را متالش میآماده شوم و موها یبردار

 

 دنیمرتبه شروع به لرز کی می! دست هادیو رنگ از رخم پر دیاز تنم پر کش روح

و  رمیسرطان بگ یاز تصور آنکه روز شهیلم افتاد. همدر د بیعج یکردند و ترس

افتاد. خودم را که بدون مو تصور کردم  یکنم، لرز به جانم م یدرمان یمیبخواهم ش

 زدم. هیرگ ریمرتبه ز کیحلقه زد و  میاشک در چشم ها

 

 واریکه رنگ صورتش با گچ د دمید یلرزد. م یروهام م یکه دست ها دمید یم

حلقه زده و مدام آبِ  شیکه اشک در چشم ها دمید یرد. مندا یتفاوت چندان

خودش را نباخت. سرم را در  یلحظه ا یحت نها،یا یدهد. با تمام یرا فرو م شیگلو

 آرام کردنم تالش کرد. یو برا دیآغوشش کش

تا  ؟یخوب بش یفسقل خانم؟ مگه شما به من قول نداد یکن یم هی! چرا گرشیه-

 هوم؟  زدلم،یزع یشیکه خوب نم یعمل نکن

 

اثر گذار نبود. همانطور که در تختم نشسته بودم، با  میرو یذره ا یحت شیها حرف

 دیکش یشدم؟ چه قدر طول م یچه قدر زشت م یعنیکردم.  یم هیبلند گر یصدا

 یمو را نگاه کند؟ چه طور م یخواست منِ ب یتا دوباره بلند شوند؟ روهام چه طور م

 یدرمان یمیش دیبود، با میبدخ تومورند بخواهد؟ اگر فرز ضیزنِ مر کیخواست از 

 ابرو و مژه هم نداشتم؟ یحت گرید م،یشدم؟ آنوقت عالوه بر موها یم
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از من هم بدتر  یکه حالِ روهام حت دمیفهم یشد. م شتریام ب هیفکر شدت گر نیا با

 ام بود. یمردِ زندگ نیتر یبود! او قو یاست اما او قو

 

تخت  یکرد و در را بست. به سمتم آمد و کنارم رو رونیا از اتاق بدو پرستار ر روهام

 شیکنان صدا هیفرصت ندادم و خودم را در آغوشش انداختم. گر ینشست. لحظه ا

 زدم:

 روهام؟-

 

 حلقه کرد: میرا با خشونت دور شانه ها شیها دست

 !یگل ینطورینکن ا هیجانِ روهام؟ گر-

 

 زدم: هق

ترسم  یخوام عمل کنم. م ی. نمخوام یدارم. من نم روهام من موهام رو دوست-

 ؟یفهم یترسم م یروهام. م

 

 یرا م میحرکت آتش گرفت! اگر موها نیکاشت. قلبم با ا میموها یرو یا بوسه

 د؟یبوس یروهام کجا را م دند،یتراش

 

 که عجز و درد در آن نهفته بود نجوا کرد: ییصدا با

 کار کنم؟ یچ ایحاال؟ خدا کار کنم ینکن. من چ هیتورو خدا گر-
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هر  چ،یآمدند ه یها بند که نم یتوانستم! لعنت ینکنم، اما نم هیخواستم گر یم

 گرفتند! یشدت م شتریلحظه ب

 

 گفت: دیلرز یکه م ییبه خودش چسباند. با صدا شتریرا ب تنم

 زشتم؟ یلیروز بهت گفتم من بدونِ مو خ هی ادتهی-

 

بار من را  نیاول یگفت که برا ید. همان روزبو ادمیخوب هم  یلیبود! خ ادمی

 شود! یاز خاطرم پاک نم گاهچی! آن روز هدیبوس

 

 گفت: دیکش یکمرم م یکه دستش را نوازش وار رو یحال در

 ؟یگل ادتهیهوم؟ -

 

 هق کنان گفتم: هق

 آ... آره!-

 م؟یامتحانش کن یخوا یم-

 ! یش یتو... تو زشت... نم-
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تلخ  یاشک آلودم با لبخند یبه چشم ها رهیو خ دیکش رونیرا از آغوشش ب من

 گفت:

 م؟یشم، حاال امتحانش کن یبامزه م شتریاوهوم! ب-

 ن... نه!-

 چرا؟-

 موهات رو... دوست دارم!-

 

 متفکر گفت: یو با چهره ا دیکش شیدر موها یدست

 تو برام ایب ا،ی. بستیتنوع بد ن کمیکنن.  یم تمیبلند شدن و اذ یادیز کمیاوم! -

 بزنشون.

 

نشست و  یصندل کی یگذاشت و از جا بلند شد. رو میچشم ها یرو یا بوسه

کردم  ینم هیگر گریزد و اشاره کرد شروع کنم. حاال د یبه دستم داد. چشمک یموزر

کردم. قصدِ روهام چه  یکه در دستم گذاشته بود نگاه م یو با تعجب به دستگاه

 !دمیفهم یبود؟ نم

 

به خواسته اش به سمت تختم برگردم، اما با خودم فکر کردم  توجه یخواستم ب اول

روهام را دوست داشتم و دلم کوتاه شدنشان را  یموها یناراحت شود. از طرف دیشا

 خواست.  ینم
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داد و  هیمحتاجم هد یآرامش بخش به چشم ها یلبخند د،یتعللم را که د روهام

 گفت:

نترس اونقدرام زشت  ؟یکن یاره ماستخ یسادیکه دوساعته وا هیچهارتا تار مو چ-

 .شمینم

 

دو رگه و گرفته، در  ییحواله اش کردم و با صدا یا مهیلبخند نصفه و ن یسخت به

 انداخته بودم گفتم: نییکه سرم را پا یحال

 !یش یدونم زشت نم یم-

 پس زود باش!-

 

 نیتوانستم ا یچرا من نم ایخواست خودش را با من همدرد نشان دهد؟ خدا یم

 رد را بشناسم؟م

 

 نیدر ا نانیشدم. محبت و اطم رهیبراقش خ یها یبه جلو گذاشتم و در عسل یقدم

 یزندگ شیشناور بود و به خدا قسم که من با چشم ها یدوست داشتن یچشم ها

 کردم! یم

 

گاه  چیکه ه ییسپردم! به چشم ها شیرا به چشم ها زیرا بستم و همه چ میها چشم

که  ییدادند! به چشم ها یکه راه را نشانم م یید! به چشم هابه من دروغ نگفته بودن

 زدند... یزدند. حرف م یبا من حرف م
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 نیزم یرنگش رو ییخرما یاز اشک بود و موها سیخودم که آمدم، صورتم خ به

 نطوریتوانست ا یو نگاهش کردم. چطور م ستادمیبودند. مات و مبهوت عقب ا ختهیر

 با شجاعت لبخند بزند؟

 فسقل؟ یکن ینگام م ینجوریشدم که ا یشکلچه -

 

 نیا شیراستگو یدانم چرا چشم ها یبود و نم طنتیحرف زدنش پر از ش لحن

 م،یبگو یزیکردند. قبل از آنکه منِ ناباور دهان باز کرده و چ ینم دییرا تا طنتیش

 لب زد:

 .دمینگام نکن خب ترس ینجوریبابا ا ؟یزشت شدم گل یلیخ-

 

 رنگش انداخت: دیسف رهنیبه پ یو نگاه بلند شد شیجا از

 خورد. ییهوا هیارزشش رو داشت. کلم  ییخدا یلباسام پره مو شد! ول-

 

 چینگاهش کردم چون ه یو من فقط نگاهش کردم. ناباور و ته دیخند خودش

 نبود؟ اریبه تمام ع ی وانهید کیمرد  نی. امیآمد تا بگو یبر زبانم نم یزیچ

با  یشدم نازگل؟ آره؟ ه ختیریب یلیو خشکت زده؟ خشدم که ت یمگه چه شکل-

 توام!
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بدوزم. به  شیمو یو راست تکان دهم و نگاهم را سرِ ب توانستم سرم را چپ فقط

شد  یمرد نشد؟ م نیشد عاشق ا یم ایکار را کرد؟ به خاطرِ من؟ خدا نیخاطرِ من ا

 و عاشقش نشد؟ دیرا د شیکار ها

 

بزنم و  غیداخت که دوست داشتم تا ساعت ها جان یچنگ م میچنان به گلو بغض

 .رمیبم شیتمامِ خوب بودن ها یبزنم و برا غی! جزمیبزنم و اشک بر غیکنم! ج هیگر

 

 میبه خاطرِ موها میتوانستم بگو یرا زده بود، من م شیکه او به خاطرِ من موها حاال

 توانستم؟ یکنم؟ م یعمل نم

 

 م،یفرار نکردن اشک ها یبرا یزندان بانکه  یگرفتم. در حال یاو جا یصندل یرو

 یکه حت ییانداختم و تنها با صدا نییمقابل چشمانم استخدام کرده بودم، سرم را پا

 بود گفتم: بهیخودم هم غر یبرا

 بزنشون!-

 

کردم و  یم یکه با انگشتان دستم باز یاتاق را فرا گرفت. در حال بیعج یسکوت

 دم:دادم لب ز یرا فرو م میمدام آب گلو

 .میبش گهی! بزنشون تا مثلِ هم دستمیراه ن مهین قِیرف-

 

 زد: میصدا یوقت دیلرز یاز درد و رنج م شیصدا
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 ؟یگل-

عمله نزدم  یهرچ رینشدم و ز مونینگو روهام! فقط تمومش کن. تا پش یچیه-

 تمومش کن.

 

دانم چه قدر گذاشت که خم شد و  یدانم چه قدر گذشت که به سمتم آمد. نم ینم

 یدانم چه قدر گذاشت که با بوسه ا یفرق سرم چسباند. نم یرا رو شیها لب

. سرم را بلند نکردم تا دیپر کرد و عقب کش میرا از عطر موها قشینفسِ عم ،یطوالن

 دمیترس یو من هم نابود شوم. م نمینگاه نابودش را بب دمیترس یمنگاهش کنم.

 .میایبر ب زیرت انگو نف یتومور لعنت نیعقب بکشم و نتوانم از پس ا

 

کردم با  یبعد را در اغما به سر بردم. چشم بستم و سع یها قهیها و دق هیثان

شد،  یم دهیداشت تراش میکه با روهام داشتم، به آنکه موها یخاطرات خوب یادآوری

را به کار بردم تا حواسم را پرت کنم اما نشد! سبک شدن سرم  میفکر نکنم! تمام سع

کردم،  یاحساس م نیزم یرا که بر رو میکردم، افتادنِ هر تار مو یرا که احساس م

را  میگرم و مزاحم گونه ها یکرد و اشک ها یشروی. بغض پدیکش یم ریقلبم ت

کنم.  هیو گر نمیبنش یخواست تمام شود تا گوشه ا یکردند. فقط دلم م سیخ

 و بس! نیهم

 

 یدلم نم یه است. حتتمام شد زیکه همه چ دمیکه دستگاه خاموش شد، فهم یوقت

 نی. دوست داشتم زمندیزشتم را بب ی افهیتا روهام ق اورمیخواست سرم را باال ب

 دهان باز کند و من را ببلعد.
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 حرف نزنم گفتم: هیکردم با گر یم یکه سع یدهان باز کردم و در حال یسخت به

 !رونیبرو ب-

 ؟یگل-

 

 یمانده بود؟ گلبرگ ها یلصدا بزند؟ گ یتوانست هنوز هم من را گل یطور م چه

 نداشت! ییبایز چیه گریگل د نی! اختندیگل پژمرده شدند و ر نیا

 

 مصمم تر و محکم تر از قبل گفتم: نباریا

 .رونیاتاق برو ب نیاز ا-

 تونم برم. ی. نمرمینم-

 

 ی. تمام تنم داشت مندازمیسرم ب یچنگ زدم تا بر رو میپا یام را از رو یروسر

 خورد. یبهم م سوخت. حالم داشت

 

سرم بکشم، که  یرا رو یخواستم روسر دند،یلرز یکه به شدت م ییدست ها با

 پرت کرد. یو به گوشه ا دیرا از دستم کش یروهام روسر

 

سرم را بلند کنم، من  یلحظه ا یآنکه حت یلباسم را در مشتم فشردم و ب ی گوشه

 من کنان گفتم:

 ! رونیبرو... برو بکنم  یکنم. خواهش م یخواهش... خواهش م-
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. روهام با دمیو تنم را عقب کش دمینشستند، لرز میشانه ها یکه رو شیها دست

 کرد محکم باشد گفت: یم یکه سع یلحن

 به من نگاه کن نازگل!-

 !رونیخوام... برو... برو ب ین... نم-

 

 را باالتر برد و لحنش را محکم تر کرد: شیصدا

 گفتم به من نگاه کن!-

 

 کنان گفتم: هیزدم. گر هیگر ریز

 تونم! یتونم... نم ینم-

ام! توام  یشگیمن همون روهام هم ن؟یمن رو بب اریسرت رو باال ب ؟یتون یچرا نم-

 باال... اری! حاال سرت رو بیشگیهم هیهمون گل

 

 کنان سرم را با عجز به چپ و راست تکان دادم و گفتم: هیگر

 من زشت شدم... زشت شدم...-

 یبازم م یهم که بش ایآدم دن نیروز بهت گفتم بدتر هیرفته؟  دتایحرفام رو -

روحت پاکه! تو  ،یرو گفتم؟ چون تو هرچه قدرم بد باش نیچرا ا یدون یخوامت! م

که مظلومه، مهربونه،  یبد بودناتم تظاهره. دروغه! من عاشقِ روحت شدم. عاشق روح

. مگه من به یره خوشگلمن همه جو یاخوشگله! تو بر ؟یدیپناهه، خوشگله! شن یب
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از دوست داشتنم کم بشه؟  یزیخاطر چهارتا دونه مو باهات ازدواج کردم که حاال چ

 ؟یلعنت یکن ینازگل با توام؟ چرا نگام نم

 

و  دمیمرتبه سرم را باال کش کیقابلِ تحمل نبود.  میحجم از خوب بودنش برا نیا

 زدم: ادی. فردمیاش کوب نهیبه س یمشت

زن  ی فهینتونستم دو هفته وظ یحت یخوب نباش وقت نقدریباش! اخوب ن نقدریا-

 یقراره چ ستیمشخص ن یخوب نباش وقت نقدریانجام بدم. ا یبودنم رو به درست

 یترسم از وقت یکنم و انوقت م یبشه! خوب نباش چون من به خوب بودنت عادت م

ترسم خسته  یبودنم. م ضیهمه مر نیهمه زشت بودنم. از ا نیاز ا یکه خسته بش

 !یمن رو نخوا گهیو د یبش

 

و  تیاش پر از حرف بود. پر از گله و شکا یزانو زد. نگاه لعنت میپا یجلو نیزم یرو

 پر از عشق و محبت. 

 

 گفت: یتر بود وقت نانیپر اطم شهیاز هم لحنش

کنم.  یعمل م گمیکه م یزیکه به چ یدون یکه حرفم حرفه نازگل! م یدون یم-

 ایو زنده موندنت،  دنینفس کش یکنم برا یجون م ایعمرم،  یظه لح نیمن تا آخر

که گفتم حرفِ مفت باشه! بارِ آخرت باشه نگاهت رو ازم  یینایاگه ا رمیبم یاله

. بار آخرت باشه من یکن یم وم. بار آخرت باشه خودت رو ازم محریکن یمحروم م

 یرو م نیبرم! ا یگیبهم م یخوره وقت ی. به شعور من بر میرون یرو از خودت م

. کنارِ تو! من بدون نجاستیمن ا یحرفت! جا نیبا ا یکن یم نیتو بهم توه ؟یفهم

 !رمیجا نم چیهتو
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 لبم گذاشت و گفت: یدهان باز کنم که انگشتش را رو خواستم

تو، چه  شِی. پنجامی. من تا آخر عمرم ایاریرو حرفم حرف ب یتون ی! نمشیه-

 !یچه نخوا ،یبخوا

 

 رهام#

 یخواهد از درد ها یدلت م ی! گاهیریو بم یخواهد چشم ببند یدلت م یاهگ

خواهد از  یدلت م ی! گاهیزیاند بگر دهیات را به بند کش یکه زندگ ییطاقت فرسا

 نیتسک تیدرد ها یفقط کم دیشا د،یتا شا یکن هیو گر یبزن ادیاعماق وجودت فر

 کنند! دایپ

 یخواهد، دلت همه  یهارا با هم م نیا یوقت ها هم هست، که دلت همه  یگاه اما

کدام  چیکه تو قادر به انجام ه ستییخواد و اوجِ فاجعه آنجا یها را با هم م نیا

اخم تو، کوچک  کیبا  یرا به تو دوخته؛ چون کس دشیچشمِ ام ی! چون کسیستین

 شود. یهم نابود م دشیام یکورسو نیتر

 

کشد.  یمقابل چشمانش درد مست که فرزندش  یحال دل مادر هیدلم، شب حال

اما محکوم است به لبخند زدن و  زدیحال گل گلدانش اشک بر یبرا دیکه با یمادر

 دادن!  دیام

 

کند، فکر کردن به بخشش نازگل است. ماه  یخوب م یکه حالم را کم یزیچ تنها

را بفهمد،  زیهاست که خواب ندارم. هرشب و هرشب، کابوس آن که نازگل همه چ
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قصدِ  ییکه گو ییاز عذاب ها یکی دنم،یرا نابود کرده بود و حاال با بخش ام یزندگ

 خرد کردن کمرم داشت نابود شد.

 

 یکشش چیه گریانگار که د م،یجدا شد گریکدیاز  ینمونه بردار یکه برا یوقت

دستانم  نینشستم و سرم را در ب مارستانیسرد ب یها یصندل ینداشته باشم رو

 یآنطرف تر نشسته بودند و آنها هم دست کم یازگل هر دو کمو مادر ن مایگرفتم. ن

 از من نداشتند.

 

 یتومور فکر کنم. نازگل نیبودن ا میدرصد هم به بدخ کیخواست  یدلم نم یحت

 یمیش یزد، قطعا برا یو هق م ختیر یسرش آنطور اشک م دنیتراش یکه برا

 کرد.  یرا نابود م مانیهردو یدرمان

 

اش محروم هستم، انگار  یشمیابر یاز لمسِ موها یطوالن یا مدتآنکه ت یادآوری با

که  یسرطان یاز حجم غده  میسوختند و گلو میدر قلبم فرو رفت! چشم ها یشترین

 درونش جا خوش کرده بود آتش گرفت!

 

ام  یکیرا در نزد یگرفته بودم، حضور کس میدست ها نِیطور که سرم را در ب همان

که کنارم نشسته بود، متعجب  ماین دنیچرخاندم و با د یاحساس کردم. سرم را کم

 دادم. هیتک یکمرم را صاف کردم و به صندل
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به طرفم انداخت و با  ینگاه میکه نگاهش را به جلو دوخته بود، ن مایحرکتم، ن نیا با

 :دیآرام پرس یلحن

 ؟یخوب-

 

حالم را  او هم یحال اسفناک خودم پوزخند زدم! چه طور شده بودم که حت یبرا

 د؟یپرس یم

 

 لب زدم: فینسبتا ضع ییتکان دادم و با صدا یبه آرام یسر

 خوبم!-

 با هم؟ میحرف بزن کمی میتون یم-

 

 دیکردم. انگار فهم زیرا ر میخونسرد و آرامش انداختم و چشم ها یبه چهره  ینگاه

 متعجب و مشکوکم که گفت: یکم

 بزنم! راستش نازگل قبل از عمل خواست که باهات حرف-

 

کردم بخواهد با من حرف  یکند اما فکرش را نم یپچ پچ م مایکه نازگل با ن دمید

 بزند! اصال در مورد چه حرف بزند؟

 

 زد و گفت: یجان یکه لبخند ب دیانگار مشوش بودنم را فهم ماین
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 یکنم جا یفکر نم نجای. امیاونجا حرف بزن مارستانیب یمحوطه  یتو میپاشو بر-

 باشه. یمناسب

 

اتاق  نیبه درب اتاق عمل انداختم. نازگل در ا ینگاه یرا چرخاندم و با نگران سرم

 رفتم؟ یم ییبود و من جا

 .رونیب ادیاونم م میکشه. تا ما حرف بزن ینترس اون عملش طول م-

 

 رم،یمتر از درب اتاق عمل فاصله بگ یلیم کی یخواست حت یوجود آنکه دلم نم با

 ماینگاهم به درب اتاق، همراه ن نینم. بلند شدم و بعد از آخرک یاما نتوانستم مخالفت

 به راه افتادم.

 

. هوا سوز داشت اما مینشست مارستانیب یمحوطه  یچوب مکتین یرو گریکدی کنار

 سرد نبود که نتوانم بدون لباس گرم تحمل کنم. یآنقدر

 

 :دمیانداختم و پرس مایبه ن ینگاه

 خب؟-

 

 :مقدمه گفت یمرتبه و ب کی

 ه؟یبا بابام چ تیمشکل اصل-

 !؟یچ-
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کند. همان  یم تمیمورد چه قدر اذ نیکرد که صحبت در ا یکس درک نم چیه

 یم یکه بر زبانم جار یکردم، با هر کلمه ا فینازگل تعر یرا برا زیکه همه چ یشب

سوخت، که هر  یو م دیکش یم ری. چنان تدندیپاش یم دیقلبم اس یشد، انگار رو

 کار دستم بدهد. دمیترس یلحظه م

 ؟یرو ازم بپرس نیکه ا نجایا یمن رو آورد-

گفت که کنجکاو  یزیچ هیندارم که بدونم. اما امروز نازگل بهم  یخودمم عالقه ا-

 شدم!

 گفت؟ یچ-

 

 دوخت و نجوا کرد: میرا به چشم ها بشیو عج قیعم نگاه

. یشیم تیاذخودت  ش،ینبخش یبابارو ببخشه! بهش بگو تا وقت دیگفت رهام با-

 ترسم از دستم دلخور بشه. یتونم بهش بگم. م یگفت من نم

 

پدرِ نامردش؟ خنده دار  دنِیو منگ بودم! نازگل از من چه خواسته بود؟ بخش جیگ

 نبود؟

 

 و با نفرت گفتم: دمیخند زیآم تمسخر

 مونه! یقلبم م ینفرت تو نیبابات رو ببخشم؟ عمرا! تا زندم ا-

 شه؟یچشمات سرخ م شیادآوریبا  یحتکار کرده که  یمگه چ-



815 
 

نرفته.  نییآب خوش از گلوم پا هیبه خاطر پدر تو  میکل زندگ یفقط بدون من تو-

سوزه. نفرتم  یکه با خانوادم کرده تموم تنم م یکار یادآوریهر روز و هر شب با 

 یبوده چ ایبرات مه یهمه چ شهی! تو که همرهیگ یو دردم شدت م شهیم شتریب

 ز حال من؟ ها؟ا یفهمیم

 

 شیاز ابروها یکیکرد.  میچشم ها یحواله  یا رکانهیز یو نگاه دیخند یخونسرد با

 کج گفت: یرا باال انداخت و با لبخند

 که بشه به حال خودت گذاشتت! هینازگل حق داشت. وضعت بدتر از اون-

 

 پرخاش گفتم: با

 ؟یباف یتو؟ چرا چرت و پرت بهم م یگیم یچ-

 

 باال انداخت: یتفاوت شانه ا یداد و ب هیتک مکتیه نب نهیبه س دست

 یکار هی نکهیقبل از ا دی! بایبابام رو بکش یبزن ستین دیحجم از نفرت تو، بع نیبا ا-

 .میریجلوت رو بگ ینداد یکیدست 

 

 را مشت کردم. با نفرت گفتم: میها دست

 آره؟ نیدیپس خواهر و برادر از ترس جون باباتون برام نقشه کش-

 

 گفت: یجد یاش رنگ باخت. به سمتم برگشت و با لحن یخونسرد انگار
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نازگل گفته.  نکهیزنم، فقط و فقط به خاطر ا یاگه االن دارم باهات حرف م نیبب-

 ی! منم از تو بدم میکن یکار م یبا خودت چ یدار نیچشمات رو باز کن بب کمی

رو هرچه قدر  نهیک نیچون اچرا؟  یدون یو نفرتم رو گذاشتم کنار. م نهیاومد، اما ک

کرد. من داشتم  یم تیمتعفنش فقط خودم رو اذ یبو دم،یکش یدنبال خودم م

کردم فراموش  ی! سعدمتیدادم. سخت بود اما بخش یآزار م نهیک نیخودم رو با ا

! حاال تو بگو، اگه همچنان به ییزندونه، مقصرش تو یکنم که اگه االن بابام گوشه 

روز به روز حال خودت  نکهیجز ا شهیعوض م یزیچ ،یادامه بدت  نهینفرت و ک نیا

 داره؟ یا گهید یشه؟ ثمره  یبدتر م

 

زدم  ی. پوزخندرمیبگ میگذاشت تصم یبودند اما احساساتم نم یمنطق شیها حرف

 گفتم: زیو تمسخر آم

 نقدریا یمن بود یخودت جا ؟یزن یم یفلسف یواسه من؟ حرفا یدیشعار م-

 ؟یکرد یرد مروشن فکرانه برخو

 

 به شانه ام زد: یبلند شد و ضربه ا شیجا از

 یریبگ یمیچه تصم یدون یخودت م گهیهارو بهت بگم! د نیدونستم ا فمیمن وظ-

رو فراموش نکن، بخشش تو  نی. اما ایمضطرب نباش نقدریو ا یریآرامش بگ کمیتا 

چند روز به  نیا ی. تویدونم که چقدر دوستش دار ینازگل! م هیبا خوشحال هیمساو

 یرو م شی. پس مطمئنا خوشحالیزد یکه چه طور براش بال بال م دمیچشم د

موضوع  نیدونم که ا یس. م! نذار فکر کنه شوهرش به خون پدرش تشنهیخوا

 کنه. یم تشیاذ
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را به من دادند! تمام  ایدن یینازگل که مشخص شد، گو ینمونه بردار جوابِ

 شدم! یبند نم میپاها یلحظه رو کی یدادم و حت ینیریرا ش مارستانیب

 

معذب بود اما کم کم خوب شد. او هم خوشحال  شیبخاطر موها یاولش کم نازگل

رفت! حدس آنکه  یشد و در فکر فرو م یم رهیخ ییبا لبخند به جا یبود! او هم گاه

دانست  ینم کس بهتر از من چینبود! ه یکار سخت شدیاند یم مانیو زندگ ندهیبه آ

دست  یدانست نازگل دلش برا ینم کس بهتر از من چیعاشقِ بچه هاست! ه نازگلِ

دانست که نازگل  یکس بهتر از من نم چیرود! ه یکوچک بچه ها غنج م یو پا

 تپل و بامزه داشته باشد. یپسر بچه  کیچقدر دوست دارد 

 

ه هم یدر چهره  یتا حدود ت،یصورت نگرفته بود، اما برق رضا یآنکه هنوز عمل با

 یکرد! چه کس یم طنتیو ش دیپلک یمن مدام به دور نازگل م یانایمشخص بود. د

 سال داشته باشد؟ ستیب طنتیدخترک پر ش نیشد ا یباورش م

 

مشخص شد من را در آغوش  یجواب نمونه بردار یبود که وقت یکس نیاول اوشیس

 و کنار گوشم گفت: دیکش

 شه؟یبهت گفتم خوب م یدید-

 

 نیب نیکه در ا یزیبا من خوب شده بود. تنها چ یادیدرش تا حدود زو ما ماین رفتار

 داد، نبودِ پدرش بود! یآزارم م یکم
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توانست  ی. نمسوخت یم شیآنکه دوست نداشتم سر به تنش باشد، اما دلم هم برا با

 انتقام بود! نیخودش بدتر نیسخت کنار دخترش باشد و ا طیشرا نیدر ا

 

من در  دن؟یرفتم. بخش یآوردم و در فکر فرو م یم ادیه را ب ماین یحرف ها یگاه

وقت فراموشم نشود.  چیبودم که ه ادآوردهیرا به  شیسالها، هر لحظه کارها نیتمام ا

 یکار ادینرود و آتش نفرتم خاموش نشود. با وجود آنکه هر بار به  ادمیوقت  چیتا ه

 یو حالم خراب م دیکش یم ریگرفت، سرم ت یم دافتم و قلبم در یکه کرده بود م

بود که  نیشوم، مهم ا یم تیشد، اما باز هم نتوانستم ببخشم. مهم نبود که من اذ

 .رمیانتقام بگ یفراموش نکنم تا روز

 

 آمدم و سرم را به سمتش چرخاندم: رونینازگل از فکر ب یصدا با

 ؟یاخم کرد ینجوریا یکن یفکر م یبه چ-

 

در اتاق  ینگار وقت مالقات تمام شده بود که کسبود. ا دهیخواب مارستانیتخت ب یرو

 نبود. مگر چه قدر در افکارم غرق بودم که متوجه نشدم؟

 

 را به چپ و راست تکان دادم و گفتم: سرم

 !یچیه-
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اش را سفت تر کرد. نفس کالفه ام را  یحواله ام کرد و گره روسر یغره ا چشم

 گفتم: یو عصبان یجد یفرستاد و با لحن رونیب

 صاحابو! اه! یب نیسفت نکن ا نقدریا-

 

کردم که  یاش م یحال دیرا جمع کرد و سرش را چرخاند. من چه طور با شیها لب

 باست؟یز میچه با مو و چه بدون مو برا

 

 کردم پر از نرمش باشد گفتم: یم یکه سع ییو صدا دمیام را جلوتر کش یصندل

 کنه؟ یسرت درد نم-

 نه!-

که سرت رو  داسیپ یزیچ یچیهمه باند پ نیخه با اخانمِ لوسم؟ آ یقهر کرد-

 ؟یپوشون یم نقدریا

 

اش  هیو قبل از آنکه گر دمی! سرم را جلو کشدیقلبم لرز ییگو د،یاش که لرز چانه

گذاشتم. چند بار پشتِ سر هم  فشینرم و لط یگونه  یرا رو میلب ها ردیبگ

 تا باالخره کالفه شد و گفت: دمیبوس

 !یم کردبسه روهام پرِ تف-

 

 و گفتم: دمیو فاصله گرفتم. دماغش را کش دمیخند

 ؟یمسافرت! دوست دار میر یبعدش م م،یبر نجایاز ا ی! بذار خوب بشیلوسِ خودم-
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 :دمیذوق سرش را تکان داد. پرس با

 م؟یکجا بر یدوست دار-

 !سیپار-

 

شد  یب مبود اما اگر خو ادیز سیاز تعجب باال رفتند! خرجِ رفتن به پار میابروها

 !ایسفر به دور دن یبرا رمیبگ طیبل کیحاظر بودم 

 

 گفت: مانیپش یو با لحن دیرا گز لبش

 ش؟یک مینه! بر سینه! پار-

 

 :دمیکش فشیلط یگونه  یو انگشت شستم را رو دمیخند

 بهتره. سینچ! همون پار-

 

 گفت: یلجباز با

 م؟یدوست دارم. بر ییاز هرجا شتریشمال رو ب نمیب یکنم م یحاال که دارم فکر م-

 لطفا!
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لطفا کج کرد و لبخندِ  یشده نگاهش کردم. سرش را به معنا زیر ییچشم ها با

 و گفتم: دمیرا کش شیزد. با حرص لپ ها یحیمل

 .یتو بگ یباشه فسقل! هرچ-

 

دختر فقط با نوزده سال سن، بدون  نیو من با خودم فکر کردم ا دیخند کودکانه

 ام! چه با مو، چه بدون مو! دهیتا به حال د که ستیدختر نیباتریشک ز

 

بروم. از بخش  اوشیو س اناید شی. از کنارش بلند شدم تا پدیبعد خواب یکم نازگل

 زی. چشم ردیرس ییخورد و به جا یچرخ مارستانیآمدم نگاهم در سالن ب رونیکه ب

 نبود؟ انایبود، د ستادهیا مایکردم تا مطمئن شوم. او که کنارِ ن

 

شدند که  یمیبا هم صم یکِ دند؟یخند ینگاه کردم و متعجب تر شدم. چرا م شتریب

 دم؟یمن نفهم

 

محکم به سمتشان رفتم و قبل از آنکه  ییانگشتانم مشت شدند. با قدم ها ناخودآگاه

 برسم گفتم: شانیمیبه جمع صم

 انا؟ید-

 

 و برگشت. با ترس نگاهم کرد و گفت: دیمرتبه از جا پر کی

 ج... جانم؟-
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 نییسرش را پا مای. ندمیبه سمتش انداختم و مچ دستش را کش یوحشتناک نگاه

 .دیانداخت و با خجالت لب گز

 

همراه با  انارایراه افتادم و د مارستانیب یبزنم به سمتِ درب خروج یآنکه حرف یب

گذاشتم، دستم را با کمرم زدم و  رونیب مارستانیرا از ب میپا ی. وقتدمیخودم کش

 گفتم:

 شنوم! یم-

 رو؟ یچ... چ-

 گه؟یبه هم د دیگفت یم یچ-

 

 افتاده گفت: نییپا یبا استرس در هم گره کرد و با سر شیها دست

 گفت! یکانادا م ی... تواشی... داشت... در مورد هم دانشگاهمای! آقا نیچیه... ه-

 ن؟یدیخند یداره که هر هر م یخنده دار زیچه چ نیا-

 

 گفت: تیرا بلند کرد و با مظلوم سرش

 باالخره! الموننی! اونا فامیداد ینم ریگ نقدریداداش تو که ا-

 

! از دمیترس یفرستادم. من م رونیو نفس کالفه ام را ب دمیام کش یشانیبه پ یدست

 !دمیترس یکند، م یرا تالف میبخواهد کار ها مایآنکه ن
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 یتاش کردم و با حال یمظلوم و دوست داشتن یچشم ها یحواله  یجد ینگاه

 گفتم: یدیتاک

 !یش یم یمیپسره صم نیبا ا گهید نمینب-

 داداش!-

 ادی. ازش خوشم نمستین میو دوسته و کوفت و زهرمار حال لهیکه گفتم. فام نیهم-

 . حله؟یو دوستم ندارم تو باهاش حرف بزن

 

 مارایتوانستم حال ن یرا جمع کرد. تازه م شیتکان داد و لب ها یسر یناراحت با

. من با نازگل چه میگذاشت من و نازگل با هم ازدواج کن یکه نم یتدرک کنم وق

 د؟یایبال بر سر خواهرم ب نیتوانستم تصور کنم هم ینم یکرده بودم که حت

 

 نازگل#

نشست. با  اناید یبق کرده  یچهره  یخورد و رو یکالفه ام در اتاق چرخ نگاه

 فرستادم. رونیام را برا پر از باد کردم و بعد، نفس کالفه  میلپ ها یکالفگ

جلوم  یبرج زهرمار نشست نیروهام کجاست؟ حوصلم سر رفت خب! توام ع اناید-

 !یگینم یچیه

 

 و با پرخاش گفت: دیناخن شستش کش دنیاز جو دست

 نازگل؟ یگیم یاه چ-
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 روهام کجاست؟ گمیم-

 دونم کجا رفت! یدونم؟ پاچه من رو گرفت بعدشم نم یمن چه م-

 

 و گفتم: ه اش کردمحوال یغره ا چشم

 !طهیبا برادرت درست صحبت کن سل-

 !یحساب یشو نازگل! رو نروم سیه-

 

 گفتم: طنتیپر از ش یکردم و با لحن زیر چشم

 ؟یگفته بهت گفته مثه لبو سرخ شد یروهام چ-

 

 و گفت: دیوضوح دست پاچه شد. نگاه دزد به

 ها؟!-

 شده پس!  یزیچ هی-

 ست؟ین یزینه... چ-

 

 ناله کرد: د،یبار و لبخند مرموزم را که د تطنیش نگاه

 تونم بهت بگم! ینازگل نم یوا-

 

 داشت؟ ییدرشت شدند! رفتارش چه معنا میها چشم
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به سرعت بلند شد و بالشت پشت کمرم را درست  انای. ددمیخودم را باال تر کش یکم

 نشست.  یصندل یکردم که فاصله گرفت و دوباره رو یکرد. تشکر

 یش به خودت مشدم همه داریب یچته؟ از وقت نمیکن بب فیعرخب درست ت-

 !یچیپ

 

 انداخت و با خجالت گفت: نییرا پا سرش

 آخه چه طور بگم!-

 قا؟یدق یکش یخجالت م یاز چ نم؟یبب سایوا-

 

افتادم. گفته بود  ماین روزید یحرف ها ادیاز ذهنم گذر کرد! به  یزیمرتبه چ کی

خواهم! نکند به  یو اورا از ته دلم م ستیزود گذر ن انایکنم احساسم به د یفکر م

 گفته بود؟ یزیچ اناید

 

 باره گفتم: کیتعجب و  با

 ما؟ین-

 

 یرا خواندم. وا زیباال آورد و نگاهم کرد. از نگاهش همه چ تیسرش را با مظلوم اناید

 ! مایاز دست تو ن

 بهت گفته؟ یزیچ-
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 انداخت و گفت: نییسرش را پا دوباره

 ...میزد یحرف م گهیبا هم د میداشت-

 

 و گفتم: دمیحرفش پر وسط

 انوقت؟ یدر مورد چ-

 .دیبا هم که رهام رس میکرد یم یشوخ میبخدا! داشت یچیه-

 

 تعجب گفتم: با

 خب؟-

 !یحرف بزن مایبا ن نمینب گهیگوشه گفت د هی. دست من رو گرفت برد گهید یچیه-

 

 کرد؟ یبغض م نگونهیشاد بود که ا سرزنده و شهیهم یاناید نیکردم! ا ینم باور

 

 گفتم: یتعجب و دستپاچگ با

  انا؟ید-

 هوم؟-

 ؟یدوست دار مارویتو... تو ن-
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شده از  یپاک کردن اشک جار یافتاده اش را تکان داد و برا نییسر پا یآرام به

دست  یو در حال دیخودم را جلو کش ی. کمدیگونه اش کش یرو یچشمانش دست

 با ذوق گفتم: شتم،گذایشانه اش م یرو

 ونه؟یکردن داره د هیگر نیخب ا-

 کردن داره. هیآره! گر میذاره با هم حرف بزن ینم یرهام حت یوقت-

 

سرخ شده  یدرشت شده ام را به چشم ها یافتاد. چشم ها نییسُر خورد و پا دستم

 :دمیاش دوختم و متعجب پرس

 ؟یچ یعنی-

جرات نگاه کردن به  یمن حت یعنی. هزاریخاندان شما ب یرهام کال از همه  یعنی-

 داداشتم ندارم، چه برسه به...

 

 گونه اش را پاک کرد. یشده رو یرا نصفه گذاشت و اشک جار حرفش

 

 تیمیبه صم یکرده بودند، که توجه ریفکرم را درگ یبه اندازه ا اناید یها حرف

از  یم بعضنکردم. روهام عوض شده بود اما هنوز ه انایو د ماین نیشکل گرفته ب

شدم و  یناراحت م شیکار ها یاز بعض یبدش را داشت. هنوز هم گاه یخصلت ها

 شکست. یدلم م
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که  یو آمدن روهام نشدم. در حال انایدر فکر فرو رفته بودم، که متوجه رفتن د آنقدر

 یاتاق نگاه م یکرده و به پنجره  زانیرا از تخت آو میتخت نشسته بودم، پاها یرو

 دند،یشدند و من را به عقب کش دهیچیاز پشت دورِ کمرم پ ییدست ها یکردم. وقت

 .مو سرم را چرخاند دمیکش یبلند نیه

 

 آمدند. با پرخاش گفتم: ادمیبه  اناید یروهام، حرف ها دنید با

 !دمیترس یکن یم ینجوریچرا ا-

 

 گفت: تیکرد و با جد اخم

 دمیهر وقت اومدم تو اتاق د سوما من ؟یبر یاوال سالم، دوما صدات رو چرا باال م-

 !گهیآدم دراز بکش د ی. مثه بچه ینشست ای یریراه م یدار ای

 

 را به زور خواباند و گفت: من

 ؟یشد داریب یک-

 

 را برگرداندم. لحنش را نرم تر کرد و گفت: میندادم و رو یتیاهم

 ؟یشد داریب یجانم؟ ک یگل-

 !شهیم یدو ساعت یکی-

 هوم! خوبه.-
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 . دمیو به پهلو چرخندادم  محل

 

بلند  نیه یسکوت با صدا نیکه ا دینکش یدر سکوت گذشت اما طول یا هیثان چند

 من شکسته شد.

 

آرام  یلیگرفت. با آنکه خ یصورتم خم شده بود و داشت لپم را گاز م یپشت رو از

به کمرش زدم که با خنده  ی. مشتدمینداشت اما باز هم ترس یگرفت و درد یگاز م

گازش  یجا یرو یبه لپم انداخت. خم شد و دوباره بوسه ا یو با لذت نگاهجدا شد 

مرد چه قدر چرا آنقدر دوست  نیبرد. ا شیپ یگذاشت و قلبم را تا مرز فروپاش

 یمعرفت به نظر م یدوست داشتن، آنقدر خودخواه و ب نیبود؟ و چرا در ع یداشتن

 د؟یرس

 

 گفتم: ینشستم و با دلخور میاتاق رفت. سر جا یکوچک گوشه  خچالیسمت  به

 حرف نزنه؟! مایبا ن یگفت انایچرا به د-

 

و  ختیر یآب پرتقال وانیکوتاه، ل یکه با مکث دمیفرو برده بود. د خچالیرا در  سرش

 به سمتم آمد.

 

 را جلو دهانم گرفت و با لبخند گفت: وانیل

 !زمیبخور عز-
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 زنم مگه؟ یحرف م واریبا د-

 

 :دیعقب کشرا  وانیکرد و ل یاخم

 چه طرز حرف زدنه؟ نیا-

 نداشته باشه؟ یکار مایبا ن یگفت انایچرا به د گمیم-

 ه؟یبهش بگم. مشکل یزیچ نیخواهر خودمه دوست دارم همچ-

 

تخت، خودم را جلو  یبلند شدن از رو یتاسف تکان دادم و برا یبا نشانه  یسر

 .دمیکش

 ؟یکن یکار م یچ-

 نداره! یبه تو ربط-

 

 یزدم! روهام نه تنها نم یندادم و تنها پوزخند یتیزد. اهم میرزنشگر صداس یلحن با

 زیگناه بودند را ن یکه ب مایو ن انایخواست د یرا ببخشد، بلکه م یخواست کس

 یزد. دلم م یداشت حالم را به هم م نهیک نیگند ا یو نفرتش کند! بو نهیک یقربان

که دوست نداشتم  فیکن. اما ح تمامش میوبکشم و بگ ادیخواست بر سر روهام فر

 باشد. نمانیب یباز هم دعوا و تنش

 

 نیاتاق گرفته بود و به ا یاتاق رفتم و پنجره را باز کردم. هوا یسمت پنجره  به

 دنیکردم با کش یداشتم. نگاهم را به ماه دوختم و سع اجیاحت یمطبوع کم یخنکا
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که حضورش  دینکش یطول کم کنم. تمیاز عصبان یکم ق،یو عم یدر پ یپ ینفس ها

او هم  دمیسمتش انداختم که د به یام احساس کردم. نگاه کوتاه یکیرا در نزد

 بیاش، دست در ج یکه با ژست خاص و دوست داشتن یو در حال ستادهیکنارم ا

 کند. یفرو برده، به آسمان نگاه م شیها

 

ناراحت  یا لحنپنجره گذاشتم. ب یچانه ام زدم و آرنجم را لبه  ریرا ز میها دست

 گفتم:

 بشن روهام! ینذار اون ها هم قربان-

 

 چنگ زد: میبغض به گلو اریاخت یب

 هم مثه من بشه! اناینذار د-

 نازگل؟ یگیم یچ-

 

 تاسف و بغض گفتم: با

 !یلیروهام! خ یخودخواه یلیتو خ-

از  قشیو نفس عم دیام چسب قهیاش به شق یشانیشد. پ دهیچیدور کمرم پ دستش

 تم پر شد:عطر یبو

 آره من خودخواهم! اما فقط در موردِ تو!-

 

 توانستم؟ یتا نلرزد؟ م رمیام را بگ یجنبه و لعنت یقلبِ ب یتوانستم جلو یم
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سوختم. نفسم  میتوانم بگو یپوست صورتم نشستند، به جرات م یکه رو شیها لب

 اراده شل شد.  یحبس و تن و بدنم ب نهیدر س

 

. با دیچیو هر دو دستش را دور تنم پ دیبه سمت خود کش شتریشل شدنم، من را ب با

 خمار شده گفت: یلحن

ازم  یشم وقت یم یمن عصب یدون ینم ؟یازم دلخور نقدریکه امشب ا شدهیچ-

 ؟یناراحت

 

 :دمیرا فرو دادم و باز هم سوالم را پرس میگلو آب

 نداشته باشه؟ یکار مایبا ن یگفت انایچرا به د-

 در ارتباط باشه! یکه با پسر منیب ینم یلیچون دل-

 

 خودم را جمع کردم و گفتم: یام کرد. کم یهم عصب باز

 !یگیدروغ م یدار-

 یتونم بذارم خواهرم با کس ی. اما من نمگذرهیم یفکرت چ یدونم تو ینازگل م-

 دشمن؟ ایهنوز دوسته  ستیبشه که مشخص ن یمیصم

 اما اون دوتا...-
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گفتم آن دو هم  یگفتم؟ م یفه رها کردم. چه محرفم را نص زشینگاه ت دنید با

 را دوست دارند؟  گرید

 حرفت رو بزن!-

رو  اناید یبه طور رسم مای... آآآ... چه طور بگم... اگه نیبه طور رسم مایاگه... اگه ن-

 ؟یدیم یکنه... چه جواب یازت خواستگار

 

 تم:منقبض شده اش، آب دهانم را با ترس قورت دادم و گف فک دنید با

 فقط... سوال کردم!-

رو  یچ خوادیم ستیکه معلوم ن گولتیخواهرم رو بدم دست اون برادر ژ یتوقع دار-

 کنه؟ یتالف

 

را در  نشیریهم فشرد و لب ز یرا رو شیسرزنش اسمش را صدا زدم. چشم ها با

 ،یحجم از ناراحت نیگفتم دوست دارم با وجود ا ی. مسخره بود اگر مدیدهانش کش

 جذبه جان بدهم؟ نیچهره و ا نیا یبرا

 

 میبه چشم ها یبه چپ و راست تکان داد و چشم باز کرد. نگاه تیرا با عصبان سرش

 انداخت و گفت:

 ؟یدیتونم به خانوادت اعتماد کنم. بهم فرصت م ینازگل! نم ستیدست خودم ن-
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درد ها انداختم. من بخاطرش چه کار ها که نکرده بودم، چه  نییسرم را پا یناراحت با

حاظر نبود خواهرش را  یحاضر نبود پدرم را ببخشد. حت یبودم و او حت دهیکه نکش

 ما کند. یعروس خانواده 

 

ام چسباند و  قهیاش را به شق یشانیگذرد.باز هم پ یدر سرم چه م دیفهم انگار

 زمزمه کرد:

 عشقِ من؟-

 

بدنم به طرز  یدماافتاد.  نییپا یچند صد متر یمرتبه انگار که از ارتفاع کی قلبم

 ینزده بود. حت میصدا نگونهیوقت ا چیباال رفت و نفسم تند شد. به خدا که ه یبیعج

 کرد! یعاشق تر م شهیمتفاوت بود. قطعا امشب من را از هم شهیلحنش هم با هم

 

و نفس گرمش  دیخند یکرده بود شد! به آرام قیکه به وجودم تزر یمتوجه شک انگار

 و گفت: دیپوستم کش یاش را به رو ینیکرد. ب پوست صورتم را نوازش

اعتمادم. هنوز نتونستم با  یب کمیگلِ گلدون جان! من فقط  ستمیمن خودخواه ن-

 ؟یدی. بهم وقت مشهی. به مرور درست مامیخودم کنار ب

 

 :دمیآوردم. پرس یسر در نم شیحرف ها از

 ؟یوقت بدم که چ-

 خشم.که بتونم فراموش کنم. بتونم پدرت رو بب-



835 
 

 

 ازدواج کنند؟ مایو ن انایامکان داشت که اجازه دهد د د،یبخش یپدرم را م اگه

 

دادم تا فراموش  یاجازه م دیبه قول روهام با دیحرف را نداشتم. شا نیگفتن ا جرات

 ...دیشد. شا یبهتر م زهیهمه چ ندهیدر آ دیکند! شا

 

وهام به کل دود شد و و ر اناید یحرف ها دنیکه از صبح داشتم، با شن یخوش حال

گفتم  یبا خودم م یکردم. از طرف ینم کردم و درک یبه هوا رفت. روهام را درک م

افتم. روهام  یخودم م ادیبه  یهارا بر سرش آورده و حق دارد! از طرف نیپدرم بدتر

بود؟ پس چه طور من توانستم ببخشمش؟  دههارا در حق من انجام ندا نیمگر بدتر

 کنم؟ تشیاذ امدیچه طور من دلم ن

 

 یموضوع ارتباط نیبه ا دنشیاست که روهام را دوست داشتم، اما بخش درست

 نهیبا ک دمید یکند، وقت یم یمانیقلب احساس پش میاز صم دمید ینداشت! من وقت

گرفتم  میکنم، تصم تیبرم جز آنکه خودم را اذ ینم ییبه دل گرفتن راه به جا

 ارش داشته باشم.کن یخوب یروهام را ببخشم تا زندگ

 

که از پدرم داشت، خواهر خودش را  یو نفرت نهیروهام چه؟ او داشت به خاطر ک اما

 کرد. یم یقربان
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 دمیدستانش را از دور تنم باز کردم و به سمت تخت رفتم. شن یحلقه  ،یناراحت با

 ندادم. یتیکه نامم را با تعجب صدا زد اما اهم

 

افتاده در فکر فرو  نییپا یکردم. با سر زانیخت آورا از ت میتخت نشستم و پاها یرو

دادند. انگار تازه داشتم به عمق  ینشان م یکم کم داشتند خود شیرفتم. حرف ها

 شد. یدانم چرا قلبم هر لحظه مچاله تر م یبردم و نم یم یپ شیحرف ها

 

 یضربه م یو از پسر دید یم یبینکرده آس ییخدا دیطور خواهر خودش نبا چه

 مایخواست بر سر من آورد؟ چه طور به ن یکه دلش م ییاما خودِ رهام هر بال خورد،

به زور هم که شده  دیاما من با د،یبود یاز او دور م دیبا انایشد اعتماد کرد و د ینم

 یهارا بر سرم آورده بود؟ چه طور خانواده  نیکردم که بدتر یازدواج م یبود با مرد

تر و  بینج یکیاز  یکیو بودند، اما او و خانواده اش من ناپاک و دغل باز و انتقام ج

 پاک تر؟

 

شد! با  یم دهیبر سرم کوب یگریپس از د یکی قیرا بسته بود و حقا میراه گلو بغض

 !شهیخود خواه بود! هم شهیکرد. او هم یشد منصفانه زندگ یمرد نم نیا

 

و با  دمیرم کشس یبالشت گذاشتم. پتو را رو یو سرم را رو دمیتخت دراز کش یرو

 گفتم: یفیضع یصدا

 شم؟یپ ادیامشب ب یبگ یبه مامانم زنگ بزن شهیم-

 نازگل؟-
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 شتریسوختند و قلبم ب شتریب میآشکار بود. چشم ها یبا غم ختهیمتعجبش آم یصدا

 درد گرفت.

 لطفا روهام!-

 

 در مشتم فشردم: شتریپتو را ب یشدنش را احساس کردم و گوشه  کینزد

 و؟هیشد آخه  یچ-

 

کردم رنگ  یشدم. سع رهیخ شیو در چشم ها دمیصورتم کنار کش یرا از رو پتو

 باشد: ینگاهم به دور از هر گونه احساس

 فکر کنم! دیمنم با کنمیشناسمت. فکر م یکنم هنوزم نم یفکر م-

 

 به وضوح مشخص بود! شیترس در چشم ها حاال،

 ؟یفکر کن یبه چ-

 

 ریبه تو اعتماد کرد و هنوزم باهات ز شهیم نکهیا به" میدهان باز کنم و بگو خواستم

هم  یرا رو میاش مانع شدند. چشم ها دهیترس یاما چشم ها "نه! ایسقف موند  هی

و  دمیسرم کش یفرستادم. پتو را باز هم رو رونیام ب ینیفشردم و نفس کالفه ام از ب

 گفتم:

 رون؟یمن برم ب ای رونیب یریم-
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 :دیناراحتش به گوشم رس یگذشت تا صدا یا هیثان چند

 بگو تا به پرستار بگم... یاگه دار ؟یدرد ندار-

 

در به  یدانم چه قدر گذشت تا صدا یگفتم. نم یآرام "نه"و  دمیحرفش پر انیم

دادم. هنوز هم با  دنیبار یمزاحم اجازه  یرفتنش به اشک ها رونی. با بدیگوشم رس

 کیتوانستم تا  یدانم م ید. نمشکست. هنوز هم خودخواه بو یدلم را م ینامرد

نه! گرچه  ایکنم  رونیرا از سرم ب شیکه قرار بود عمل کنم، حرف ها گرید یهفته 

که با روهام قهر هستم، واردِ اتاق  یشد در حال یکردم. مگر م یکار را م نیا دیبا

 آمدنم از آن مشخص نبود؟ رونیبشوم که زنده ب یعمل

 

**************** 

را در بر گرفته بود. دستم را  مینامحسوس، دست ها یزد و لرزش یم نمدر دها قلبم

 زده زمزمه کردم: رتیصورتش گذاشتم. ح یباال آوردم و رو

 سرت اومده؟ ییچه بال-

 

 نیاتاق دوخت. ا یو نگاه به خون نشسته اش را به گوشه  دهیرا در دهانش کش لبش

 م:زد شیست. صدا یداد که به شدت عصب یحالتش نشان م

 ؟یدعوا کرد ما؟ین-
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 مرتبه داد زد: کی

 دعوا کردم! تیآره با اون شوهر عوض-

 

درشت شده ام را به  یدهانم گذاشتم و چشم ها یرو یدو دستم را با ناباور هر

کار را کرده  نیا یرا زده بود؟ به چه حق مایدوختم. رهام ن مایچشم ن نییپا یکبود

 بود؟

 

را چنگ  مایرا بستم و دست ن میست. چشم هامقابل چشمانم نقش ب یبیعج یاهیس

 زدم.

 نازگل؟ شدیچ-

 

پوشاندم.  میتخت نشستم و صورتم را با دست ها ی. رودیرا به طرف تخت کش من

حالم بدتر و  ماین دنیو حاال با د داشتیلحظه هم دست از سرم بر نم کیسر درد 

 هم شد. شتریضعفم ب

 

 :دمیرها کنم پرس مارایآنکه دست ن بدون

 ن؟یچرا دعوا کرد-

 

 آمد که با رهام دعوا کرده است: ادشیرنگ باخت. انگار دوباره  شیدر صدا ینگران
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 کهی. مرتریامر خ یبرا میخوام بعد از عمل نازگل خدمت برس یم گمیبهش م-

 .مید یشما دختر نم یما به خانواده  گهیبرگشته م

 

 را باال بردم: میهم صدا من

  ؟یباهاش دعوا کن دیبا گفت، تو یزیچ هیحاال اون -

 

 چشمش انداختم و گفتم: نییپا یبه زخم کنار لبش  و کبود یدوباره ا نگاه

 خودش کجاست؟-

 

 دنشیدهان باز کرد تا جوابم را بدهد که درب اتاق باز شد. سر چرخاندم و با د ماین

 تیما چرخاند و خواست با عصبان نیام را حواله اش کردم. نگاهش را ب ینگاه عصبان

 .ستادمیا مایبلند شدم و مقابل ن میبرود که از جا مایسمت ن

 ؟یبهش گفت یچ یاومد ؟ینیب یمگه نم ضهیخواهرت مر یبرو کنار نازگل. عوض-

 ؟یگینم یچیمن نگفتم به نازگل ه

 بدونه! دیاتفاقا نازگل با-

 

 ببرد که به سرش داد زدم: ورشی مایبه سمت ن خواست

 .یا. خستم کردبس کن روهام! بس کن تورو خد-
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 یحال نم نیو با ا دیچرخ ی. اتاق دور سرم مدیبر یداشت امانم را م جهیسرگ

 :میدلم را به او نگو یتوانستم حرف ها

 ؟یما دختر بد یبه خانواده  یتون یمن به تو دختر دادن، تو نم یچه طور خانواده -

 یگی؟ چشه که مسواده یمعرفته؟ نامرده؟ ب یپوله؟ ب یمگه برادر من چشه؟ زشته؟ ب

 ؟یلرزون یتن و بدن من رو م نقدریچرا ا ؟یسوزون ینه؟ چرا تر و خشک و با هم م

خواهرت  نکهیجز ا هیجرمش چ ؟یکرد بلندتنها برادره من  یدست رو یبه چه حق

 یمن رو به باز یانتقام از بابام احساسات دخترونه  یرو دوست داره؟ چون تو برا

هر  یهر کس یکن یبکنه؟ چرا فکر م نکارویمن هم همکه برادر  شهیم لیدل ،یگرفت

 ؟سرِ تو یتو هیچه قانون مسخره ا نیبشه؟ ا یکارش تالف دیکنه با یم یکیبه  یتیاذ

تقاص پس  تونهیشکل ممکن م نیاون باال هست که بهتر یکی یکن یچرا فکر نم

  ره؟یتونه حق بنده هاش رو پس بگ ی. مرهیانتقام بگ تونهی. مرهیبگ

 

 ینم یزیانتقام چ ی هیاز قض مایکه ن دمیناباورانه نامم را صدا زد. تازه فهم ماین

 دانست! به گمانم، گند زده بودم!

 

در تن ندارم. دستم  یجان گهیکردم د یشده بود و احساس م شتریب میزانوها لرزش

دور تنم  مایقدرتمند ن یشوم، دست ها یکی نیرا به سرم گرفتم و قبل از آنکه با زم

 و درازکشم کرد. دیه شدند. من را به سمت تخت کشحلق

روهام را متوجه اشتباهاتش کنم.  میوار نبودم که توانسته باشم با حرف ها دیام گرید

 من گوش کند. یتر از آن بود که به حرف ها یاو خودرا
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متوجه نبودم که روهام با  یبودم، که متوجه آمدن پرستار هم نشدم. حت جیگ آنقدر

و با وجود اصرار  ستادهیدرب اتاق ا یاشک آلود، جلو ییته و چشم هاگرف ینگاه

 کشد. یرفتنش، دست از نگاه کردنم نم رونیب یپرستار برا یها

 

بهتر شده بود، به  یکمرفت و حالم  یم یکیکه هوا رو به تار یبعد، در حال یساعات

 شدم! یقبل م ی هیشرم زده تر از ثان ه،یکردم و هر ثان یفکر م میحرف ها

 

 دهیشده است، روهام را ند کیحاال که هوا تار نیآمد تا هم شیظهر که آن دعوا پ از

 یپ میبه عمق حرف ها شتریکمتر شد، ب تمیگذشت و عصبان شتریام. انگار هرچه ب

شکل ممکن شکستم. دلش را شکستم. در  نیمردَم را به بدتر ما،ین یبردم. جلو

آوردم و ناراحتش  شیرا به رو انتقامشم، اما ا دهیکنم اورا بخش یکه ادعا م یحال

 حاال کجاست؟ یعنیاست؟  امدهین دنمیکردم. چرا از ظهر به د

 

آورد. نگاهم را به مامان دوختم و با خودم فکر کردم چه طور در هر  میغذا یپرستار

 ش بودم! هیشب یخونسرد است؟ کاش من هم کم نقدریا یحال

 

 دوختم و گفتم: شیت، نگاهم را به چشم هاغذا را که مقابل دهانم گرف قاشق

 ؟یرو بد میشه گوش یمامان م-

 .ستینه! اشعه داره برات خوب ن-
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آورده بود؟ قاشق را جلو تر آورد که مجبور  ریکردن من وقت گ تیاذ یهم برا مامان

بخورم. به محض آنکه قاشق را  ینمک را به سخت یشدم دهانم را باز کنم و سوپ ب

 ره گفتم:دوبا دیعقب کش

 مامان لطفا؟-

 کار؟ یچ یخوا یم یگوش-

 .ارشی! کجاس؟ برو بگهیخوام د یم-

 

 پر کرد: یو قاشق دوباره ا دیکش یکالفه ا پوفِ

 مامان؟ یاریم-

 برات. ارمیغذات رو بخور کامل م-

 

بعد  یرفت و کم رونیرا به خوردم داد، از اتاق ب ینیس اتیمحتو یهمه  یوقت

 تم گرفت و گفت:را به سم یبرگشت. گوش

 نه؟ یبه رهام زنگ بزن یخوایم-

 

کردم نامش  دایکردم. در حال پ نییرا از دستش چنگ زدم و سرم را باال و پا یگوش

اش  رهیو خ دمیکه گفت، نگاه متعجبم را باال کش یزیبودم که با چ نمیمخاطب نیب

 شدم:

 !یزدیاون حرف هارو بهش م دینبا-
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 است؟  دهیمامان هم شن یتبلند بوده که ح میصدا آنقدر

زده؛ رهام  یرفته با رهام حرف از خواستگار تیوضع نیا یاشتباه کرد که تو ماین-

 گم که اشتباه کرده! یخودم م یپسر منه ول مای. نهیبد یلیخ تیوضع یاالن تو

 

از قبل متوجه حماقتم  شتریخواست من را ب یرا زد و رفت! انگار فقط م شیها حرف

واقعا روهام از  یعنیام نشست.  نهیس یمثلِ سنگ رو یزیو چ کند. بغضم گرفت

 دستم ناراحت شده است؟

 

بغض کشنده  نیتا ا دمیشن یرا م شیهرچه زودتر صدا دیطاقت نداشتم؛ با گرید

 کند. میرها

 ! منِ احمق چه کردم؟ستیتا بفهمم حالش بد ن دمیشن یرا م شیصدا دیبا

 

 یدانم چند بار شماره  ی. نمدمیظار کشدانم چه قدر پشت خط ماندم و انت ینم

 یفرستادم. نم راهیدانم چه قدر به خودم بد و ب یاش را گرفتم و بر نداشت. نم یلعنت

 لب زمزمه کردم: ریدانم چه قدر ز

 جون نازگل بردار! بردار...-

 

که  یوحشتناک یگرفتم. فکر ها یوقفه شماره اش را م یرفتم و ب یاتاق راه م وسط

 کرد. یم شتریافتاد، ضعف و تهوعم را ب یدر سرم م
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افتاده  شیبرا یزدم. نکند اتفاق هیگر ریتخت نشستم و ز ی. رواورمیطاقت ن گرید

 نکند قلبش درد گرفته باشد؟ یباشد؟ قلبش! وا

 

را به گوشم  یبار هزارم گرفتم و گوش یکردم، شماره اش را برا یم هیکه گر یحال در

 ... بوق سوم... بوق چهارم... بوق پنجم... بوق ششم...چسباندم. بوق اول... بوق دوم

 جان؟-

 

 هیحال مهربانش، جنون وار ضربان گرفت. گر نیگرفته و در ع یصدا دنیبا شن قلبم

 گفتم: هیاتاق را پر کرد. با گر یهق هقم فضا یو صدا افتیام شدت 

 ؟یدادی! چرا جواب نمیشدم عوض ونهیروهام؟ د یدادیچرا جواب نم-

 

 گفت: دهیکرده و ترس لهو

 نازگل؟ یکن یم هیشده؟ چرا گر یچ-

 

 کیافتاد تا  یاتفاق م نیا دی. انگار بادیکش یانتظارش را نم هیبه جز گر یجواب چیه

رسم. من با کم  یروز دور بودن از او، به مرز جنون م کیآوردم که با  ادیبه  گریبار د

 مردم! یم مردم. به خدا که یتار مو از سرش م کیشدن تنها 

اصال  شده؟ینکن. حرف بزن بگو چ هیتورو خدا گر شدهی. چیگل سهیمیقلبم داره وا-

 مامانت کجاست؟
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 یم شتریام ب هیشدت گر شیصدا دنیآمد؟ چرا هر لحظه با شن یام بند نم هیگر چرا

 شد؟

 ر... روهام؟-

 !اینکن هیشده؛ گر یچ نمیاونجا بب امیجان؟ جان دلم نازگلکم؟ االن م-

 

 زدم: هق

 !دمی... ترسی... نشده... جواب... ندادیزیچ... چ-

 

 :دیپرس رتیمکث کرد و بعد با ح هیثان چند

 ن؟یهم-

 

 را باال بردم: میکنان صدا هیگر

 روهام... دمیحالت بد شده باشه؛ ترس دمیترس ؟یفهم یمردم م یداشتم م-

 

. روهام با من چه گفتم، که دل خودم به درد آمد تیآخرم را با مظلوم یجمله  آنقدر

را  نکاریوقت کرد که ا یاندازه عاشق کرد؟ اصال ک نیکرده بود؟ چه طور من را به ا

 ینازگل یروهام سوخت. دلم برا ینازگلِ ب یخودم سوخت. دلم برا یبرا بکند؟ دلم

 که روهام را نداشته باشد، سوخت.

 

 دل عاشقم را عاشق تر کرد: ش،یدایتاب و ش یب لحن
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قلبم  یکن هیجانم. به خدا خوب خوبم! گر یتنها باشم چند ساعت گلخواستم  یم-

 شه ها! یم نییباز باال پا

 

 هیگر یدهانم گرفتم تا صدا یهق هقم را خفه کنم. دستم را جلو یکردم صدا یسع

 ام بند آمده گفت: هیمرتبه گر کیکه زد،  یبا حرف دی. روهام که ددیایام بند ب

 گفتم! یر مده زودت یدونستم جواب م یم-

 

 گفتم: کبارهیو  تند

 .دیببخش-

 !؟یچ-

 م؟یبخشیخوام! م یکه زدم اشتباه بود... معذرت م ییحرفا-

 

 توانستم تصور کنم: یاز پشت تلفن هم م یلبخند مهربانش را حت طرح

 نکن. ناراحت نشدم. تیخودت رو اذ-

 

آن  یوقتکه  دمیخودم د د؟یگو یوقت به من دروغ نم چیبودم که نگاهش ه گفته

 شد.  یتر م دهیزدم، نگاهش هر لحظه دل مرده تر و رنج یحرف هارا م

 رسونم. یاستراحت کن منم االن خودم رو م-
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 زده گفتم: هول

 .ایقطع نکن-

 .مارستانیب امیب فتمیخوام راه ب یگم م یم-

 

را پر از خواهش و  میلحظه نبودش را احساس کنم. صدا کی یخواستم حت ینم

 التماس کردم:

 برام حرف بزن! یبرس یایتا م-

 رو بگم که ممکنه حواسم پرت بشه و تصادف کنم و... نیا یاوم باشه! ول-

 

 با بغض گفتم: شیحرف ها وسط

 روهام!-

 کنه. یم هیگر یکرد. زرت میشه باهاش شوخ یهوف! نم-

 

 رفتم.  شیکرد که من امشب تا مرز سکته پ ینم درک اصال

 ظ.! خدافیلی. خیشعوریب یلیخ-

 نازگل نازگل...-

 

 به گوشم نگه داشتم: دهیرا چسب یگوش میبگو یزیآنکه چ یب

 برات شعر بخونم؟-
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 بگذرم؟ هرگز! شیتوانستم از شعر ها یم

 

 گفتم: تیمظلوم با

 ؟یخونیم-

 

 نیمردانه و فوق العاده اش در گوشم طن یمکث، صدا هیکرد. بعد از چند ثان سکوت

 انداز شد:

 است دلِ تنگِ مرا... گرچه بد جور شکسته-

 شاه غزل هاست، حواست باشد. همچنان

 نخرد حرفِ مرا... اینگاهم نکند،  او

 خودِ ماست، حواست باشد! نِیهست ب هرچه

 

. لبم را گاز گرفتم و با دیشد فهم یحرف و گله را م یایکه خواند، دن یشعر در

 شرم زده گفتم: ییصدا

 .دیبازم ببخش-

 یما هر مشکل یگل گلدونم. گفتم که بدون یمعذرت بخوارو نخوندم که  نیبرات ا-

 ینداره کس یلی. دلمیکن یحلش م گهیخودمونه، خودمون با هم د نیب میداشته باش

 بفهمه. باش؟
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 داشت. ییایدو نفره با او دن یغنج رفت. کار ها "گهیبا هم د" یاز واژه  دلم

 

 گفتم که گفت: یچشم

 بگم بهت. یزیچ هیقبلش  ینازگل، ول گهیخوام قطع کنم د یم-

 !؟یچ-

 از خودت دفاع کن؟ یشاپ، بهم گفت یکاف میکه رفت یاون روز ادتهی-

 

 خورد از خاطرم پاک شود؟ یکه با او رقم م یشد خاطرات یداشتم. مگر م ادی به

 !ادمهیاوهوم، -

 گفتم؟یچ ادتهی-

 دوستت دارم!-

 

 لذت گفت: با

 ! یوجب میمنم دوستت دارم ن-

 

 :دمیخند

 ه؟یچ گهیکارا د نیکه بگم. ا یازم بخوا یتونست یبگم دوستت دارم م یخواست یم-
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دفاعت  نیآخر یخودمون. اون روز بهم گفت نیب میداشته باش یرمز هیخوام  یم-

 ،یبه بعد هر وقت دلت خواست دوستت دارم بشنو نیگفتم دوستت دارم! از ا ه؟یچ

 ه؟یدفاعت چ نیرآخ میگیهر وقت دلم خواست دوستت دارم بشنوم، م

 

ساله شور و شوق  جدهیپسرک ه کیسال سن، مثل  یمرد با س نیخدا که ا به

 داشت.

 س.روهام. بامزه هیرمزه باحال یلیخ-

 یعوض کنه. گاه زارویچ یلیخ یتون یم یدوستت دارم گاه هی ،یدون یاوهوم! م-

 چیوقت ه چیکنه! من ه یدفاع م یکیاز  م،ی. گاهدهیرو از مرگ نجات م یکی یحت

دوستت نداشتم، نداشتم در برابر تو! اصال خودت بگو، اگه من  نیبزرگ تر از ا یدفاع

 ؟یموند یم شمیتو پ

 

 محض بودند. قتیحق یوقت شینداشتم در برابر حرف ها یجواب

 

 خاص نجوا کرد: یو لحن تابیب ییصدا با

 نی من و  آخردفاعِ نیتنها دفاعِ من، بزرگ تر گمیکشم، م یکه نفس م یتا لحظه ا-

من و تو. حاال من  نیب شهیرمز م هی نیکه از ته قلبم دوستت دارم. ا نهیدفاعِ من، ا

 ه؟یدفاع شما چ نیخوام ازت بپرسم خانمِ خونه، آخر یم

 

 نیقلبم گذاشتم و با عاشقانه تر یحلقه زده بود. دستم را رو میدر چشم ها اشک

 لحن ممکن گفتم:
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 دوستت دارم!-

 

 رهام#

آنکه صحبتم را با نازگل تمام کردم، به سمت اتاق رفتم تا لباس بپوشم و  محض به

داشتم که به حرف  ازیتنها باشم. ن یداشتم که کم ازیبرگردم. امشب ن مارستانیبه ب

و  نیریکه پر از خاطرات ش یمشترک یداشتم که در خانه  ازینازگل فکر کنم. ن یها

 کنم. نیرا سبک و سنگ زیچ هو هم نمیمان بود، بنش یدوست داشتن

 

دار شد.  حهینازگل ناراحت شدم و غرورم جر یکنم که از حرف ها یم اعتراف

بر سرم  یدهان باز کند تا من را ببلعد! وقت نیکنم که دوست داشتم زم یاعتراف م

بود که  نیمانند ا قایآورد، از خجالت آب شدم. حرفش دق میداد زد و انتقامم را به رو

 .یوجدان هست یو بتو نامرد  دیبگو

 

قلبم به درد  دم،یحالِ خرابش را د یحرف نزدم. وقت یکلمه ا یحت نها،یا یِتمام با

اورا مواخذه کنم.  شیکه زنگ زد هم نتوانستم به خاطر حرف ها یوقت یآمد. من حت

ام دود شد و به  یتمام ناراحت کبارهی ییکه چه طور نگرانم شده است، گو دمید یوقت

 هوا رفت.

 

دادم تا  نییسمت خودم را پا یخارج شدم. پنجره  نگیشدم و از پارک نیماش رسوا

 ضعف بکاهد. نیاز ا یدرد بکاهد. کم نیاز ا یاز التهابم بکاهد. کم یسرد کم یهوا
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کنم. چه قدر از رهام  یم دایاز خودم نفرت پ یگریاز هر زمان د شتریروز ها، ب نیا

شده بودم؟ کجاست آن مرد مغرور و پر  فیفاصله گرفته بودم؟ چه قدر ضع یشگیهم

 همه قدرت و جذبه؟ابهت؟ کجاست آن 

 

 یبه آن روز یرسد اما وا یبه نظر م بای! در ظاهر زبیترسناک و عج ی! واژه اعشق

 یکس یکه نفست بند نفس ها یبه آن روز ی. وایاش شکار شو یادیکه در تور ص

و خودت را  یپا بگذار ریبروتت رو زتمام غرور و ج ش،یکه برا یبه آن روز یشود. وا

تا لبخندش را  یو ندارت را بده ارد چ،یغرور که ه ی. آن روز حاضریکوچک کن

افتادم. رهام مغرور و پر  ریقدر گ ریگیماه نیا یادی! من هم در تور صی. آرینیبب

 ابهت هم عاشق شد!

 

. ستمین مانیپش د،ینازگل دلم را دزد یو مهربان تی. از آنکه معصومستمین مانیپش

آنکه  یساخت، برا وانهیمرد د کیآنکه عشق از من  یکنم، اما نه برا یگله م یگاه

است.  نیهم میروزها نی. تنها درد اساخت نیغمگ شهیدختر هم کیعشق از نازگل 

را دگرگون کنم! اما نه تنها  شیایمن شود، دن یدر دلم قول دادم اگر برا یروز

 افزودم. شیبه دردها نتوانستم، بلکه روز به روز

 

و  دنیقوز شده اند. درد کش یاوضاع نا به سامان قوز باال نیو برادرش هم در ا پدر

از درون  انهیام بسته و قصد دارد همچون مور ینازگل خودش کمر به نابود یضیمر

را هم  مایو رابطه اش با ن انایحرص د دیوجودم را بخورد. حال با تمام اوضاع بدم، با

: میدراز کنم و بگو شیخواهد دستم را به سو یدلم م بیروز ها عج نیبخورم. ا
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. باور ستمین یخوب گریرو! باور کن من باز نیغمگ یتراژد نی... تمومش کن اایخدا"

 ". بگو کات و تمومش کن. من خستم! باور کن خستم!امینقش بر نم نیکن از پس ا

 

را فرو  میآب گلو یخت که وقتسو یگذاشتم و فشردم. آنقدر م میگلو یرا رو دستم

سوزاند و  ی. تمام جانم را مدو لبه را قورت دهم یخواستم خنجر یدادم، انگار م یم

 رفت. یم نییپا

 

 یبر م یمحکم یشدم. قدم ها مارستانیب یو وارد محوطه  را پارک کردم نیماش

ام!  یشگیشود، بداند که من همان رهام هم یکه از کنارم رد م یداشتم تا هرکس

 میدر برابر نازگل شکسته باشم، در برابر خودم شکسته باشم و در برابر خدا دیشا

 را نشان نخواهم داد. عفمگاه ض چیه گرانیشکسته باشم، اما در برابر د

 

 یها مکتیاز ن یکی یکه رو یشوم، نگاه زن مارستانیاز آنکه وارد ساختمان ب قبل

 دهیهم د گریزن را چند بارِ د نیرد. انشسته بود توجهم را جلب ک مارستانیب اطیح

کردم. نگاه  ی. نگاهش را هم احساس مدمید یزن را هر روز م نیبودم. در واقع، ا

 و پر حرفش را! بیرا! نگاه عج رشیگو دل بیاش را! نگاه عج دهیو ترس بیعج

 

گرفت. اما  یاشتباه م یگریمن را با کس د دیندادم و سرم را چرخاندم. شا یتیاهم

زن از آنجا نشستن و نگاه  نیگفت ا یکه م یفکرم را مشغول کرده بود. سوال یسوال

 شود؟ یکردن به مردم خسته نم
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بودم  دهیآمد. از نازگل شن رونیاز آنکه وارد اتاق نازگل شوم، مادرش از اتاق ب قبل

را  نیاست. و البته ا دیق یبودم خوش گذران و ب دهیشن ی. حتستیزن مادرش ن نیا

 بودم که مهربان و دلسوز است. هدیهم شن

 

 یزیکرد. چ یرا وادار به احترام م یبود که هرکس یزیسبز رنگش چ یچشم ها در

 مادرانه! یزنانه. ابهت یمثل ابهت

 

 گفت: آرام ییاتاق را بست و با صدا درب

 سرخ شده بود؟ هیباهاش که صورتش از گر یکار کرد یچ-

 

ام به خاطر در آوردن اشک  یدانم شرمندگ یانداختم. نم نییزده سرم را پا شرم

بلند کنم.  شیخواستم دست رو ینم ی. لعنتمایبا ن میزد و خورد و دعوا اینازگل بود، 

 یدزدد. م یرا م انایشده د یگفته بود اگر بخواهم با ازدواجشان مخالفت کنم، حت

بود اما آن  دیکرد. از سطح فرهنگ و خانواده اش بع یکار را نم نیا مایدانم که ن

به جوش آمد. زدم و  رتمیغ شیو به جا امدیچه شد. منطقم به کارم ن دمیلحظه نفهم

 با زدنش نازگل را ناراحت کردم.

 نازگل؟ شیپ یهم به خونه بزنم. تو هست یسر هی دیخستم. با کمیمن -

 

 آمدم و گفتم: رونیفکر ب از

 بله هستم. دستتون درد نکنه!-
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 مهربان زد: یلبخند

 باز؟ یاریرو در ن شهیگر-

 

 زده گفتم: شتاب

 نه نه... حواسم هست.-

 

 کرد. با رفتنش وارد اتاق شدم و در را پشت سرم بستم. یو خداحافظ دیخند

 

. دیپر کش فشیاندام نح یتخت در خودش مچاله شده بود. دلم برا یبه در، رو پشت

که  فی. حمیودخودمان ب یکه به عمل مانده بود در خانه  یهفته ا کی نیکاش ا

 !فیتحت نظر باشد. ح دیبا

 

 ندازدیبه طرفم ب یلحظه نگاه کی یآنکه حت یحضورم را احساس کرد. ب انگار

 و به سمتم پرواز کرد. دیتخت پر یمتوجه شد من آمده ام چون به سرعتِ برق از رو

 

دور  شیخودش را در آغوشم انداخت، که  دو قدم به عقب برداشتم. دست ها چنان

دلتنگش  دیفهم یفشرد. چرا نم یام م نهیس یحلقه شده بودند و سرش را روکمرم 

من دست خودم  اریاخت دیفهم یست؟ چرا نم یمکان عموم کیهستم و آنجا 
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 نیزند؟ چرا با ا یم لهله  رینفس گ یعشق باز کی یدلم برا دیفهم یچرا نم ست؟ین

 کرد؟ یسخت تر م میرا برا زیهمه چ شیها یدلبر

 

آتشم  یحلقه کردم و تنش را به تن کوره  شیدور شانه ها میها هم دست من

ام  یبلند شود. آنقدر فشردم تا دلتنگ شیاستخوان ها یفشردم. آنقدر فشردم تا صدا

 رفع شود. آنقدر فشردم تا حالِ دلم خوب شود اما... نشد! نشد...

 

 یگود را از دور کمرم باز کرد و دور گردنم حلقه کرد. سرش را در شیها دست

 بغض کرده گفت: ییگردنم پنهان کرد و با صدا

 نرو. ییوقت جا چیوقت باهام قهر نکن! ه چیه گهید-

 

به  یشد. وا یم نیچن نیمن ا یِچند ساعت بتیبه حالم پوزخند زد. نازگل از غ قلبم

 به حالِ من! ینازگل وحشت زده باشم. وا یشگیاز نبودِ هم دیکه با یحالِ من

 

دادند.  یاش م یمخمور و سرخش نشان از کم خواب یشد. چشم ها بعد آرام تر یکم

موقع  شهیکنارش نشستم و دستش را در دستم گرفتم. هم د،یتخت که خواب یرو

زود خواب را مهمان  یلیدانستم خ یکردم چون م یرا نوازش م شیخواب موها

بور نبودند، مج رنگش ییخرما یها شمیابر گری. اما حال که دکند یم شیچشم ها

 شدم. یم شیبه فروخوردن بغض و نوازش دست ها
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در  یحت شیداشت. لب ها یدر هنگام خواب هم عالم شی. تماشادیزود خواب یلیخ

 یهنوزم هم م شیخواب هم جمع شده بودند. انگار هنوز هم بغض داشت و نفس ها

ذاشت، گ یم میبر سرش آورده بود؟ اگر... اگر تنها ییچند ساعت نبودم چه بال .دیلرز

نه؟  گرید یرا دار میهوا ایخدا د؟آم یبر سرم م ییعمر نبودش چه بال کیمن با 

را هم انگار با خود برد. اما لحظه  میکه رفت، تمام آرزو ها یهست؟ شب ادتیمادر را 

بودند، که مادر آن هارا به من سپرده بود. تحمل  ییانایو د اوشیدم نزدم. چون س یا

از  حملتآورم. من  یبار طاقت نم نیات قسم، ا یبه بزرگ کردم به خاطر آن ها! اما

 کن! باور ام را ندارم. یزندگ یفرشته  نیدست دادن دوم

 

بلند شدم. به  یصندل یشده اش گذاشتم و از رو یچیسر باند پ یآرام رو یا بوسه

ابر امشب دوختم. نگاهم را  یو نگاهم را به آسمان پر ستاره و ب سمت پنجره رفتم

احساس کردم  یانداختم. لحظه ا ینگاه مارستانیب کیتار اطیو به ح دمیکش نییپا

. هنوز دمید یم اطیح یکیهم در تار هنوزآن زن را  ی هیشده ام؛ اما من سا یتوهم

آمد،  یبه حساب م یزییکه نسبتا سرد و پا ییهوا نیهم همان جا نشسته بود. در ا

 مانده بود؟ رونیهنوز هم ب

 

است! مشخص بود که حالِ  وانهیانداختم و با خودم فکر کردم حتما دباال  یا شانه

 ست. مشخص بود... یندارد. مشخص بود که منتظر کس یخوش

 

 نازگل#
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ات  یکه مرگ را در دو قدم ،یبر یو همه کس م زیمواقع، آنقدر از همه چ یبعض

 دینه! مرگ احساست، شا ،یو نفس نکش ردی. نه آنکه جسمت بمیکن یاحساس م

 دردناک تر! یلیخ یلیردناک تر از مرگ جسمت باشد. خد

 

که  یچشم باز کردم و اتفاقات مارستانیکه در ب یکه روهام ترکم کرد، زمان یزمان

انتقام  یکه برا یدارم، زمان یتومور مغز دمیکه فهم یآوردم، زمان ادیافتاده بود را به 

 یقتیکه حق یدادم، زمان ازدواج شنهادیکه مثل برادرم بود پ یاوشیاز روهام به س

قبولِ نسبتِ روهام به عنوان برادر شوهر بود،  ن،دردناک در سرم شکل گرفت و آ

که هنوز هم  یکه مقابل ده ها چشم، به کس یکه پدرم بازداشت شد و زمان یزمان

آن روز ها، مرگ را در دو  ی هیبه ثان هیزدم، ثان یلیس دیتپیعاشقانه م شیقلبم برا

 کردم. یم ام احساس یقدم

 

درست شود. من خودم را دختر  زیکردم همه چ یگاه فکرش را نم چیروز ها ه آن

 یگاه از ته دل احساس خوشبخت چیکه ه دمید یم یا چارهیشکست خورده و ب

 مارستان،یب نیتختِ هم یمن رو مینخواهد کرد، اما... اما حاال، مسخره است اگر بگو

 نم؟یزم یوزنِ ر نیتر افتضاح، خوشبخت یحالِ جسمان نیبا هم

 

قصد جدا شدن نداشت.  ییکرده بود و گو ریفر خورده اش گ یمژه ها یرو نگاهم

در خواب هم انگشتانم را از  یدستم نشسته بود و حت یدستِ بزرگ و مردانه اش رو

 کرد. یفشار لذت بخش انگشتانش محروم نم
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ها کند به خواب رفته دستم را ر یآنکه لحظه ا یتختم گذاشته بود و ب یرا رو سرش

ترکش  دیترس یکه خواب است، فرار کنم. انگار م یزمان دیترس یبود. انگار که م

 ...دیترس یکنم، انگار م

 

از باز شدن در بود، روهام تکان  یشده که ناش جادیا یورود پرستار به اتاق و صدا با

 شدند. داریاش، پد یلعنت یها یخورد و عسل یفیخف

 

درد  یگردنش گذاشت. قلبم برا یت برداشت و دستش روتخ یرا از رو سرش

 گردنش، به تکاپو افتاد. 

 ؟یدیتخت نخواب یچرا رو ؟یدیخواب نجایا شبیچرا د-

 

 جمع شده که قطعا به خاطر درد گردنش بود نگاهم کرد.  یبا صورت روهام

 سالم.-

 کنه؟ یسالم، گردنت درد م کیعل-

 

ام شد و بعد از چک کردن  نهیستار مشغول معاتکان داد. پر دییتا یرا به معنا سرش

 آورد. یبعد م یگفت که صبحانه ام تا چند لحظه  زیهمه چ

 

درهم و غرق در فکرش  ی افهیبه ق ی. نگاهدمیرفتنش، خودم را جلو کش رونیب با

 .دمیشود، گونه اش را بوس یزیانداختم و قبل از آنکه متوجه چ
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 .دیجب خندگونه اش گذاشت و با تع یرا رو دستش

 

را دو طرف  میشود. پاها زانیاز تخت آو میتا پاها دمیخودم را جلوتر کش طنتیش با

که چشم  یگذاشتم. در حال شیشانه ها یکردم و مچ دستانم را رو زانیآو شیپاها

 غنچه کردم و گفتم: یرا کم میکردم، لب ها یخمار م شیرا برا میها

 آقاهه؟ یکجا بود شبید-

 

لبخند زد. اما لبخندش، کامال مشخص بود که چه  طنتمیخباثت و شصورتِ پر از  به

 قدر تلخ است. مزه اش به زهرمار شباهت داشت.

 

 که درشت شده بودند مثل خودم جواب داد: ییرا باال برد و با چشم ها شیابروها

 زنم خانومه! یکیاون  شیپ-

 

 م:حرص زده گفت یهم فشردم و با لبخند یرا رو میحرص دندان ها از

 اِ؟ خوش گذشت بهتون؟-

 

و چه قدر خوشحال شدم از آنکه  دیرس یتر به نظر م یخنده اش واقع نباری. ادیخند

 .اش کم کنم یاز ناراحت یتوانستم کم
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گذاشت  یم میرو دو طرف پهلو ها شیکه دست ها یام زد و در حال ینینوک ب یرو

 گفت:

 .یاوف! نگم برات! جات خال-

 

مرتبه، قبل از  کیشدم و  رهیخ شیها یو خباثت در عسل با حرص یا هیثان چند

گذاشتم  شیبازو یرا رو میو دندان ها دمیکش نییشود سرم را پا یزیآنکه متوجه چ

 و فشار دادم.

 

شده بود. به محض آنکه دندان  بیمن ترک یخنده ها یاو با صدا دادیداد و ب یصدا

از  دمیخند یکه م یو در حال دمیپر نییبرداشتم از تخت پا شیبازو یرا از رو میها

 یم شیبازو یفشرد و دستش را رو یهم م یرا رو شیروهام فاصله گرفتم. چشم ها

انگار هم درد داشت و هم به زور  که یرا که باز کرد، با لحن شی. چشم هادیکش

 گرفت گفت: یرا م دنشیخند یجلو

 پدر سوخته؟ یریگ یمن رو گاز م-

 

 غی. فقط فرصت کردم جدیته بود که به سمتم دواز حرفش نگذش یا هیثان هنوز

نگه داشته  شیدندان ها نینگه داشته و لپم را ب شیبازو نیبکشم. من را ب یفیخف

 .دمیکوب یو با حرص به شانه اش م دمیخند یبود. م

 

گرفت و بعد، همان جارا  یگردنم را گاز نسبتا محکم نباریو ا دیکش نییرا پا سرش

 را در کمرش فرو کردم. میم و ناخون هاشل شد یمک زد. لحظه ا
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قابل  ریغ یگردنم نشستند و با عطش یرو شیپرتاب کرد که لب ها یآخر را زمان ریت

 کردند. دنمیوصف شروع به بوس

 

از  ییفشردم تا صدا نمیریلب ز یرا رو میرا ناخودآگاه بستم و دندان ها میها چشم

 خارج نشود. میگلو

 

ام چسباند، او هم همانند من نفس  یشانیرا به پ یشانیپو  دیسرش را باال کش یوقت

مخمور و سرخش در نوسان بود و قلبم در دهانم  یچشم ها نیزد. نگاهم ب ینفس م

تابم  یرا از نگاه ب یدلتنگ نیزد. با تمام وجودم دلتنگش بودم و شک نداشتم ا یم

 خواند. یم

 

. دیمن را در آغوشش کش یحرف چیه ینگاهم کرد و بعد، ب یوانگیبا د یا هیثان چند

 شد، فرو آمد. یم نییاش که پر شتاب باال و پا نهیس یسرم رو

 

 یام را به لباسش چسباندم و بو ینیرا در چنگ زدم و در مشتم فشردم. ب رهنشیپ

شد.  یعطر تنگ م نیا یمردم، دلم برا یکردم. اگر م رهیتنش را در خاطراتم ذخ

در  یزندگ یمردم، دلم برا یشد. اگر م یش تنگ مآغو نیا یبرا مردم، دلم یاگر م

 !دش یام تنگ م یو تنها عشق زندگ نیکنار اول

 کم دلتنگتم؟ یفاصله  نیمسخرست اگه بگم با هم-
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 دردمند و خش گرفته، از طرف روهام بود؟ یصدا نیا

 

 مهربان گفتم: یو با لبخند دمیرا باال کش سرم

 کنم آقاهه! یاتو جبران مه یدلتنگ یخونمون، همه  میرفت یوقت-

 

حلقه زد. چه بر سر روهام آمده بود که با هر  شیدانم چرا اشک در چشم ها ینم

 خواستم! یو مغرورم را م یهمان مرد قو من خت؟یر یبه هم م یحرف

 عمل دارم؟ گهیچند روز د دونهیروهام بابام م-

 

گ باخت. با نگاهش رن یاسم پدرم، فکش سفت شد و مهربان دنیکه با شن دمید

 سرد گفت: یلحن

 بهش گفته باشه. یفکر نکنم کس یدونم. ول ینم-

 .نمشیخواد قبل از عملم بب ی. دلم مدیبهش بگ-

 

 :دیشده پرس زیر ییبا چشم ها نه،یرا از خودش جدا کرد و دست به س من

 ؟ینکرد داینسبت به بابات پ یحس بد چیکه بهت گفتم، ه ییحرف ها دنیبا شن-

 

گفتم پدرم هرچه قدر بد، اما تنها قهرمان  یگفتم؟ م یانداختم. چه م نییرا پا سرم

 دوستت دارم را او به من نیام بود؟ اول یمرد زندگ نیبود؟ اول میها یبچگ یایدن
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 یکرد؟ نم یگفتم؟ او من را درک م یگفت؟ من با پدرم عشق را آموختم؟ چه م

 دانم!

 

 را با زبان تر کردم و گفتم: لبم

کرده بوده، قلبم  غهیرو که از قضا... مادر منه ص یزن انهیبابام مخف دمیفهم یوقت-

 نطوریتونم پدرم رو ببخشم. اما ا یوقت نم چیکردم ه یشکست که فکر م یجور

خودش را به اون  ینشد روهام. چند روز که گذشت، بازم اون حس نفرت رفت و جا

هم  یون حرف هارو زدکه ا یکه نسبت به پدرم داشتم داد. اون شب یشگیعشق هم

وقت پدرم رو به خاطر  چیه گهیحس رو داشتم. اولش با خودم فکر کردم د نیهم

بخشم. اما چند روز بعدش،  یکه در حق تو و خانوادت کرده نم ییها یتموم بد

 اون قدر دلتنگش شدم... یدرست روز نمونه بردار

 

راه  میگونه ها یمزاحم رو یبغضم شکست و اشک ها دم،یحرفم که رس ینجایا به

 گرفتند:

 نیبار بغلش کنم. االنم هم کیرو فراموش کردم و دلم خواست فقط  زیکه همه چ-

عمل کنم  نکهیباشه، تا قبل از ا گهیبار د هیخواد فقط  یحس رو دارم روهام. دلم م

 وقت نتونم. چیه گهیترسم د یچه قدر دوستش دارم. م بغلش کنم و بهش بگم

 

کرد  یرا پاک م میکه اشک ها یورتم نشستند. در حالدو طرف ص شیها دستش

 گفت:

 باشه؟ ارمش؛ینکن خودم م هیگر. تو شتیپ ارمشیم-
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رفت. حوصله  رونیب یانجام کار یروهام برااز خوردن صبحانه ام، مامان آمد و  بعد

بود تا به مسخره  انایکردم کاش حداقل د یسر رفته بود و با خودم فکر م بیام عج

 بخندم و سربه سرش بگذارم. یکم شیاه یباز

 

را در آغوشم گرفته  میرفت. زانوها رونیبه دست ب یمامان که زنگ خورد، گوش تلفن

 در زد. یکردم، که کس یبودم و به آمدن پدرم فکر م

 

چهار پنج ساله پا در  یورود دادم، درب اتاق باز شد و دختر بچه ا یاجازه  یوقت

 اتاق گذاشت.

 

که از  یرنگ ییمواجِ خرما یبه موها ی. نگاهامدیو جلوتر ن ستادیر اد یجلو همانجا

 :دمیدو طرف بسته شده بودند انداختم و بعد پرس

 نجا؟یا یخوا یم یکوچولو شما چ-

 

 یچهره  یتوانستم درست و حساب یبودند، نم فیضع میخاطر آنکه چشم ها به

بچگانه و  یلحن . برگشت و به پشت سرش نگاه کرد و سپس بانمیدخترک را بب

 گفت: یدوست داشتن

 مامانم گفته نگم بهتون!-
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 درشت شدند. متعجب گفتم: میها چشم

 .ی. برو به مامانت بگو اتاق رو اشتباه اومدیخوشگلم اشتباه اومد-

 

 را به چپ و راست تکان داد و گفت: سرش

 خانم. ومدمینه من اشتباه ن-

 

. در را دیایت. اشاره کردم تا جلوتر بکه داشت ضعف رف یو ادب یزبان نیریاز ش دلم

 بست و به سمتم آمد. 

 

گرفتم و باال  شیرفتم. نگاه کنجکاوم را از کفش ها کشیبلند شدم و نزد میجا از

 .دمیکش

 

 قهیجل ریکه به ز یزیبه پا داشت. شلوار سبزش با بل یرنگ ورزش دیسف یها کفش

ت. چه قدر خوش لباس و ضعف رف شیبود، ست بود. دلم برا دهیاش پوش یارتش ی

 ناز بود!

 

خشکم زد!  یکه زانو زدم و نگاه خندانم را به چهره اش دوختم، لحظه ا شیپا یجلو

 شد.  یو نگاهم پر از ناباور دیپر کش میلب ها یلبخند از رو
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است،  ستادهیکه مقابلم ا یناز و دوست داشتن یاحساس کردم دختر بچه  یا لحظه

ندارد. اصال انگار که نازگل بچه  یتفاوت چیخودم دارم، ه یها یکه از کودک یبا عکس

 بود. ستادهیا نجایشده بود و ا

 

دخترک  نیا دنِیدانم چرا دلم به آغوش کش یو نم دیتپ یم بیو غر بیعج قلبم

 خواست.  یم بارایو به شدت ز نیریش

 

 :دمینشاندم و دستم را جلو کش میلب ها یرو یلبخند یسخت به

 ه؟یخانم کوچولو، اسم تو چ اسم من نازگله-

 

 داد و گفت: یناز دستش را در دستم جا با

 اسم منم نفسه نازگل جون!-

 

 یبودنش مقاوت کنم و نبوسمش؟ نه! نم نیریحجم از ش نیتوانستم در مقابل ا یم

 توانستم.

 

خواست دوست کوچولوام را از  یرغم آنکه دلم اصال نم یو عل دمیاش را بوس گونه

 م:دست بدهم گفت

 مارستان؟یراه دادن تو ب ی! اصال تو رو چه جورشهیمامانت االن نگرانت م شیبرو پ-
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 به گردنش داد و گفت: یتاب

 تونن راهم ندن؟ یمگه م-

 

 شد؟ یم نیریش نقدریسن و سال هم ا نیبه ا یمگر بچه ا ایخدا

 

شد و  اش را بدهم، درب اتاق باز یزبان نیریمحض آنکه دهان باز کردم تا جواب ش به

 .داخل آمد یپرستار

 

را از کاسه  میدوست داشت چشم ها ییمدت گو نیکه ا یبه پرستار بداخالق ینگاه

با من داشت که آنقدر در نگاهش نفرت  یدانم چه پدر کشتگ یانداختم. نم اوردیدر ب

 .زدیموج م

 

 و گفتم: دمیسر نفس کش یرو یدست یمهربان با

 .مامانت تا نگرانت نشده شیبرو پ-

 

 یبرگشت و دست ستادم،یا میصاف سر جا یگفت و به سمت در رفت. وقت یا باشه

 رفت.  رونیدست تکان دادم و او ب شیتکان داد. با لبخند برا میبرا

 

شده  ینقاش میلب ها یلبخند رو ش،یها یزبان نیرینفس و ش یادآوریاز  ناخودآگاه

 قصد پاک شدن نداشت. ییبود و گو
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 یگرفت، با لحن یکه با فشار سنج، فشارم را م یپرستار در حال .تخت نشستم یرو

 پر تمسخر گفت:

 از اون بچه خوشت اومده بود! یلیانگار خ-

 

 تکان دادم و گفتم: یسر

 اوهوم، من عاشق بچه هام.-

 !یاریب یبچه ا یهوم، البته فکر نکنم خودت بتون-

 

 ردم و زمزمه کردم:تنم نشست. سرم را باال آو یعرق سرد رو یلحظه ا انگار

 !؟یچ-

انگار کمرت داره از وسط  یالغر نقدری. ایخودت زنده بمون یبتون یهنر کن یلیخ-

 شکنه. یم

 

ام باعث شده بود  یماریدر قلبم فرو رفت. ب یزد مثل خنجر میکه به رو یپوزخند

 .دیخواهد بگو یهم هرچه دلش م یپرستار افاده ا کی یآنقدر الغر شوم که حت

 

بدهم، اما آنقدر بغض  شیها یبه فوضول یدهان باز کنم و جواب دندان شکن خواستم

 نزدم. یحرف چیآورد، که ه یفشار م میبه گلو
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سرم آورد. قصدش را  یچیسنج را که کنار گذاشت، دستش را به سمت باند پ فشار

 . با حرص گفت:دمیو خودم را عقب کش دمیفهم

 خوام باند سرت رو عوض کنم. یم-

 

خواهد با برداشتن باند،  یو او فقط م ستیکار ن نیبه ا یاجیتم که احتدانس یم

 مسخره ام کند.  شتریب

 :ختمیفرو ر یواقع یلب زد، به معنا ریکه ز یحرف با

 کنه آخه! یتحملت م یشوهرت چه جور-

 

 شیبه چشم ها رهینتوانستم تحمل کنم. با نفرت مچ دستش را گرفتم و خ گرید

 گفتم:

از از  یهر چ یسادیمن وا یکه جلو یهست ی! تو کیفهم غربتحرف دهنت رو ب-

 م؟یمن ک یکنم بفهم کارتیاز کار ب یخوا یم ؟یگیم ادیدهن گشادت در م

 

. نگاهم را در صورت دیرنگش د یمشک ینفرت را در چشم ها یایشد دن یم حاال

 جذابش چرخاندم و گفتم:

 !رونیگمشو از اتاق ب-

آورد.  نییسرش را پا یزد و کم یزد، اما پوزخند یمنفس نفس  تیآنکه از عصبان با

 را باال انداخت و گفت: شیابروها م،یبه چشم ها رهیخ

 ! اون هنوزم عاشق منه!ارمیاز چنگت درش م-
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را  زیت ییحکم چاقو میبرا روزمندشینکرد. لبخند پ دایپ یرفت و راه برگشت نفسم

 گرفت. ینم را مداشت که در قلبم فرو رفته بود و داشت هر لحظه جا

 

 زد؟ منظورش با روهام که نبود، بود؟ یحرف م یچه بود؟ او از چه کس منظورش

 

زده نگاهش کردم تا از اتاق  رونیب ییباز و چشم ها مهین یدانم چه قدر با دهان ینم

 رفت.  رونیب

 

کردم  ی. احساس مدمینفس کش صانهیام گذاشتم و حر نهیس یرا رو میها دست

. دست خودم نبود ستیدر اتاق ن ییآوردند و هوا یبه سمتم هجوم م اتاق یها وارید

 شد: یهر لحظه در سرم اکو وار تکرار م شیاما صدا

 "! اون هنوزم عاشق منه!ارمیاز چنگت درش م"

 

 کردم: یلب زمزمه م ریز مدام

 دم؟یچرا نپرس دم؟یچرا ازش نپرس ایبود؟ خدا یبود؟ منظورش ک یمنظورش با ک-

 

خواستم با  یهام به اتاق، نگاه جست و جو گرم را به صورتش دوختم. مورود رو با

زده و رفته است.  یبرسم که آن پرستار از حرصش حرف جهینت نینگاه کردنش به ا

 حرف در دهانم ماند. دم،یو نگاه نگرانش را د دهیاما به محض آنکه صورت رنگ پر
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رفت  یداشت م ید. وقترفت خوب بو یداشت م ینگاهش پر از ترس بود؟ وقت چرا

 دهیبود که رنگ به صورت نداشت؟ آن پرستار را د دهیآشفته نبود. آن پرستار را د

 د؟یلرز یم شیبود که دست ها

 

 و در دلم گفتم: دمیصورتم کش یرا رو میها دست

خواست  ی. اون دختره میبه روهام شک کن یخفه شو نازگل! خفه شو تو حق ندار"

 "ختیکه ر زهیاعصابت رو به هم بر

 

 :دیلرزان روهام به گوشم رس یصدا

 شت؟یاومد پ ینازگل... من نبودم... کس-

 

بود؟  دهیو تار شود. روهام ترس ریمقابل چشمانم ت ایبود تا دن یجمله کاف کی نیهم

 بود؟ دهیبه سراغم ترس یاز آمدن کس

شتس. هم افتاده باشه مال گذ ی. هر اتفاقیبه روهام شک کن دی! تو نباینه لعنت"

 "خفه شو و باز ناراحتش نکن.

 

گفتم. با  یآرام "نه"سرم را به چپ و راست تکان دادم و خطاب به روهام  یسخت به

. دیجا سر کش کیپر کرد و  یوانیتخت ل نییپا زیم یآشفته، از پارچِ آبِ رو یحال
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 ریزد، ز یکه نفس نفس م یو در حال دیصورتش کش یرا چند بار رو شیدست ها

 زمزمه کرد. یزیلب چ

 

و خودم را از  اش نداشتم. آمدم دهان باز کنم تا بپرسم یآشفتگ یبرا یحیتوج چیه

گرفت  شیرا در دست ها مینجات دهم که روهام به سمتم آمد. بازوها یسردرگم نیا

 گفت: دهیشتاب زده و ترس یو با لحن

 نازگل من رو ببخش!-

 

 صبر! یکم ایزده نگاهش کردم. خدا رتیح

روبه  تیتا با واقع گمیتونم بهت بگم، به موقعش بهت م یهست که نم ییزایچ هی-

 . باشه؟ستیاالن وقتش ن یول یرو بش

 

روهام دو طرف صورتم  یدست ها یسوختم. وقت یزده بود و از درون م خیتنم  تمام

 گرفت: ینشستند، نگاهش رنگ نگران

 ؟یخی نقدریچرا ا-

 رو... روهام؟-

 کنن؟یم یچه غلط مارستانیب نیا یپس تو ؟یگیمو ن ستیحالت خوب ن یلعنت-

 

حال ممکن،  نیکه به مچ دستش چنگ زدم و با بدتر ردیاز من فاصله بگ خواست

 گفتم: زیچ کیتنها 
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 روهام؟ مگه نه؟ یگینم یتو که به من دروغ-

 

 گفت: دهیترس یلحن با

 ومده؟ین نجایا یمن نبودم کس ینازگل مطمئن-

 

روهام و آن پرستار هست.  نیب یزیشک نداشتم که چ گریمردم!! د یداشتم م ایخدا

ترسد  یاست. م نینگفتن روهام هم هم لی. دلمیایاز پا در م دنشیکه با فهم یزیچ

 حالم بد شود.

 

 سرم خراب شد: یرو ایپرستار دن یحرف ها یادآوریمرتبه با  کی انگار

 "کنه آخه! یتحملت م یشوهرت چه جور"

 

قلبم گذاشتم و در  ی. دستم را رودیکش ریقصش قلبم تن یب یچهره  یادآوری با

 نیبدتر دم،یجنگ یرخنه کرده بود م میکه در گلو یکه با بغض خفقان آور یحال

 بود را دوباره به خاطر آوردم: دهیام شن یکه تا به حال در زندگ یدیتهد

 "! اون هنوزم عاشق منه!ارمیاز چنگت درش م"

 

 لب ناله کردم: ریزگرفتم و  میدست ها نیرا ب سرم

 نیشک کنم. ا خوامی. نمیبهت شک کنم لعنت تونمیبهت شک کنم. نم تونمینم-

 کار رو با من نکن. نکن!
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 یکه به چشم ها دمینگاه اشک آلودم را باال کش شد. ریاس شیدر دست ها میبازوها

 اش نگاه کردم: دهیترس

 روهام! دمیرو ند یمن کس-

 

بزنم. اگر آن دختر دروغ گفته بود  یکه افتاده بود حرف یفاق! نتوانستم از اتنتوانستم

جمله  کیفقط  دنیکرد من با شن یشکست. آن وقت فکر م یچه؟ دل روهام م

 دهم. یاعتمادم را به او از دست م

 

 ی. نمدمیکش یا ازهیو خم دمیمال یچشم ها یآرام چشم گشودم. دستم را رو آرام

کرده بودند، به خواب رفته  قیه به بدنم تزرک ییدانم چند ساعت با آرام بخش ها

 زدم. یم جیکرد و گ یبودم. سرم به شدت درد م

 

که از  یدر اتاق نبود و نور ینشستم و نگاهم را در اتاق چرخاندم. کس میجا سر

 .داد ینشان از روز بودن م دیتاب یپنجره به اتاق م

 

 

 نیریدر آمد. دخترک ش شیاکه افتاده بود مقابل چشمانم به نم یاتفاقات کباره،ی

 ... و در آخر...شی.. زخم زبان هازبان... آمدن پرستار.

 "! اون هنوزم عاشق منه!ارمیاز چنگت درش م"
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 گرفتم و گفتم: میحبس شد. سرم را در دست ها نهیدر س یلحظه ا نفسم

 کابوس بود. فراموشش کن! هیفراموشش کن نازگل! اون فقط -

 

که  یزیبالشتم خورد. متعجب دستم را دراز کردم و چ یه نگاهم به گوش یا لحظه

به عکس بود و  هی. شبدمیکش رونیبالشت ب ریبود، از ز دایبالشت پ یاز گوشه 

 رنگش بود. دیکه مقابل چشمانم بود، قسمت سف  یقسمت

 

. اول فکر کردم نمیب یعکس را برگرداندم. اول فکر کردم که اشتباه م یکنجکاو با

نگاه  شتریو دوباره نگاه کردم. هرچه ب دمیکش میچشم ها یدستم را رو توهم زده ام.

نگاه کردم بدنم شل تر شد. هرچه  شتریکردم، ضربان قلبم کند تر شد، هرچه ب

 تندتر شد. میکردم. نفس ها خی شترینگاه کردم ب شتریب

 

 را چند بار به چپ و راست تکان دادم و زمزمه کردم: سرم

 امکان نداره!-

 

و کم  دندیلرز یعرق کرده ام م ینگاه کردم. دست ها یگریپس از د یکیارا ه عکس

 . دمیترس یخودم م یکم داشتم از نفس نفس زدن ها
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افتاد. نگاهم به پشت  نیزم یسُر خورد و رو میدست ها یاز عکس ها از البه ال یکی

 که پشت عکس نوشته شده بود، نفسم را بند آورد! یخیآن عکس گره خورد. تار

 .۱۳۹۶ نیفرود ۳-

 

 .گذارندیرا با من م شیروز ها یبا من بود. همه  خیتار نی! امکان ندارد. روهام در انه

 

 مرتبه بغضم شکست! کی دنشیرا برگرداندم و با د عکس

 

را از پشت در آغوش  یو زن ستادهیا ایکه کنارِ در یکردم مرد یباور م دیطور با چه

در  یکه با دلبر یکردم آن دختر یاور مب دیگرفته شوهر من است؟ چه طور با

گفته بود او هنوز هم  نانیست که با اطم یکند، همان پرستار یعکس نگاهش م

 عاشق من است؟

 

 یزیکنم. چ دایپ یزیچ دیکردم تا شا یزدم و همچنان به عکس ها نگاه م یم هق

 گناه است. یکه نشان دهد روهام ب یزیکنم. چ یکه نشان دهد من اشتباه م

 

 دیمتعجب روهام هم به گوشم رس یصدا ی. حتدمیباز و بسته شدن در را شن یداص

مهابا  یکه لرزششان ب یینشان ندادم. همچنان هق زدم و با دست ها یو عکس العمل

 بود، عکس هارا ورق زدم.

 ؟یگل-
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 نیصدا بزند؟ چرا ا یتوانست همچنان مرا گل ی! چه طور مدیکش ریت بیعج قلبم

 باز و دروغگو بود؟مرد آنقدر حقه 

 شده؟ یبا توام! چ یگل-

 

 هیو گر دمیسرم که قرار گرفت، نگاهم را باال کش یبود. باال یپر از نگران شیصدا حاال

 کنان گفتم:

 روهام؟ هیچ نایا-

 

 متعجبش را به عکس ها دوخت: نگاه

 آخه؟ یکن یم هی. چرا گرهیچ نمیبده بب-

 

 زدم: ادیو بر سرش فر دمیپر نییتخت پا یمرتبه چه شد. از رو کی دمینفهم

 کنم؟ یم هیچرا گر یپرس یتازه م-

 

. عکس هارا به سمتش پرتاب کردم. به سر و صورتش کرد یبهت زده نگاهم م روهام

 زدم: غیوار ج وانهی. دختندیر نیزم یخوردند و رو

 انت؟یکارت مونده بود؟ خ هی نیهم-
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وارد اتاق شد و با چشم  یتارنشست و عکس هارا برداشت. پرس نیزم یرو ناباور

 زدم: غیج هیتوجه دوباره با گر یدرشت شده نگاهمان کرد. ب ییها

ازت ضربه  دیآخه چند بار روهام؟ چند بار با ؟یکش یمن خجالت نم یتو از رو-

 از دستت بکشم؟ دیچه قدر با ؟یبخورم تا دست بردار

 

 یکرد من را رو یم یکرد. پرستار سع یدل سنگ را هم آب م یحت میها هیگر

که بهت زده به عکس  یکردم تا به سمت روهام یتقال م هیتخت بنشاند و من با گر

 و گفت: دیسرخ شده سرش را باال کش ییها چشم دوخته بود بروم. با چشم ها

 نازگل! دمیم حیبرات توض-

 

 زدم: غیج

 یداره؟ اله حمیمگه توض انتتیخ ح؟ی. کدوم توضیگیرو م نیهم شهیهم ح؟یتوض-

کنم  یکه م یکار نیباور کن اگه زنده موندم اول یاز دستت راحت بشم ول رمیبم

 طالق گرفتن از توئه نامرده!

 

 رتیو ح ینام طالق رنگ ناباور دنیو غرق در خون روهام، با شن یعصبان نگاه

و او  هیزده ام. من با گر یحرف نیسخت بود که باور کند من چن شیبرا ییگرفت. گو

 یایکه دن یزد و با لحن یشخندیکرد. کم کم ن ینگاه م میشم هادر چ یبا دلخور

 گفت: دیباریاز آن م یغم و ناراحت

 .یکنیزود قضاوت م یلیخ-
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. به سمت روهام برداشتم یو قدم دمیکش رونیپرستار ب یدست ها نیرا از ب خودم

 بر سرش داد زدم:

 یکه تو یخترد نیکدوم قضاوت؟ هم نمیب یخودم م یقضاوت؟ دارم با چشم ها-

 خودش بهم گفت. روزیپرستاره د نجایعکسه و ا

 

 ام اوج گرفت: هیاش هق هق گر یادآوری با

 دهیترس یاومد یگفت. خودتم وقت یخودش بهم گفت هنوز عاشق منه! تورو م-

 ؟یبخش یمن رو م یدیازم پرس شت؟یاومده پ یکس یدیپرسی. مدام ازم میبود

 .ینامرد یلیروهام خ

 

به شدت دلخور  یتنها سرش را با تاسف تکان داد و با نگاه م،یها هیبر گردر برا روهام

 و سرد گفت:

 !اوشهی! سستمیعکسه، من ن یکه تو یاون-

********* 

 رهام#

شدند. هرچه به معبدگاهش  یم دهیکش نیزم یجان و خسته ام رو یب یها قدم

 یدست ها کشدار و یرفت. نفس ها یشدم، ضربان قلبم باال تر م یتر م کینزد

 افزود. یو اضطرابم م یشانیلرزانم، به پر
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تلخ  ی. نگاه اشک آلودم را به عکسش دوختم و با لبخنددمی. باالخره رسدمیرس

 زمزمه کردم:

 سالم.-

 

 ی. با زانو روخم شدند میرفت و زانوها میمرتبه جان از پاها کیدانم چه شد.  ینم

از شدت بغض و  میتند. صداسنگ قبرش نشس یرو میفرو آمدم و دست ها نیزم

 گفتم: یوقت دیلرز یدرد م

 باالخره اومدم مامان!-

 

وجود نداشت  یاضطراب گریآرام گرفته بود. د گریمشت شدند. قلبم حاال د میها دست

 بود. نجایمنبع آرامشم ا یوجود نداشت وقت یکرد. ترس یآرام نگاهم م نقدریا یوقت

 نیرو چرخ زدم مامان، اما آروم نشدم. آخر یشهر لعنت نیا یابونایاز صبح تموم خ-

. از دمیکش یچون خجالت م ومدمیبودم. ن ومدهیکه سالها ن یینجایبود. ا نجایاراهم 

 .دمیکش یخجالت م رمینتونستم انتقامتون رو بگ نکهیا

 

درد داشت  نیکنم، اما نشد. ا یریبغض جلوگ نیبه دندان گرفتم تا از شکستن ا لب

سنگ قبرش  یچشمم سر باز کرد، رو یکه از گوشه  یرفت. اشکگ یتمام جانم را م

 افتاد.

 گفتم: یخش گرفته ام اوج گرفته بود وقت یصدا

 گهی. انوقت دامی. با دست پر بشتیپ امیانتقام گرفتم ب یبه خودم قول داده بودم وقت-

 شرمندت نبودم مامان.
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 نداشت. تیاهم یاذره  یکرد و حت یقلبم گذاشتم و فشردم. درد م یرا رو دستم

 ییگرفتم. انتقام تنها اناروید ی. انتقام اشک هامامان انتقام مرگ تو و بابارو گرفتم-

 دنیتموم نخند ی. خستم! به اندازه ستمیرو گرفتم. اما مامان، خوشحال ن اوشیس

 یدون یتموم نداشتن هام خستم! م یتموم حسرت هام، به اندازه  یهام، به اندازه 

 یکردم که من رو به زندگ چهیرو باز یکس ،ینتانتقامِ لع نیا یچرا؟ چون برا

کرد که از دست  یبرگردوند. آره مامان! نازگل بعد از سالها، من رو همون رهام

 که جونت به جونش بسته بود. ی. همون رهامیشد یم ونهید طنتاشیش

 

 :دیبلندم از درد و بغض لرز یصدا

شکنم  یاز دست دادم. مامان من م زایچ یلیحقمون رو گرفتم، اما خ یمن همه -

هاش،  ینیخودش از بد ب یشکنم وقت ی. مشهیم نیاوج خنده غمگ ینازگل تو یوقت

 یاز گذشته م یحرف هی نمیب یم یشکنم وقت ی. مشهیم تیهاش اذ یاعتماد یاز ب

که زخم زبوناش  نیاز ا شتریکنه! ب یم یزنه و به خاطرش تا چند روز خودخور

 شهیم رشیگ بانیکه به خاطر زدن اون حرف ها گر یعذاب وجدان ناراحتم کنه،

 کنه. یناراحتم م

 

درد و دل کردم. به خودم که آمدم،  شیدانم چند ساعت گذشت و چه قدر برا ینم

دل بکنم. بعد  نجایخواست از ا یحال باز هم دلم نم نیشده بود. با ا کیقبرستان تار

 سخت بود. میده بودم و حاال دل کندن براکر دایپ نجارایآمدن به ا یاز سالها رو
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به  دهیشانه ام احساس کردم. ترس یرا رو یدست ینیافکارم غرق بودم که سنگ در

و  دیپاش میبه رو ی. لبخنددمیکش ینفس آسوده ا اوش،یس دنیعقب برگشتم و با د

 لب زد:

 کنم! داتیپ نجایکردم ا یشهر رو دنبالت گشتم، اما فکرش رو نم یهمه -

 

سنگ قبر  یمامان رو ینشست. نگاهش را به عکس حک شده  نیزم یرو ارمکن

 دوخت و گفت:

 !یاومد نجایآروم شدن ا یکه برا یناراحت بوده باش یلیخ دیبا-

 

 بود: میدرد ها یهمه  یدوا شه،یتعجب نگاهش کردم. لبخندش مثل هم با

م بهم آرامش خاک ه ریاز ز ی. وجودشون حتنجایا امیناراحتم م یلیخ یخودم وقت-

 !دهیم

 

خونسرد باشد؟ چه  نقدریا یناراحت نیتوانست در ع یفشرده شد. چه طور م قلبم

 شاد بود؟ نقدریبرعکس من ا ر،یچند سال اخ نیطور ا

 ریتقص هیمرض ی هیناراحت شدم رهام! فکر کنم قض یلیشده خ یچ دمیفهم یوقت-

 منه. 
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آنکه من را  یتنها برا اوش،یساست. از  هیمرض دم،یکه در عکس د ینام دخترک پس

اش خبر دار نکرده بود گله مند بودم. وگرنه در اتفاقات  یدر زندگ یاز وجود دختر

 نداشت. یگرید ریامروز تقص

 ؟یاز نازگل دلخور-

 

 دانم! یکه داشتم چه بود؟ نم یبودم؟ اسم حس دلخور

 

 خش دار و گرفته گفتم: ییصدا با

با چهارتا عکس، تموم باور هام رو نابود کرد،  فقط ی! امروز وقتاوشیدونم س ینم-

که از  یاز طرف کس یاعتماد یب یدون یم ،ی. تو خودت مردرمیدوست داشتم بم

 .هیچه حس بد یبهش اعتماد دار شتریب ایدن یهمه 

 

ممکن بود  یکه حت ییعکس ها یمتهم کرده و برا انتیآنکه من را به خ یادآوری از

 .سوختند میسوال برده بود، چشم ها ریرا ز نمانیفوتوشاپ باشد، تمام عشق ب

 یوقت اوشه،یو س ستمیعکسه من ن یکه تو یبهش گفتم کس یحال، وقت نیاما با ا-

رو فراموش  زیلحظه همه چ هیبغل خودم غش کرد،  یخشکش زد و از ترس تو

 یتونم باهاش بد رفتار ینم نکهی. از اادیضعف خودم بدم م نیاز ا اوشیکردم. س

باهاش حرف هم نزنم، اما  یتا چند روز حت دیخوره. من االن با ی، حالم بهم مکنم

 یتون یحاال دلم براش اونقدر تنگه که حد نداره. اونقدر نگرانشم که نم نیهم

 نقدریبهش اعتماد دارم و اون ا نقدریچه طور من ا گمی. با خودم میتصورش رو بکن

 نیلحظه هم به ا هی یمزد کرد، من حتکه با تو نا ینازگل وقت اوشیاعتماده؟ س یب
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االن با نبودِ  دونمیچم ایخواسته  یفکر نکردم که نکنه نازگل از همون اول تورو م

من به فکر تصاحبِ تو افتاده. اونقدر به عشقش اعتماد داشتم که مطمئن بودم فقط 

عتماد همه ا نیا یکار رو کرده. بعد وقت نیکردنم ا تیاذ دیشا ایبا من  یلجباز یبرا

 یدون ی. مرمیداره، دوست دارم بم مکه نازگل به یذارم کنار اعتماد یخودم رو م

 ؟یواسه چ

 

ندانستن تکان داد، با  یرا به نگاه ناراحتش دوختم. سرش را که به معنا نگاهم

 تلخ گفتم: یلبخند

 کار رو کردم. نیمنم! من با روح و روان نازگل ا یاعتماد یب نیچون مقصره ا-

 

 پر از نفرت و درد گفتم: ییو با صدا دمیکوب نیزم یرا رو مشتم

 کار رو کردم! نیمنه نامرد ا ،یمنه عوض ،یمنه لعنت-

 نکن! تیاذ نقدریآروم باش رهام. خودت رو ا-

 

 طرفش برگشتم و با بغض گفتم: به

 یفهمه! چون با نازگل زندگ یکس نم چیه اوش؛یس گمیم یچ یفهم یتو نم-

نازگل چه طور رفتار  م،یکه با هم بود یتموم اون چند ماه دیندو ی. چون نمنینکرد

به اون  یشباهت چیه ده،یخواب مارستانیتخت ب یکه االن رو ینازگل نیکرد. ا یم

 دادن نداره.یبهش م ارویلبخند من انگار دن هیکه با  ینازگل
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ود، که لرزانم را باال آوردم و مقابل صورتم گرفتم. لحنم آنقدر پر درد ب یها دست

 خودم سوخت: یدل خودم هم برا یحت

رو به وجود آوردم که  یخودم اون نازگل رو کشتم و به جاش نازگل یخودم با دستا-

رو  اشیدور و بر یها یوقت بد چیاعتماد نداره. که هخودشم  ی هیبه سا یحت

 دنیعمر اون رو از د هینامردش  یبابا رهینم ادشیکه  یکنه. نازگل یفراموش نم

 یاون رو تو یروز هی شیعوض هرشو رهینم ادشیکه  یرش محروم کرده، نازگلماد

از پشت بهش  قشیشف قیرف رهینم ادشیکه  یترک کرده، نازگل طیشرا نیبدتر

 خنجر زده.

 

 شانه ام را فشرد و گفت: حلقه شد. یدور شانه ا اوشیس یها دست

. تو درستش شهیم بدتراشم تحمل کرده! درست نیشناسم، از ا یم که من یرهام-

مگه  یگردون ینازگل رو بهش بر م یرهام، مگه نه؟ اعتماد از دست رفته  یکن یم

 نه؟

 

پر از  یزدم و با لحن یاراده لبخند ی. بکه با نازگل داشتم افتادم یخوب یروز ها ادی

 حسرت گفتم:

د، که کرده بو دایگذشته بود، اونقدر بهم اعتماد پ مونیبعد از چند ماه که از دوست-

دونست  یشد. م یکردم، اصال ناراحت نم یم فیدختر هم تعر هی ییبایاگه از ز یحت

زنن. اما  یزن هم بهم زنگ م یبود که همکار ها دهیبار ها د یندارم. حت یمنظور

ترس رو  کباری یو حت میبا هم تنها شده بود اربار بهم شک نکرد. هزاران ب کی یحت

بهم  نقدریا دمید یم یبود وقت یحس خوبچه  یدون ی. نمدمیچشماش ند یتو

از هزار تا حرف عاشقونه هم برام با  نکارشیبهم اعتماد داره. ا نقدریداره! ا نانیاطم
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 یرو نم زگلاون نا گهید نمیب یگردم، م یارزش تر بود. اما حاال که به اون روزا بر م

 چیفتم هچشم هاش نگاه کردم و گ یکه تو یتونم داشته باشم. من همون لحظه ا

که گفتم رهامِ تو مُرده، همون لحظه نازگل  یوقت دوستت نداشتم، همون لحظه ا

 رو کشتم.

 

شدم. چه  ینم یگفتم خال یدانم چرا هرچه م یقدر امشب حرف داشتم و نم چه

 ینم زیچ چیداد و ه یگوش م میبه حرف ها شهیمثلِ هم اوشیقدر خوب بود که س

 گفت.

روز به خودم  هی ادمهیوقت!  چی. هاوشیس شمینم دیااموقت ن چیها، ه نیبا تموم ا-

بخنده. به قولم  شهیکنم هم یم یخودم قول دادم اگه مال من بشه، کار یو خدا

رو  یرستانیدب طونیکنم تا اون نازگل شر و ش یشده م یکنم. هرکار یعمل م

 دوباره زنده کنم.

 رهام؟-

 

 کردم تا حرفش را بزند: نگاهش

 ؟یکن یخودت رو خشک م ی شهیتم با انتقام گرفتن فقط رروز گف هی ادتهی-

 .دمیعمرم رو اون شب ازت شن یهشدار ها نیو ترسناک تر نیگذار تر ریاز تاث یکی-

 

 وارد کرد:به شانه ام  یفشار

 ؟یدیبه حرفم رس-
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! حال بدِ االنِ نازگل، اوشیس مونمیکنم. پش یهر روز دارم با تموم وجودم لمسش م-

 منه! یِقامِ لعنتبه خاطر انت

 

 نکردم اما لبخندش را احساس کردم: نگاهش

! شهی. حالِ نازگلم خوب مزهیچ نیخودش مهم تر نی. ایمونیخوشحالم که پش-

رو به مرور  نیکه ا یدوستش دار یمطمئنم تو اونقدر مرد؟ من یهست ینگرانِ چ

تمادش بر دوباره اع نهیب یرو جز اون نم یکس چیچشمِ تو ه نهیبب یبفهمه. وقت

همون نازگله سرزنده  شهیم بازم. بذار عمل کنه و انشاا... حالش خوب بشه، گردهیم

غصه  گهید ،یرو درست کن زیهمه چ یتون یدارم رهام. تو م مانیو شاد. من بهت ا

 رو نخور! یچیه ی

 

 شیبا حرف ها نیچن نیا اوشیمثل س یبرادر یبود وقت یزیشد ناراحت چ یم مگر

حالت هم به  نیتورا در بدتر یکرد وقت ییشد احساس تنها یمگر م داد؟ یم هیروح

و  نیام بود! بهتر یاتفاق زندگ نیبهتر اوش،یکرد؟ قطعا س یحال خودت رها نم

 ام... یاتفاق زندگ نیباتریز

 

 حال خودم باشم. ینزد و گذاشت تو یحرف گرید اوشیحالم گرفته بود که س آنقدر

 

 دمیبرگشت اعتماد نازگل کش یمختلف برا ینقشه هادانم چه قدر فکر کردم و  ینم

 موافقت کردم. مارستانیبر برگشتمان به ب یمبن اوشیس شنهادیتا باالخره به پ
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 یخواست برگردم. حت یحال دلم نم نینازگل بود اما با ا شیفکر و حواسم پ تمام

 یبه راحتتوانم  یبودنش بگذارم اما باز هم نم ضیمر یاگر بخواهم رفتارش را به پا

 .رفتارش را فراموش کنم

 یدانستم، اما باز هم ناراحت م یحال نازگل م یاست که خودم را مقصر اصل درست

 متهم کرده باشد.  انتیمن را به خ یکردم که به راحت یفکر م نیبه ا یشدم وقت

 

در  توانمینم ی. من حتستمیکار ن انتیوجدان باشم، اما خ یهرچه قدر نامرد و ب من

با  ینازگل تصور کنم، چه برسد به آنکه بخواهم رابطه ا یرا به جا یزن المیو خ فکر

انجام ندادم که  یکار پنهان چیوقت ه چیکنم. ه انتیخ یداشته باشم و علن یزن

 میمستق یزن کلیه ایوقت به چهره  چی. هکنددر موردم  یفکر نینازگل بخواهد چن

 یکنم که حرف و تهمت ها یم. اعتراف منداشته ا یستیرفتار ناشا اینشده ام  رهیخ

و درمانده ام هزار تکه شد و درد طاقت  ضینازگل، قلبم را به شدت شکست. قلب مر

 .دیچیدر تمام جانم پ شیفرسا

 

 مارستانیب ینازگل بروم. در محوطه  شینتوانستم پ م،یدیرس مارستانیبه ب یوقت

شدن  دایبد خودم کم بود، پدستانم گرفتم. حال  نینشستم و سرم را ب یمکتین یرو

 انیخواستم به قرارم با شا یکه م یوقت روزیکرد. د یمادر نازگل هم وضع را بدتر م

مقابلم را  دمش،ید یکردم م یشد هر کجا را نگاه م یم یکه چند روز یبرسم، زن

سوخت  شیندارد. دلم برا یکرد. شک نداشتم که حال درست هیگرفت و شروع به گر

 دیکنان حال نازگل را پرس هیگر یدارد. اما وقت یم حتما مشکل عقلو با خودم گفت

 بودمش؟ دهیکجا ند چیتعجب کردم. اگر از بستگان نازگل بود پس چرا ه
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کنان  هینداشته باشد، گر یتحمل پنهان کار گرینسبتش را خواستم، انگار که د یوقت

ام! همان لحظه نکرده  یدخترم مادر یهستم که برا یو گفت مادر دیبر سرش کوب

 که نکند مادر نازگل باشد؟ دمیدر سرم زده شد و ازم خودم پرس یانگار که جرقه ا

 

خواست بگذارم  یاز من م هیدرست حدس زده ام. با گر دمیکه فهم دینکش یطول

آنکه حال دخترش بد  الیدهد از فکر و خ یدارد جان م گفتی. مندیدخترکش را بب

خراب گفتم که سمت  یفکر کنم، با حال یحظه ال یآنکه حت یباشد. من اما، ب

به  ازیبرود که تا به حال بوده است. گفتم نازگل ن یی. گفتم به همان جادیایهمسرم ن

نازگل  شیو پ دمیهمچون تو ندارد و با تمام شدن حرفم، راهم را کش یمادر

 برگشتم.

 

بد شود.  یخواست حال نازگل ذره ا یبودم که حد نداشت. دلم نم دهیترس آنقدر

 یبلکه بدتر هم م چ،یکرد ه یشدن مادرش حالش را بهتر که نم دایبدون شک پ

 را حدس بزنم. نیتوانستم ا یشناختم و م یم یساخت! من نازگل را بهتر از هرکس

 

با  یسر و سر یکه از قضا روز ینام هیدانستم قبل از ورود من به اتاق، مرض ینم

گفت  یم اوشیزده است. س ییزگل حرف هاداشته، در اتاق بوده و به نا اوشیس

که خودش را به تو نشان نداده است،  ییتورا با من اشتباه گرفته و از آنجا هیمرض

 .یهست مینتوانسته بفهمد تو برادر دوقلو
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صبح  یشک کند و ماجرا اتفاقات دست به دست هم داد تا نازگل به من نیا ی همه

تا بفهمد من  د؛یایبه خودش ب ید تا نازگل کمافتا یاتفاق م نیا دیبا دیرخ دهد. شا

 .ستین شیب یتفکراتش، توهم یکنم و همه انتیبه او خ ستیقرار ن

 

کنار نشسته است. سرم را که چرخاندم،  یافکارم غرق بودم که احساس کردم کس در

گذاشتم که فقط چند روز مانده به عمل  ی. نه! من نمدمیپر میاز جا دهیشوکه و ترس

 اش خراب شود.  یحال روحنازگل، 

 

تا مبادا  نم؛یرا نب شیو التماس ها هیفرار کنم؛ خواستم بروم تا باز هم گر خواستم

 :دندیچسب نیبه زم میپاها ییکه زد، گو یحرف دنیبسوزد، اما با شن شیدلم برا

کار  مارستانیب نیهم یتونم. برادرم تو یم یبه راحت نمش،یبب امیاگه بخوام بمن -

شکه بشه.  دنمیخوام با د یبرام. من فقط نم هیس فکر نکن که کار سختکنه پ یم

و فقط  ششیپ امیناشناس ب هیخوام به عنوان  ی. ممیخوام بفهمه که من ک یاصال نم

 ها؟ ه؟یادیز یخواسته  نیچند ساعت کنارش باشم. ا

 

 :دیترک بغضش

 ه؟یادیز یخواسته  چارهیمنه ب یبرا ه؟یادیز یمادر خواسته  هی یبرا-

 

آنکه به سمتش برگردم، انگشت شست  یقلبم را به درد آورده بود. ب ش،یها التماس

 کردم؟ یچه م ایبسته ام فشردم. خدا یپلک ها یو اشاره ام را رو
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 :دیرا گرفت و تکان داد. هق هق کنان نال نمیآست ی گوشه

 کشه. یدرد داره من رو م نیا ؟یفهم یم رمیم یدارم م-

 

به شدت  یبه درک! اما تنها با تاسف به چشم ها میم و بگوخواستم برگرد یم

شدم. انگار نازگل  یکردم، نرم م ینگفتم. نگاهش که م یزینگاه کردم و چ شیآشنا

شدند و انگار  یم یپر و خال نگونهینازگل بود که ا یکرد. انگار چشم ها ینگاهم م

 بود. مینازگل مقابل چشم ها یچشم ها یسرخ

 

نازگل  یرا برداشت کرده بودم که از دور نیا "رمیم یدارم م" ی لحظه از جمله آن

اش  ییبایاز ز یزیکرده ام! سرطان چ یاشتباه م دمیرا گفته است، اما بعدها فهم نیا

 ...دمیفهم ری! چه قدر ددمیفهم ریرا د نینگذاشته و من چه قدر ا یباق

 

 نازگل#

رنگ  دیبه سقف سف رهیخشکِ خشک شده بود و نگاهم از آن بدتر! خ میگلو

 !ختیر یفرو نم یشدند و اشک یم یپر و خال میچشم ها مارستان،یب

 

 یبدتر است. حت شهیکردم حالم از هم یکه چشم باز کرده بودم، احساس م یوقت از

 یبه دستم وصل بود و تومورِ لعنت ی. سرماورمیبد بودنم را به زبان ب اینتوانستم خوب 

 کرد. یم ییخودنما شتریب شهیانگار از هم
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کس  چینکنند. آنطور که ه دایجنازه ام را پ ی! آنطور که حترمیخواست بم یم دلم

 از آثارم نباشد! یکه اثر ی. فقط نابود شوم، جورنفهمد

 

 اندازه خجالت زده شده باشم. نیام به ا یندارم که تا به حال در زندگ ادی به

 

 ادمیکه زده بودم به  ییها که حرف یوقت چد،یپ یخودم در سرم م یکه صدا یوقت

نفرت  نقدریکنم. حالم از آنکه ا هیبزنم و گر غیآمد، دوست داشتم با تمام توانم ج یم

 خورد. یبودم، بهم م زیانگ

 

نشستم  میتفاوت باشم. به سرعت سر جا ینتوانستم ب گریکه وارد اتاق شد، د اوشیس

 ه به بغض لب زدم:تآغش ییو با صدا

 روهام کو؟-

 

 نشست و گفت: یصندل یشد. مقابلم رو کیو نزد دیپاش میبه رو یلبخند

 خواهر کوچولو؟ یخوب-

 

 د،یجوش میو اشک در چشم ها دی. چانه ام لرززدینمانده بود که اشکم فرو بر یزیچ

 کرد و لب زد: یاخم

 . گفته باشم.ستاین یاز رهامم خبر رمیم شمیپا م یزیقطره اشک بر هی-
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 حال و لرزان گفتم: یبه شدت ب ییصدانکنم. با  هیکردم گر یسع

 کجاست؟-

 گم شده بود!-

 

 . با ترس گفتم:ختیفرو ر نهیدر س قلبم

 ؟ی... چیعنی-

 شده. دایاالن پ یعنیگفتم گم شده بود دختر خوب! -

 

 :دیلرز ینشدم. تمام جانم م آرام

 فقط بگو کجاست؟-

راحت باشه مگه نا کمیکه  یدینشسته. فکر کنم بهش حق م مارستانیب اطیح یتو-

 نه؟

 

 گفت: یمصنوع یکرد و با اخم ینچ یاوشی. سختیفرو ر یاشک

 ممنوع؟ هیمگه نگفتم گر-

 

 زدم: هیگر ریام گرفت. بغضم شکست و به شدت ز هیبدتر گر ییحرف گو نیا با

بخشه. من احمقم.  یکردم. من رو نم تشیاذ یلی. من خاوشیبخشه س یمن رو نم-

 !میاحمق واقع هیمن 
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 میشانه ها یکه رو اوشیس یصورتم گذاشتم و هق زدم. دست ها یرا رو نمدستا

گره  ییرا برداشتم و هق هق کنان نگاهش کردم. با ابروها مینشستند، دست ها

 بخوابم. میوارد کرد تا سرجا یفشار میخورده، به شانه ها

 یپس م یانگار دار ؟ینیب یدستته؟ حال خودت رو نم یسرم تو ینیب یمگه نم-

نه  شهیم شیزی! نترس اون لنگ دراز نه چیفکر اون نره غول یاما در هر حال یتاف

 باهات قهر کنه؟! یحت تونهی. جونش به جون تو بنده مگه مرهیم ییجا

 

که انگشت اشاره  یسرم قرار گرفت و در حال یبالشت گذاشتم، باال یرا که رو سرم

 داد گفت: یوار تکان م دیاش را تاک

که  یبفهم دیاما نازگل با ،یناراحت یکاف یچون خودت به اندازه  حرف بزنم دینبا-

 یطالق م گهیبه شوهرش نم یچهارتا دونه عکس کس ی. براستین یبچه باز یزندگ

 یزیاز صحت چ نکهیتا همه رو خبر داره کنه. قبل از ا ندازهیخوام. داد و هوار راه نم

 قضاوت نکن! یمطمئن بش

 

اش گره زدم و فقط توانستم شرمنده و ناراحت سرم  یجداشک آلودم را به نگاه  نگاه

 را باز کرد و گفت: شیاخم ها یرا تکان دهم. کم

 نازگل؟ یبه من اعتماد دار-

 

 اوشیدانم چرا، اما س یکرد! نم یفکرش را هم نم یکس یآنقدر که حت اوش؟یس به

 و قابل اعتماد بود. یدوست داشتن ماین یمن به اندازه  یبرا
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 !ادیز یلیآره. خ-

 درسته؟ یکن یبگم قبول م یپس هرچ-

 

 زد و گفت: یتکان دادم. لبخند نانیرا با اطم سرم

رو جز تو  یزن چیبه رهام شک نکن. چشم اون ه یطیشرا چیوقت، تحت ه چیه-

 .نهیب ینم

 

 هجوم آورد. میاتفاقات صبح افتادم و اشک به چشم ها ادیهم به  باز

رو برات روشن  یزیچ هیبذار  نیبب ؟یکن یم هیگر گمیم یدختر! چرا من هرچ یه-

دختر بود که اونم مارال بود. گرچه با مارال هم رابطه  هیکنم. رهام قبل از تو فقط با 

کردم که دوستش داشته باشه. کال رهام  یوقت باور نم چیداشت و من ه یسرد ی

به  گرفت، یگرم نم یعوض شد. با کس لمادرم مرد به ک یبود. از وقت نطوریهم

آورد. رهام  یرو هم دوست داشت به زبون نم ی. اگه کسدیورز یعشق نم یکس

 یتیبراش جذاب نکاریرابطه با جنس مخالف داشت اما اصال ا یها برا تیموقع یلیخ

 کنه! یم هیبه خاطرش گر نمیب یکه م یهست ی. تو تنها دخترنداشت

 

 آخرش، تمام تنم نبض گرفت. یجمله  با

 

را به سمت قلبم  رشیت نیاثر گذاشته، آخر میچه قدر رو شیهاکه حرف  دید یوقت

 تنها گذاشت: یوانگید ایدن کیپرتاب کرد و من را با 
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قلبش  میاون رو از صم خت،یاشک ر یمرد یبرا یخوندم اگه زن ییجا هیروز  هی-

 شهینم دایپ نیزم یرو یاحد چیه خت،یاشک ر یزن یبرا یدوست داره، اما اگه مرد

 اون مرد دوست داشته باشه. یرو اندازهکه اون زن 

 

 بار هزارم در سرم اکو شد: یبرا اوش،یپر احساس س یصدا

 یقلبش دوست داره، اما اگه مرد میاون رو از صم خت،یاشک ر یمرد یبرا یاگه زن"

 یکه اون زن رو اندازه شهینم دایپ نیزم یرو یاحد چیه خت،یاشک ر یزن یبرا

 "اون مرد دوست داشته باشه.

 

 نی. قلبم از تصور آنکه در ادمیبخار گرفته کش ی شهیش یو دستم را رو دمیکش یآه

 یچرا با خودش لج م ینسبتا سرد، سرما بخورد مچاله شد. با من قهر بود، لعنت یهوا

 کرد؟

 

مردانه اش  بتیفاصله نگاهم را به ه نیچسباندم و از هم شهیداغم را به ش یشانیپ

تنش  یشده بودند تا از سرما دهیچیپ شیور بازوهاکه د شیدوختم. به دست ها

آمد. به  یبه قواره اش م بیکه عج یاش. به کاپشن یسرتا پا مشک پیبکاهند. به ت

 کرد. یم "ها"بار آنهارا  کی قهیکه چند دق یانگشتان

 

هزاران سال دلتنگش  یگذشت و من به اندازه  یم نمانیب یروز از دعوا کی فقط

برباد رفته. دلتنگ خنده  یجز حرکاتش. دلتنگ تمام روز هابودم! دلتنگ جز به 

 !شیها دنیعشق ورز ش،یتشر ها ش،یاخم ها ش،یها
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سرد  یهوا نیتوانست به خانه برود؛ چرا ماندن در ا یباشد، م شمیخواست پ ینم اگر

 کرد؟ یم تیرا اذ مانیداد و هردو یم حیرا به بودن در خانه ترج

 

رنگ شوق  یرا چرخاندم. نگاه گرفته و غم آلودم، لحظه اباز شدن در، سرم  یصدا با

ام  یو جسم یروح یاحوال ضیاز مر یتوانست کم یکه م یزیتنها چ دیگرفت! شا

 بود! نیبکاهد، هم

 

 زدم: شیمتعجب صدا یمحو، مهربان و کم یلبخند با

 نفس؟-

 سالم نازگل جون!-

 

 بود! نیریدختر چه قدر با ادب و ش نیکه ا یوا

 .یایب شمیپ گهیکردم د ی. فکر نمزمیزسالم ع-

 

که با کالهش ست کرده  یقرمز رنگ یرا پشت سرش بست و به سمتم آمد. پالتو در

 آمد. یاش م یبه پوست برف بیبود، عج

 

نازگل گونه اش  یرا که جلو آورد، تا کمر خم شدم و نگاهم را به چهره  دستش

 م گفتم:داد یکه دستم را در دستش قرار م یدوختم. در حال
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 نجا؟یا یکه چرا اومد یامروزم مامانت گفته نگ-

 

لبش گذاشت و همزمان خودش را به  یمتفکر، انگشت اشاره اش را رو یحالت به

 چپ و راست تاب داد.

 

با خودم فکر کردم کاش نفس دخترِ من بود!  یاز حرکتش ضعف رفت و لحظه ا دلم

به نفس اما به اسم رها؛  هیشب دختر کیروهام داشتم و  کی ا،یکاش من از تمام دن

 که روهام دوست دارد. یهمان اسم

اگر من نبودم،  یافتاد. حت یمن م ادیکرد،  ینگاه م شیروهام هربار که به رها آنوقت

 بود که روهام با او خوشحال باشد. ییمردم، رها یاگر من م یحت

 

ماندم، همه  یه نمرا بست. فقط سه روز به عملم مانده بود و اگر زند میراه گلو بغض

 .شدینابود م زیچ

 

 یمرد. من فکرِ روهام یبودم که با نبودِ من م یفکر خودم نبودم؛ فکر روهام من

 یزن چیه یبرا بلکه او هم خت،یر یاشک نم شیبرا یبودم که بعد از من، نه تنها زن

 .ختیر یاشک نم

 یم کسچینه هدوست داشته باشد، به من  هیتوانست روهام را شب یکس م چیه نه

 به روهام بخواهد. هیتوانست من را شب
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 کیجز  زیچ چیمَردَم بگذارم. ه یندارم که برا یادگاری چیمن ه نها،یا یبا تمام حاال

 و درد! غم ایدن

 

که بعد از آن همه  ستیانصاف ن نیشوم. ا یبه حکمت خدا متعرض م بیعج یگاه

 نیتلخ رقم بخورد. ا نگونهیا سرنوشتمان م،یدیکه به هم رس یدرست وقت بت،یمص

 .میریاز هم فاصله بگ یلیبه هر دل ،یانیسخت و پا یروز ها نیکه در ا ستیانصاف ن

 

و زخم ها مرهم گذاشته شده،  افتهی انیسخت گذشته تمام شده، درد ها پا یها روز

 زند. یو تاول م سوزدیزخم ها م یست. هنوز هم جا یآن ها باق یاما هنوز هم جا

 

 یکه خدا از ما گرفت، ب یدانم امتحان ی! فقط مستیمقصر ک نیب نینم در ادا ینم

 . هم من و هم روهام!میما مردود شد یکه هر دو یاندازه سخت بود. آنقدر

 

 

 شیبه رو یآمدم و لبخند تلخ رونیتکان دستِ نفس مقابل صورتم، از فکر ب با

هم به دنبال خودم  و نفس را دمیحالم را به سمت تخت کش یب ی. قدم هادمیپاش

 کشاندم. 

 

 تخت گذاشتم؛ خودم هم کنارش نشستم و گفتم: یرا بلند کردم و رو نفس

 ؟یینجایچرا ا یبازم مامانت گفته نگ ؟ینگفت-
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حرف را از خودش در آورده.  نیبود. شک نداشتم که ا طنتیو ش یپر از شوخ لحنم

را  لشیکه دل گفتیمآمد و مادرش به او  یبه اتاق من م دیوگرنه چرا نفس با

 د؟ینگو

حالت رو بپرسم و برم بهش  امیمهربون من رو مامور کرده که ب هینازگل جون، پر-

 بگم.

 

 .رمیو تپلش را گاز بگ دیسف یخواست لپ ها ی. دلم مدمیلذت خند با

 

 کردم گفتم: یاش را با انگشت شستم نوازش م یکه پشت دستِ مخمل یحال در

 خودش کجاست؟مهربون  ی! پرنطوریکه ا-

 

 بچه گانه گفت: یرا باال انداخت و با ذوق شیابروها

 بگم که! شهینم-

 

 :دمیخند

 عجب!-

 

 آنکه به سمت در برگردم گفتم: یاتاق که باز شد، ب درب
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 چه قدر نازه! نینگاش کن بب ایکردم. ب دایدوست پ نیبب ایب ؟یمامان اومد-

 

 و گفتم: دمیلپ نرم نفس کش یدستم را رو همزمان

 بهم؟ یدیبوس م هی! یووش خدا کاش تو دختر من بود-

 

گونه ام  یمحکم رو یشد و بوسه ا زانیحرف بود. از گردنم آو نیمنتظر هم انگار

گاه  چیکه ه یدر قلبم شکل گرفت. حس بیعج یکاشت. دلم ضعف رفت و حس

بود که  یبه حس مادر هیگاه آن را احساس نکرده بودم! حسم شب چینداشتم. ه

 !یو دوست داشتن نیریزند. همانقدر ش یصدا م "مامان"بار اورا  نیاول یش برافرزند

 

نشاندم،  یم میپا یکه نفس را رو ی. در حالدیاز جانب مامان به گوشم نرس ییصدا

 سرم را به عقب چرخاندم و گفتم:

 ماما...-

 

حرف در دهانم ماند.  خت،یر یبود و اشک م ستادهیدر ا یکه جلو یزن دنِید با

 تعجب نگاهش کردم و گفتم:م

 د؟ییبفرما-

 

و به  دیپر نیی. نفس از آغوشم پاختیر یبود و همچنان اشک م دهیدر چسب به

 و گفت: دیزن چسب یکردم که نفس به پا ی. با تعجب نگاهشان مدیسمتش دو
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 دوستش دارم! یلیمهربون و خوشگله. من خ یلیمامان نازگل جون خ-

 

 بود که مادر نفس باشد. بیزد و عج یباال م یدرشت شدند. سنش کم میها چشم

 

 نگاهم کرد و گفت: بیعج یبا حالت زن

 !یلیخوشگله! خ یلیآره مامان، خ-

 

آمدم. چه قدر مادر و دختر  نییپا کاشتم و از تختلبم یرو یزحمت لبخند به

 بودند.  بیعج

 

با چند  عذر ادب و صحبت برداشتم، یقدم را به سمتِ زن برا نیمحض آنکه اول به

چه شد. به خودم که آمدم، در  کبارهیدانم به  یرساند. نمقدم بلند خودش را به من 

فشرد و شانه  یآغوش گرم و پر محبتش فرو رفته بودم. من را به شدت به خودش م

چه کنم. هاج و واج در آغوشش بودم  ستمدان یخوردند. نم یتکان م هیاز گر شیها

 یدستم را باال آوردم و رو یکه گذاشت، به سخت یدانستم چه خبر است. کم یو نم

 چیه یبه بو هیعطرش شب یام را پر کرده بود. بو ینیکمرش گذاشتم. عطرش ب

 خاص! یلیداشت. خ یخاص ینبود. بو یعطر

 

کردم. امروز چه مرگم شده  ی. حالِ خودم را درک نمدیتپ یم بیو غر بیعج قلبم

 داشت؟ یبر نمدست از سرم  ب،یاحساسِ عج نیبود؟ چرا ا
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را پاک کرد.  شیبه خودش آمد. فاصله گرفت و شتاب زده اشک ها یلحظه ا انگار

 هولزده گفت:

 یکنترل کنم... معذرت... معذرت ممن... من نتونستم خودم رو... دی... بخشدیببخش-

 خوام...

 

آنها از تعجب فاصله افتاده بود،  نیکه ب ییدرشت شده و لب ها ییچشم ها با

 کردم. یمنگاهش 

 

 که ترس در آنها مشهود بود گفت: ییچشم ها با

و  دمیرهام جان رو د نجایکه اومده بودم ا شیدکتره، دو روز پ نجایمن برادرم ا-

ناراحت شدم. االنم بخاطر  یلی. خیشد یبستر نجایا یخانومش که شما باش دمیفهم

 نتونستم خودم رو کنترل کنم. نی... بخاطر همنیهم

 

 دهیام. ترس دهینفهم یزیکه چ دیدرشت شده و نگاه متعجبم فهم یم هااز چش انگار

 و نگران گفت:

بودم و رهام  یمیباهاش صم یلیمادر رهام بودم، خ یمیآخه من... من دوست صم-

 یلیداره خ یخانومش چه مشکل دمیفهم یوقت زهیعز یلیزد. برام خ یخاله صدام م

 ناراحت شدم.
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 د،یرس یبه نظر م بیکه عج یزیشد. تنها چ یتر مقابل فهم  میکم اوضاع برا کم

بود و البته،  ستادهیا میبود که روبه رو یحال پر از عشقِ زن نینگاه پر از درد و در ع

 .ختیر یم شیپ یقیکه دقا ییاشک ها

 

 زدم و گفتم: یلبخند یسخت به

 .تونییآهان! خوش حالم از آشنا-

 

و در  دیزده و لرزانش را جلو کش خی دستم را جلو بردم و او به سرعت دستِ همزمان

 یکرد؛ انگار م یلحظه هم نگاهش را از صورتم جدا نم کی یدستم گذاشت. حت

 در خاطرتش ثبت کند. شهیخواست چهره ام را تا هم

 

 یآمد! قرار بود زنگ یتا االن م دیکرده بود. با رید نقدریدانم مامان کجا بود که ا ینم

 بزند و برگردد. مایبه ن

 

 به زن کردم و گفتم: رو

 . خدا نگهش داره براتون.دیدار یچه دختر ناز-

 

 و گفت: دیتلخ خند یجمع شد. با حالت شیمرتبه اشک در چشم ها کی

 ممنون دخترم.-
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 بود که داشتم؟ یچه حال نیحبس شد. ا نهیدر س یلحظه ا نفسم

 

بدنم درد  ضعف داشتم و انگار تمام ینگاهش معذب بودم. از طرف ینیسنگ ریز یکم

هم باعث شده بود که کالفه تر شوم. انگار مادر نفس حالم را  جهیکرد. سرگ یم

 که گفت: دیفهم

 بکنم. یادتیازت بپرسم و ع یحال هیخواستم  یدراز بکش. من فقط م یخوا یم-

 

 یآنقدر روهام را دوست داشت که برا یعنیگفت.  یهارا با بغض م نیدانم چرا ا ینم

 کرد؟ یبغض م ونهنگیهمسرش ا یضیمر

 

بغلم را گرفت و به سمت تخت  ریرفت. به سرعت ز جیبردارم که سرم گ یقدم آمدم

از  سیکنم که با صورت خ یخواستم تشکر دم،یتخت خواب یرو یکشاند. وقت

 اشکش مواجه شدم.

 یدل نازکش به درد آمد! لبخند یرفت. دلم برا ادمیاز  زیبند آمد و همه چ زبانم

 دستش گذاشتم: یبا محبت روزدم و دستم را 

 خانم؟  دیکن یم هیچرا گر-

 ... من... من...دیب... ببخش-

 نداره! یکردن که اشکال هیگر د؟یکن یم یعذرخواه نقدریچرا ا-

 

 گفت: هیهق هق افتاد. دستش را در دستم گرفتم و فشردم. با گر به
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 !سهیمیقلبم داره وا-

 .نیسبک شد دیشا دیبگ نیاگه دار ن؟یدار یمشکل-

 

 نگاه کرد و با درد گفت: میچشم ها در

که  ی. دارم از دردشهیداره. دلم داره براش کباب م یدختر منم مثل تو تومور مغز-

 !دمیجون م کشهیم

 

 مادر سخت تر بود؟ کی یبرا نیاز ا زیسوخت! چه چ شیبرا دلم

 

 پر از یببخشم. با لحن نیاز دردش را تسک یحرف بزنم که کم یکردم جور یسع

 محبت گفتم:

 دیدخترتونم که شده بخند ی هیروح ی. برادیخودتون رو بباز ینجوریا دیشما نبا-

 که اونم خوشحال باشه!

 تونم کنارش باشم. ینم ی. من حتادیخواد. از من بدش م یاون من رو نم-

 

 یبگیزود به دلم نشستند؟ چرا اصال با آنها احساس غر نقدریمادر و دختر ا نیا چرا

 کرده بودم. ی؟ انگار که سالها با آنها زندگکردم ینم

 

اش را به من  یاشک ی. نشست و چشم هاندیبنش یصندل یکردم که رو اشاره

 با دوم شخص مفرد خطابش کردم: نباریدوخت. ا
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 !یآروم بش دیشا ؟یکن فیبرام تعر یدوست دار-

 . شمیجور آروم م هیمن فقط -

 ؟یخب؟ چه جور-

 دا بزنه!دخترم من رو مامان ص یوقت-

 

 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با

 گه؟یم یپس بهت چ زنه،یاگه مامان صدات نم-

 !ادی! اون از من بدش میچیه-

 اد؟یاز مادر خودش بدش ب یدختر شهیآخه چرا؟ مگه م-

 

 ام گل کرده بود. یفوضول دای! شددمیپرس یهارا م نیدانم چرا ا ینم

 حق داره. حق داره!-

 !ادیوقت از پدر و مادر خودم بدم نم چیم هنه، حق نداره. من خود-

 

 :دیبرق زدند. پرس شیکردم چشم ها احساس

 خوب بودن! یلیاونا خ دیخب شا-

چند  یبرا دیازشون دلخور شدم، شا دیاشتباه داشتن، شا یلینه. اتفاقا اون ها هم خ-

ر بود که نتونستم ازشون متنف ادیروز متنفر شدم، اما بازم عشقم بهشون اونقدر ز

 دوست دارم! یلیخ یلیرو خ ممیبمونم! من بابا منصور و مامان مر
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 گاه روشن نبوده است. چیخاموش شد. آنچنان که انگار ه کبارهی شیچشم ها برق

 

 لرزان گفت: یی. با صدادیاش از بغض لرز چانه

 که مزاحم استراحتت شدم. دیبرم، ببخش گهیمن د-

  !تییخوشحال شدم از آشنا ه،یچه حرف نیا-

 

که قلبم را ماالمال از محبت و لذت کرد. به محض  دیپاش میپر مهر به رو یلبخند

 تخت بلند شد، دستش را گرفتم و گفتم: یآنکه از رو

 د؟یببخش-

 

 گفت: بیعج یلحن با

 جان دلم؟-

 بدم؟ امیپ هی تیبا گوش شهی... مشهیم-

 

 سرعت گفت: به

 آره حتما!-
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 دیکش رونیرا ب یدستش را داخل آن برد. گوش شانه اش برداشت و یرا از رو فشیک

 و بعد از باز کردن رمزش گفت:

 .زدلمیعز ایب-

 ممنون.-

 

 کردم: پیها شدم. تا امیرا از دستش گرفتم و وارد قسمت پ یگوش

 شم؟یپ یایب یخوا یدلم برات تنگ شده! نم-

 

 نوشتم: نبارینتوانستم ارسالش کنم. پاک کردم و ا اما

 ستیراهش ن نیا یول بزن تو گوشم اصال. ایدونم. ب یو شکستم م. قلبت رمونمیپش-

که من رو  ستین نی. راهش ایکه خودت رو ازم محروم کن ستین نیروهام. راهش ا

 .یکن ونهید ینطوریبا قهر کردنت ا

 

ارسال  شیکرده بودم برا پیکه تا یزیچنگ زد. باز هم نتوانستم چ میبه گلو بغض

 کردم: پیگرفت تا یچشمم راه م یاز گوشه  یکه اشک یکنم. پاک کردم و در حال

ازت  یک یاگه سرما خورد ؟یخور یسرما م یگیتو اون سرما نم ینیش یم-

 یراه خوب نیبه خدا ا ؟یکن هیکارات تنب نیمن رو با ا یخوا یکنه؟ م یم یپرستار

 کشه! یمن رو م یکه انتخاب کرد یراه نیانصاف! ا یب ستین
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 یصندل یکه مادر نفس دوباره رو دمیکرده بودند. د دایا پراه خود ر میها اشک

 گفت: یوقت دیلرز یاز بغض م شی. صدادیرد اشکم کش ینشست و دستش را رو

 خوشگل خانم؟ یکن یم هیچرا گر-

 ترسم! یمثل قبل دوستم نداشته باشه. م گهیترسم د یدلش رو شکستم. م-

 

 شد و گفت: رهیخ میچشم ها در

 !یازش بپرس یتون یم-

 بپرسم؟ یچ-

با وجود ناراحت  یاگه واقعا دوستت داشته باشه، حت ؟یازش بپرس که دوستم دار-

ناراحته  یاگه نداشته باشه، وقت ی. ولارهیبودنش هم دوست داشتنش رو به زبون م

کردنه خودشه. امتحان کن! من مطمئنم که به دوست داشتنش  یفقط به فکر خال

 کنه. یاعتراف م

 

 بود. نیهم قایبود! دق نیم زده شد. همدر سر یا جرقه

 

که نوشته بودم پاک کردم و  یزیرا باال آوردم. چ یذوق نگاهش کردم و بعد، گوش با

 نوشتم: شیتنها برا

 مردِ من؟ هیدفاعت چ نیآخر-
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به  میکه نفس ها یرا ارسال کردم و در حال امیمکث کنم، پ یلحظه ا یآنکه حت یب

 دوختم. زمزمه کردم: یو دوست داشتن بیبه زنِ عج شماره افتاده بود، نگاهم را

 بهش گفتم!-

 کنه! یم دادیپسر ب نیا یچشم ها ینگران نباش. عشق تو-

 

. یگوش امیپ یکه به زبان آورد، مصادف شد با بلند شدن صدا یکلمه ا نیآخر

 یواقع یکه فرستاده بود، به معنا یامیپ دنیرا مقابلِ چشمانم گرفتم و با د یگوش

 دادم:جان 

 !نیزم یدختر رو نیتر یدفاعمه لعنت نیآخر نیدوستت دارم و ا-

 

 قیوجود داشت، به وجودم تزر ایکه در دن یجمله، تمامِ آرامش کی نیبا هم انگار

 را از سر آرامش بستم.  میام چسباندم و چشم ها نهیرا به س یشد. گوش

 

در حق چه  یه لطفچ دانمیام بود! نم یشانس زندگ نیشک، روهام بزرگتر بدونِ

 دانم! یانجام داده بودم که خدا روهام را به من داد. نم یکس

 

اش  یاز ناراحت گریکرد و د یرا به مادرِ نفس برگرداندم. با لذت نگاهم م یگوش

که روهام به من داشت،  یناراحت نبودم! با وجودِ عشق گرینبود. من هم د یخبر

 وقت ناراحت نبودم! چیه
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رفته است.  رونی نفس در اتاق شدم و با خود فکر کردم که حتما بمتوجه نبودِ تازه

کرد و به سمت در رفت. قبل از آنکه به در برسد، در باز  یمادرِ نفس از من خداحافظ

 یدر خشک شد. وقت یکه مادرِ نفس جلو دمیشد و نگاهم به مامان افتاد. به وضوح د

تفاوت  واریبا رنگِ گچِ د رنگ صورتش دوخت،برگشت و نگاه ناباورش را به من 

 نداشت. یچندان

 

سالم کرد. سپس رو به من  ییبود. در را بست و با خوشرو الیخیاما راحت و ب مامان

 کرد و گفت:

 ؟یکن ینم ینازگل مامان معرف-

 

را بست.  شیسرش گذاشت و چشم ها یرو یکه مادرِ نفس دستش را لحظه ا دمید

 گفتم: یبا نگران

 حالتون خوبه؟-

 

 کنترل کرد و من من کنان گفت: یرا به سخت شخود

 آ... آره... خوبم!-

 

 ناباور و غرق در اشکش دوختم و خطاب به مامان گفتم: ینگرانم را به چشم ها نگاه

 اومده بودن! ادتیع یروهام هستن. برا یاز آشناها-
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 باال انداخت و گفت: ییابرو مامان

 خانم. دیآهان! لطف کرد-

 

 رونیکرد و شتاب زده از اتاق ب یبه مامان بدهد، خداحافظ یه جوابآنک ینفس ب مادرِ

 رفت. 

 

 با تعجب به سمتم برگشت و گفت: مامان

 خل بودا!-

 مامان!-

کرد. کم مونده بود غش کنه.  ینگام م ینجوریبود ا دهیواال به خدا، انگار جن د-

 شدن! ونهیمردم د

 

 گفت:تاسف تکان دادم که با چشم غره  یبه نشانه  یسر

و اون شوهر  یرفتم تو موند ی. وقتیوجب مین دهیکوفت! به مادرشم درس اخالق م-

 !یفهمیانوقت م نیرو کشت گهیتر از خودت هم د ونهید

 

 گفتم: یمانند بود وقت غیج میصدا

 مامان!-
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 حواله ام کرد: یچشمک شد،یم کمیکه نزد یو در حال دمیخند

رهام زنگ زد گفت  رمیدا. من دارم مبه خ ترسمیجانِ دل؟ چشات و درشت نکن م-

 نازگل بمونم.  شیپ خوامیمن م

 

 زده گفتم: ذوق

 ؟یگیراس م-

 بشه. داشیآره فکر کنم االنا پ-

 

 گونه ام گذاشت و با محبت گفت: یرو یا بوسه

بخوره.  کنهیغذا درست نم هی ماین نیکه خونه نباشم ا یدونیبرم. م گهیمن د-

 کمش.تو ش زهیریهمش فست فود م

 

چند لحظه بعد روهام  م،یکرد یکه خداحافظ گریتکان دادم. از هم د یو سر دمیخند

 کرد! دنیمهابا شروع به تپ یام، ب یجنبه و لعنت یقلبِ ب دنشیواردِ اتاق شد. با د

 

 نیا یقصد داشتم با نگاهم روهام را قورت دهم تا بلکه دلتنگ ییمن که گو برعکس

 گریکه هنگام ورود به اتاق به سمتم انداخت، د ینگاه میدو روز رفع شود، او به جز ن

 نگاهم نکرد. 
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نشد. شده بود همانِ روهام مغرور  دمیعا یزیکردم و جز تکانِ آرامِ سرش، چ یسالم

 !یو از خود راض

 

و محکم  یجد یی. با صدادیاتاق رفت و پرده هارا کش یراست به سمت پنجره  کی

 گفت:

 شهیش ؟یکه چ یچسبونیو خودت رو بهشون م یسیمیاپشت پنجره و یایم نقدریا-

 بهتره. یتو اتاق. پرده هارو بکش ادیم یلی! نورم خخهیها 

 

 یخال نطوریاش را ا یناراحت خواستیکرد! انگار م یم یخدا که داشت بهانه تراش به

 کند.

 

 درهم گفت: ییسمتم برگشت و با اخم ها به

 هیمگه نگفتم اشعه داره؟ گوش شه؟یاق نمات نیواردِ ا یبا گوش یشکیمگه نگفتم ه-

 ؟یداد امیبود باهاش پ یک

 

 گفتم: تیمظلوم با

 که گفت دوست مامانت بوده! یخانوم هی-

 

باز شدند و نگاهش محوم شد. اما زود به خودش آمد و  یدرهمش، کم یها اخم

 گفت:
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 یچه االن چه بعد از عمل خونت پا نم،یدستت بب یباشه! گوش خوادیم یهرک-

 شده وضعمون. نیا یکارارو کرد نی. همخودته نازگل

 

از  دمیفهم یبودنش خوشحال بودم، اما با سرد بودنش م نجایکردم. با آنکه از ا بغض

 یخواست روهام از دستم ناراحت باشد! دلم نم یدستم دلخور است. من دلم نم

 خواست...

 

که پشت به من،  یبود را کنار زدم و خواستم به سمت روهام میکه رو یا ملحفه

 ییبروم. به محضِ آنکه دمپا دیکش یسر م یآب وانیبود و ل ستادهیا خچالی یجلو

 داد زد: دنمیبرگشت و با د دم،یرا پوش میها

 ؟یگفت از جات بلند بش یک-

 

نگاهش کردم.  کرد،یم یشرویکه هر لحظه پ یدرشت شده و بغض ییچشم ها با

ق در اشکم گره خورد، نفسِ کالفه اش را غر یکه به چشم ها شینگاه سرخ و عصبان

 زمزمه کرد. یمانند لعنت یزیلب چ ریفرستاد و ز رونیب

 

 دیلرز یکه از بغض م ییگذاشت، با صدا میبازو یسمتم که آمد و دستش را رو به

 گفتم:

 !یسرم داد زد-

 بخواب. ای. بدیبودم ببخش یعصبان-
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ته  یکه انگشت شستم را رو یصورتش گذاشتم و در حال یدستم را رو یدلتنگ با

 دادم، بغض کرده گفتم: ینوازش وار حرکت م ششیر

 سر به تنم نباشه. خوادینه؟ دلت م یاز دستم ناراحت-

 

 تخت نشاند و گفت: یکه زده بود، به زور من را رو یتوجه به حرف یب

 !یستیاصال فکر خودت ن-

که  یز دستم دلخورا نقدریدلت رو شکستم و ا یفکر خودم باشم وقت یچه جور-

 ؟یکن یچشمام نگاه نم یتو یحت

 

 تخت گذاشت: یرا بلند کرد و رو میپاها

 .ستین نطوریا-

زود قضاوت  نیشکاک بودنم، ا نیتوام از دست ا ؟یدید یتوام از دستم خسته شد-

کردم روهام. من  یم یبه خاطر اون عکسا اونجور دی. من نبایکردنام خسته شد

 !یلیپستم خ یلیمن خ .یکرد انتیبهت گفتم خ

 

 گفت: تیهم فشرد و با عصبان یرا رو شیها چشم

 کنم! یخفه شو نازگل. خواهش م-

 

 تخت بخوابم: یفشار آورد تا رو میشانه ها به
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 م؟یریطالق بگ یخواینکنه م ؟یکه گفتم بکن یکار هم،یتنب یبرا یخواینکنه م-

. تورو خدا ترکم نکن. کنم یبهت شک نم گهیخوب شم. د دمیروهام به خدا قول م

 روهام...

 

 یقابل وصف رو ریغ یبا عطش شیخفه شد. لب ها میصدا در گلو یواقع یمعنا به

 زدند. یجهان را رقم م یبوسه  نیباترینشسته بودند و قطعا ز میلب ها

 

 ریاز ز یقلبش را حت یاندازه  یب یاش نشست، تپش ها نهیس یکه رو دستم

گذاشت و با  میپهلو یدستش را رو هیساس کردم. که به تن داشت هم اح یکاپشن

اش  یاز خشونت و دلتنگ زیلبر یسرم را نگه داشت و به بوسه ها گرش،یدست د

 .دیسرعت بخش

 

ام گذاشت  یشانیپ یاش را رو یشانیدانم چه قدر گذشت تا باالخره دل کند. پ ینم

 گفت: میبه چشم ها رهیو خ

 ؟یلعنت یزنیاز تکرار نشدن اشتباهت م بعد حرف ،یاالنم بهم شک کرد نیتو هم-

 

 داد. روهام گفت: یرا نم یزدن حرف یاجازه  مینفس زدن ها نفس

. دارمیدست از سرت بر م رمیبم یمن فقط وقت یدیکه هنوز نفهم یاحمق نقدریا-

که خوب و  ییچه برسه به خواست تو دم،یبه خواست خودمم طالقت نم یمن حت

 !یدینم صیبدت رو تشخ
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 نفس بکشم.  یگرفت و گذاشت کم هفاصل

 ؟یدرد که ندار-

 

 مرد نشد؟ نیعاشق ا شدیناراحت بود هم نگرانم بود. م یوقت یحت

 

 همانند پوزخند زد و گفت: یرا به چپ و راست تکان دادم. لبخند کج سرم

 بشه ساکتت کرد! کمیترفند  نیبا هم نکهیمگر ا-

 

 حرص گفتم: با

 !یدیبوس یر! من رو زویخودخواه یلیتو خ-

 

خودم را گرفتم.  یکه زدم، دوست داشتم بلند بلند بخندم اما جلو یاز حرف خودم

روهام شکل گرفته بود، به من جرات  میلب ها یکه رو یزیآم طنتیلبخند محو و ش

 داد:

 !یبوسم کرد یحرفام رو بزنم زور ینذاشت ه؟یها چ-

 خواست! ینه که تو دلت نم-

 

 دم:تنم داغ شد. حاشا کر تمام

 گفته؟ یک-
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 لب زد: زیآم طنتیو ش یموذ یرا باال انداخت و با لبخند شیابرو یتا کی

 نه! درسته؟ یو ک یبریلذت م یسال بفهمم ک کیفکر کنم بعد از -

 

 و گفتم: دمیرا با لذت در دهانم کش نمیریز لبم

 حرفام رو بزنم. یبدم اومد که نذاشت میلیلذت نبردم. خ-

 

 که خمار کرده بود گفت: ییبا چشم هاصورتم خم شد و  یرو

 ؟یداریدست از سرِ لبت بر نم نهیواسه هم-

 

 میرا به لب ها نشیو نگاه آتش دیدندانم رها کردم. خند ریرا به سرعت از ز لبم

 دوخت:

 ؟یگیچرا به خودم نم یخوایطعمش رو م-

 

 یبه باز را میبار دوم لب ها یبرا شیاز حرفش نگذشته بود، که لب ها یا هیثان و

ام را  یتمام دلتنگ نباریکرد. ا دنیپر حس تر و آرام تر شروع به بوس نباریگرفت. ا

کردم. عاشق ترم  شیکرد و جادو میاش را رفع کردم. جادو یرفع کرد و تمام ناراحت

 کرد و عاشق ترش کردم.

 

 پچ زد: میلب ها یفاصله گرفت، رو یوقت
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 من یِهمه آرزو یراهِ مرا اشاره شو اِ-

 من یِخلقِ جهان نشسته روبرو نیازترن

 عاشقانه شو  یِمرا بهانه شو مست جانِ

 منو نگارِ من، در دلِ من ترانه شو جانِ

 منم الیمنم، عاشق ل دایش مجنون

 منم بایآن نگاهِ ز رِیو اس سرسپرده

که با آن لحن خمار و سراسر شور و عشق زمزمه کرد، دلِ کم  یزیدل انگ شعرِ

ام حبس شده بود و  نهیدر س یواقع یت تر کرد! نفسم به معناطاقتم را کم طاق

 .مودندیپ یرا م شیلب ها و چشم ها نیمحتاجم، مدام راه ب یچشم ها

 

و پر عطش، دستانم را دورِ گردنش انداختم و سرم را باال  تابیمن بودم که ب نباریا

 یشدند. بناخودآگاه بسته  میرا که احساس کردم، چشم ها شیلب ها ی. گرمدمیکش

و به حالت نشسته در  دمیبردارم، خودم را باال کش دنیدست از بوس یآنکه لحظه ا

 آمدم. 

 

باشد و حاال بعد از  دهیآب و علف دو یب یابانیکه روز ها در ب یتشنه ا همچون

 .دمیبوس یرا م شیخنک و گوارا در دست دارد، لب ها یگذشت روز ها آب
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برداشتم و  شیلب ها یرا از رو میلب ها رمیبگ آنکه فاصله یکه کم آوردم، ب نفس

اش  یشانیام به پ یشانیبود، پ شیشانه ها یرو میکه ساعدِ دست ها یدر حال

 چسباندم. 

 

 یدست بر نم گریکدیلحظه از نگاه به  کی یو حت میزد یدو نفس نفس م هر

لب آمدند و طعم  یبه نظر م شهیاز هم باتریبراقش در نظرم ز یها ی. عسلمیداشت

 بود! شهیتر از هم نیریش میبرا شیها

 

 زد، زمزمه کرد: یکه نفس نفس م یبار دوم در حال یبرا

 من یِهمه آرزو یراهِ مرا اشاره شو اِ-

 من یِخلقِ جهان نشسته روبرو نینازتر

 

بعد، کنارِ لبش  یا هیو ثان گرفتم یرا به باز شیخود شده، دوباره لب ها یخود ب از

 پچ زدم:

 ز تو، شومینم ریس-

 گناهِ من! نیجز ا ستین

 

 لب زدم: ی. کنارِ گوشش به آرامدیو در آغوشم کش دیخند یآرام با

 .یطاقت بش یکردم ب یکار هی نیبب-
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را بستم.  میراحت شد، چشم ها میجا یشانه اش جابه جا کردم و وقت یرا رو سرم

آنها  یل ها روبسازم و سا یپهن و مردانه خانه ا یشانه ها نیا یدوست داشتم رو

 !زیحال شگفت انگ نیاندازه بود. کوچک و در ع نیمن، به هم یکنم. آرزوها یزندگ

 فکر نکن فراموش کردما! -

 آخه؟ یکنم من رو ببخش کاریخب چ گه،ینکن د تمیروهام اذ-

 

و در  دیپاش میمحو به رو ی. لبخندرمیوارد کرد تا فاصله بگ یفشار میشانه ها به

 داد، لب زد: یگونه ام نوازش وار حرکت م یشتش را روکه پشتِ انگ یحال

 اد؟یمامانت گفت که بابات فردا م-

 

درشت  میو چشم ها دندیباال پر میشده باشم، شانه ها داریانگار که از خواب ب کبارهی

 . ناباورانه زمزمه کردم:شدند

 ؟یکنیم یشوخ-

 

 خاراند و گفت: یاش را به حالت بامزه ا یشانیپ

 .یبش زیسوپرا خواستی! فکر کنم مامانت مگند زدم-

 

 خواستم،یکه قبل از عملم م یزیتنها چ بزنم. غیج یاز خوشحال خواستیم دلم

 با بابا بود. دارمید
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 دهانم گذاشت و گفت: یبه مقصودم برد که دستش را رو یروهام پ انگار

 نزن! غیبکن، فقط ج یخوایم یهرکار-

 

 پر از شوق گفتم: ییرا کنار زدم و با صدا دستش

 !یلیخوشحالم روهام، خ یلیخ-

 ییذوق داشتم. درست همون روزا نقدریبابام ا دنید یبرا یروز هیمنم  ؛یحق دار-

 زندان بود. اونم به خاطرِ... یکه تو

 

اش  یشانیبه پ یدست یتمام گذاشت و با کالفگ مهیرا با فوت کردن نفسش ن حرفش

صورتش را قاب گرفتم و  میتکه شد. با دست هادلِ پر دردش تکه  ی. دلم برادیکش

 گفتم: شیبه چشم ها رهیخ

درست، ناراحتت  کنمیم تتیکنم درست، اذ یمعرفتم درست، زود قضاوت م یب-

کس و کارت  یهمه  فتهیهم که بزنم پاش ب یدرست، اما هر حرف مفت کنمیم

ره من اون ن ادتیمن هستم باشه؟  یوقت یندار ازین یروهام. تو به کس شمیم

 یهم هرکار بودنتخوشحال  یکردم! پس برا یبودن با تو هرکار یکه برا میدختر

 کنم. یم

 

که  میدانستم چه بگو یخواند. نم شدیحرف را م یاینگاه گرفته و غم زده اش، دن از

 شیبه رو یرا فراموش کند! لبخند میکه حرف ها میدانستم چه بگو یباورم کند. نم

 و گفتم: دمیپاش
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قرار گرفته بودم! مگه  رینگفتم. تحت تاث یحرف از طالق زدم، به خدا جد روزیه داگ-

اصال اگه  دم؟یاز عشقم بهت دست کش شونیکیبا کدوم  م؟یمن و تو کم ماجرا داشت

 یچشمام بهت اعتماد دارم قبول م یبه اندازه  گهیاالن قسم بخورم که د نیمن هم

مخالف! قلبم داره  ای یبدونم موافق یزنینم میحرف هی ؟ینگام نکن ینطوریکه ا یکن

 خب. سهیمیوا

 

 و گفت: دیگونه ام کش یشستش را رو انگشت

داره بهم  یهمه چ ؟یفهمی! کالفم میگل یستیتو ن هیبگم! فقط قض یچ دونمینم-

. رمی. اعصابم خرده و زود از کوره در مکنهیم تمیداره اذ ی. همه چارهیفشار م

 چه مرگمه! دونمینم

 

 و بس! نیگلِ گلدانش بود. هم دنِیدانستم! تنها دردِ او، درد کش یمن م ماا

 کرد؟ اتنهیمعا ی. دکتر کارنیدراز بکش نازگل. فکر کنم االناست که قرصات رو ب-

 

 کج کردم: یمردانه اش، سرم را کم یبه چهره  رهیخ

 صبح!-

 !خورمتیم نجایگشنمه هم یلینگام نکن که خ ینجوریا-

 

کاپشنش به تن داشت، به  رِیجذبش که ز رهنیاو کاپشنش را در آورد. پو  دمیخند

 .دادیاش را نشان م یلعنت یعضله ها یخوب
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که روهام تک خنده اش کرد و  دمیجان سوز کش یاش آه نهیبه بازوها و س رهیخ

 گفت:

 !یزیه یلیتو روحت نازگل! خ-

 

 دوست داشتم بخندم: یگرفته بود و از طرف حرصم

 ؟زمیمن ه-

 ؟یکردینگام م یخونم چه جور یکه اومد یرفته بار اول ادتی! زمینه پس من ه-

 نداره. تمیامن ،یچیآدم از دست شما دخترا آرامش که ه

 

 نیو در ع ضیپر از غ یاز حرص درشت شده بودند با لحن میکه چشم ها یحال در

 حال خنده گفتم:

پک دارم و  کسیمن س یبگ یپز بد نکهیا یبرا یمن بود که جناب عال ریتقص-

 گه؛ید هیخو آدم ؟یدادیجلوم جولون م یخوبه اونطور کلمیو ه رمیباشگاه م

تنه تنم  می! مثال من اگه همون روز که اومدم خونت ننهیب یافته م یچشمش م

 ؟یکردیتو نگام نم کردمیم

 

 و پر وسوسه گفت: ثیخب یلحن با

 !خوردمتی... درجا مدیرسیبه نگاه کردن نم-
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 زدم: هقهق

 !یشعوریب یلیخ-

 خواستیدلم م یخوریم یبستن یجور هیاون روز  گم؟یخب مگه دروغ م-

 ...یخواستی. حاال فکرش رو بکن مرمیجات رو گاز بگهمه

 

و هر لحظه  خندمیگفت. همچنان م یبدنم چرخاند و اوفِ کشدار یرا رو نگاهش

 .رفتیباال تر م میخنده ها یصدا

 

 یم یخوشحال کردن من هرکار یام با وجود ناراحت بودنش، برااز آنکه روه قلبم

 . لعنت به من که به عشقش شک کردم! لعنت به من!شدیکرد پر از لذت م

 

داد و خودش  ی. درد مگذشتیهم خوش م مارستانیتخت ب یرو یحت کنارش

. انگار که شدینم یعشق افتیو منتظرِ در دادیشد! عشق م یدرمان همان دردها م

ما با هم عوض شده بود. به گمانم  یو انگار که جا دانستیاش م فهیکار را وظ نیا

کس در  چیگفت! به گمانم ه یراست م اوشیروهام از من عاشقتر بود. به گمانم س

 روهام دوست داشته باشد! ینبود که من را به اندازه  ایدن

 

آورده به آغوشش چطور پر در  دنشیبه محض د دانمیآن روز بابا آمد. نم یفردا

 یاهایقهرمانِ رو نیپرواز کردم. پدرِ من، هر چه قدر هم که بد بود، پدرِ من بود! اول

 .امیمرد زندگ نیام و اول یکودک
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. روهام گفته بود که به پدرت قول داده ام دانمیرا م زیکه همه چ اوردمین شیرو به

 ینشان دهم و نه شرمندگروهام را بدقول  خواستی. نه دلم ممیبه تو نگو یزیکه چ

بابا اگر حاال در زندان بود، به خاطر اشتباهاتش بود. پس قطعا داشت  .نمیپدرم را بب

 حقش نبود. نیاز ا شتریب  یمجازات و دیدیرا م شیجوابِ کار ها

 

همه را  چرخاندم،یکنارم بودند. روز مالقات بود و نگاهم را که در اتاق م همه

بابا،  اوش،روهام،یس انا،ید ما،یبا جان و دل دوست داشتم. ن. تک تکشان را دمیدیم

چند نفر بودند که با هم  دیجمع شا نیمارال و خانواده اش! در ا یو حت میمامان مر

 ایدن کی نی. همبودند تا من خوشحال باشم هخصومت داشتند، اما ابنجا جمع شد

 ارزش داشت!

 

آن  یه قلبم دوستش داشتم. وقتت شهیهم یوقت از مارال متنفر نشدم و حت چیه

روشن شد اما خوشحال  میبرا اتیاز واقع یلیبا آنکه خ دمیرو شن شیروز حرف ها

 .شودینگران م میشدم از آنکه هنوز هم در دلش جا دارم و برا

 

کردم، چه  ی. با خودم فکر مدیپرکش ییبه جا یدلم لحظه ا ،یشلوغ نیا انِیم در

پر از  یمارال داشتم؟ خانواده ا یهمچون خانواده  یاگر من هم خانواده ا شدیم

 !یا دهیچیو پ بیعج زیچ چیآرامش به دور از ه

 

آوردم تا  یخودم نم یام افتادم. به رو یمادرِ واقع ادِیهمان لحظه بود که به  قایدق

کردم  یافتادم! با خودم فکر م یم ادشینشوم اما چرا دروغ؟ من هر روز به  ریدلگ
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او بزرگ  شِیمن اگر پ د؟یاصال چرا من را به پدرم بخش شد؟یم چه ماندیاگر م

 خوشبخت تر نبودم؟ شدم،یم

 

 کیهوس کردن ها،  نی! اما انمشیبار بب کیکرد فقط  یهوس م بیدلم عج یگاه

که  کردمیزدم و به خودم گوشزد م ی. زود افکارم را کنار مدیکش یهم طول نم هیثان

 آورده و بعد، ترکت کرده است. ایه فقط تورا به دنک یاست! نه کس میمادرِ تو، مر

 

از مغزم هست  یدر گوشه ا ییجا شهیگاه از او متنفر نشدم. هم چیه نها،یا یتمام با

ست؟ نکند مادرِ تو  یگریجورِ د زینکند به تو اشتباه گفته اند و همه چ دیگویکه م

 باشد و مجبور به ترکت شده باشد؟ یهم زنِ خوب

 

از او در قلبم احساس نکنم. چون من  یشد که نفرت یا باعث مسوال ه نیهم

که  یوقت از زن چیه کردم،ینم دایپ نانیصد در صد اطم یمطمئن نبودم و تا وقت

 گرفتم. یبه دل نم یا نهیآورده، ک ایمن را به دن

 

 یخودم نم ی! به روشدیدانستم چه م یکه نم ییقرار بود عمل کنم. فردا فردا

کابوس  گذاشتمیرا نگران نکنم اما از اضطراب، تا چشم بر هم م رانگیآوردم تا د

 !دمیدیم

 

که مرده ام و خانواده ام  دمیدی. کابوس مدادندیم تیواقع یبو بیعج میها کابوس

روهام در کنارم،  دنِ یو با د دمیپری. از خواب مکنندیم یعذادار میکه برا دمیدیرا م
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. مسکن ها و آرام بخش رفتیهم م یرو میم هاشد و دوباره چش یراحت م المیخ

دست از سرم بر  یلعنت یها هم باعث شده بودند که هر لحظه بخوابم و کابوس ها

 ندارند.

 

ات نام ببر که دلت خواسته از درد،  یروز را در زندگ کیجرات اگر از من بپرسند  به

 امروز بود. نیهم قایدق ،یریو بم یهم بگذار یچشم رو

 

ام دامن زده بود و حال بدم از اضطراباتم نشات  یماریام، به ب یطراب و نگراناض انگار

 .گرفتیم

 

 میعرق بود و ناخودآگاه اشک از چشم ها سیتمام تنم خ دم،یپریاز خواب م یوقت

 یهر لحظه زجر م دنمیکه با د دادیسرخ روهام نشان م ی. چشم هاگرفتیراه م

 :دمیپرس یکشد. هر بار که از او م

 ؟یچ رمیروهام اگه بم-

 

 :دادیجواب م او

 !یریجا نم چیتو بدونِ من ه-

 



933 
 

نشسته بود،  ی. پدرم گوشه ادمیکابوس عمرم را د نیبدتر دم،یکه خواب یآخر بار

و  دمیکش یم غی. من جزدینشسته و بر شکمش چاقو م شیروهام چاقو به دست رو

 . دیشن یزدم اما انگار که نم یم شیصدا

 

آشفته و رو به  یچهره  دم،یکه د یزیچ نیو اول دمیخودم از خواب پر غیج یصدا با

 کنان گفتم: هیاراده به لباسش چنگ زدم و گر یمرگِ روهام بود. ب

 ش؟یتو کشت-

 .ستین یزینازگلکم. آروم باش چ یدی. خواب دیدیخواب د-

 

وان ر میکه اشک از چشم ها یدهانم گرفت. آب را خوردم و در حال یجلو یآب وانِیل

 بود گفتم:

 چیبشم و ه هوشیبدن بهم که ب یکوفت و زهرمار ،یآمپول ،یقرص هیبگو  نایبه ا-

 روهام!  شمیم ی. دارم رواننمینب یخواب

 

. تا کجا دمیرا د شیگلو بکِیشدنِ س نییتکان داد و من باال و پا یرا با آرام سرش

 مرد؟ تا کجا؟ نیا خوردیبغض فرو م دیبا

 

هم  یو خسته ام را رو سیخ یبالشت گذاشته و چشم ها یکه سرم را رو یوقت

زده ام را گرفت و شروع به نوازشش کرد. آنقدر داغ  خیگذاشتم، دست داغش، دست 

 در درونش به پاست. یچه آتش دادینشان م نیبود که هم
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لب  رِیز کرد،یکه به خوردم داده بودند داشت اثر م یکه آرام بخش قو یحال در

 زمزمه کردم:

 روهام؟-

 جانِ دل خانمم؟-

 

 نشست: میلب ها یمحو رو یلبخند

 ؟ی... صدام بزنینطوریهم شهی... چه قدر آرزو داشتم... همیدونیم-

 

 بغض آلودش قلبم را به درد آورد: یصدا

 !زنمیصدات م ینطوریهم شهیتو خوب شو من هم-

 .. روهام...ر.-

 جانِ رهام؟-

 !ترسمی... میلی... خترسمیم-

 

 بلند شد: نشیف نیف یصدا

 رفته؟ ادتیببرمت مسافرت!  خوامیبعدش م یشی! خوب میترس نداره نازگل-

... درد دارم... اگه... برنگشتم... فراموشم... کن... یلی... خیلیروهام... درد دارم... خ-

 باشه؟
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 احساس کرد: شدیدرد را م یایخش دارش، دن یصدا در

 نگو. یچینگو! تورو خدا ه یچیه یلعنت-

 

 یزیچ گریفرو رفتم و د یخبر یتر از آن بودم که جوابش را دهم. به عالمِ ب جیگ

 .دمینفهم

 

 رهام#

 یاز آن روز یمحکم و استوار نباشد! وا گرید ،یمرد یکه قدم ها یاز آن روز یوا

که سرش را باال  یاز آن روز ینمانده باشد. وا یزیسپر کرده اش چ ی نهیکه از س

بلندش  یکه کمرش بشکند و قد و باال یاز آن روز یداشته باشد. وان یو ابهت ردینگ

 ...هک یاز آن روز یبه نظر برسد. وا دهیخم

 

 ییو از آن اتاق کذا دمیخسته و دردمانده ام را به سمت درب اتاق کش یها قدم

رها کردم،  مارستانیب یراهرو یصندل یرمقم را که رو یتنِ ب یآمدم. الشه  رونیب

 توانستم نفس بکشم! یکم تازه انگار

 

شد را در مشتم  یکنده م شیکه داشت از جا یقلب دیام را چنگ زدم تا شا نهیس

 .ستین شیب ییایآرزو هم رو نیا دانستمیگرفته و آرامش کنم! اما خودم هم م
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رفت و  یلحظه هم از مقابلِ چشمانم کنار نم کیاش  دهیو رنگ پر دهیترس ی چهره

 را نداشت! میحظه ام قصدِ ترکِ گوش هال کیبغض آلودش  یصدا

 "اگه برنگشتم فراموشم کن"

 

 . ناله وار لب زدم:دمیکنارم کوب یخال یصندل یرا پر کردم و رو مشتم

تو؟ چطور ازم  یکنم ب کاری. من چستیهمه درد ن نی! حقت استین نیحقت ا-

 فراموشت کنم؟ یخوایم

 

هم  یرا به سرعت رو میهااحساس کردم و پلک  میاشک را در چشم ها جوشش

 یاگر از آسمان سنگ هم م یزود بود! حت یلیجا زدن و کم آوردن خ یفشردم. برا

تمام  طورنیداستان ا نیآخر ا ذاشتمیزدم! نم یشدم و جا نم یمن کوه م د،یبار

شده  را ترک کند و برود. من ،ینازگل بعد از تحمل آن همه سخت گذاشتمینم شود.

 تمام شود! نطوریا گذاشتمیاما نم ختم،یرین را به هم مو زما نیبود زم

 سالم.-

 

 دنشیآمده و سرم را باال بکشم. با د رونیباعث شد از فکر ب یو زنانه ا زیر یصدا

 و ناله وار گفتم: دمیام کش یشانیبه پ یتر شدم. دست یکالفه تر و عصب

 !یباز که اومد-

 

 م:گفت شیبه چشم ها رهیبلند شدم و خ میجا از
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بار  هی یبدتر بشه. گفت دنتیبا د خوامیحالش بد هست، نم یکاف یبه اندازه -

 قول و قرارمون! رِیز یزنیم یدار یتموم، ول نمشیبیم

 

 :دیلرز هیاز گر شیگونه اش راه گرفت و صدا یرو یاشک

 بذارم عمل کنه؟ نمشیبب نکهیبدون ا یخوا یعمل داره، م گهیچند ساعت د-

 

 االتر بردم:ب یرا کم میصدا

 یپناه م بهیغر هیبه  یپناه یکه از ب یو تنها بود، اون موقعکه تک  یاون موقع-

 ؟یکنیمادر بودن م یکه االن ادعا یبود ؟یکن یکه براش مادر یآورد، تو بود

 یولش کرد ؟یبه دردش اضافه کرد هیتو هم مثلِ بق نکهیبراش جز ا یکرد کاریچ

کردن دخترت؟ چه قدر؟  میتقدواسه  یگرفت چه قدر پول ؟یمتیبه چه ق یرفت

وقت کنارش  چیکه ه یول کن ییکسا شیپول برات مهم بود که دخترت رو پ نقدریا

 نبودن؟

 

 توانمیدر نوسان بود. به جرات م میچشم ها نیناباور و درشت شده اش، ب یها چشم

 .دیکشینفس هم نم یحت میبگو

 

 :دیناباور پرس ییو با صداچه قدر گذشت تا از شوک در آمد  دانمینم

 سالها خوشبخت نبوده؟ نینازگل تموم ا-
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 تلخ و گزنده! دم؛یخند

تو پوله چرا خوشبخت بود! فقط پدرش خودشو  دنیغلت یخوشبخت؟ اگه خوشبخت-

 یکثافت و مادرش هم با همون پوال خوش گذرون یغرق کرده بود تو همون پوال

امکانات درس  نیدر بهتر ایاون سر دنهم باز با همون پوال داشت  مای! نکردیم

دشمن خودش هم دوست  با یحت نجای. نازگلم تک و تنها اکردیم فیو ک خوندیم

. بردیپناه م یبه هر آشغال یی! از سر تنهاییفرار از تنها یچرا؟ برا یدون ی. مشدیم

 به من! یحت

 

نفس نفس افتاده . به کردیم یشرویهر لحظه پ ییرا بسته بود و گو میراه گلو یزیچ

 نقدریدختر؟ چرا ا نیبا ا می. ما چه کرده بودداشتمینمبودم و هنوز هم دست بر 

 م؟یپست بود

من  نهیاگه نازگلم بخواد تورو بب ی! حترهید یلیخ یمونیپش یبگ یحاال اگه اومد-

توئه!  ریدختر، تقص نیا یدختر، درد ها و زجر ها نیا یها یی. نصف تنهاذارمینم

آوردم.  یآشغالش بمونه، من اون بالهارو سرش نم یبابا شیپ یذاشتینم اگه یحت

 توئه! ریها تقص نیا یهمه  ؟ینیب یم

 

رفت. بر عکس  یم یقبل رو به کبود یاز لحظه  شتریصورتش هر لحظه ب رنگ

و  ختیر یاشک نم یقطره ا یحت نباریزد ا یم هیگر ریز یکه با هر حرف شهیهم

اند، مات و مبهوت و شوکه  دهیرا شن کساننیتر زیزکه خبر مرگ ع یمثل کسان

ام  نهیس یوکرد و دستش ر یخس خس م بیو غر بیعج شی. گلوکردینگاهم م

 مشت شده بود.
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 یدوخت. دستش را رو نیرها کرد و نگاه ناباورش را به زم یصندل یرا رو خودش

 یکبود از خس خس ها و یکرد. کم یلب تکرار م ریز یزیسرش گذاشته و مدام چ

تواند درست نفس بکشد. دوال شد و  ی. کم کم احساس کردم نمدمیصورتش ترس

کرد. با  یم تقال دنینفس کش یذره ا یفشرد و برا یاش م نهیس یدستش را رو

 جلو رفتم و گفتم: ینگران

 ؟یشد ینجوریچته؟ چرا ا-

 

 رونیرا ب اتشیبود چنگ زدم و شتاب زده محتو یصندل یکه کنارش رو فشیک به

خورد، به سرعت بر داشتم و به  دستش دادم.  یتنفس ی. نگاهم که به اسپرختمیر

کم  یکی نیفرستادم. هم رونیچند بار در دهانش زد و من نفس حبس شده ام را ب

 بود تا وبال گردنم شود!

 

 بلند شدم و گفتم: میآرام تر و رنگ صورتش روشن تر شد. از جا شیکم نفس ها کم

 ونهیکه د یشنویو م ینیبیم ییزای. چنجاهایا این ستیتو که حالت خوب ن-

 کنندست!

 

 گفت: دهیبر دهی. هق زد و برختندیر یم نییمهابا پا یب شیاشک ها حاال

.. کنار پدرش. کردمی... فکر مکردمیدونستم... من فکر م یبه خدا... به خدا من نم-

کنم؟  یچه غلط دونستم... حاال یکنار منصور خوشبخته! به جون خودش... نم

 ... کنم؟کاری... چایخدا
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که هزار  ییبود! حالم از زن ها شیها ییاز مظلوم نما یگریهم قسمت د نیا حتما

بردند به  یپناه م هیخودشان به گر یتبرعه  یکردند و آخرش برا یم یکثافت کار

 !خوردیهم م

 

رگشتم. اگر نازگل نرود به اتاق نازگل ب شیکنارش رد شدم و از ترس آنکه پ از

دادند خودش و  ینبود، عمرا اجازه م مارستانیب نیپزشکان ا نیاز بهتر یکیبرادرش 

 مختلف بچرخند. یو بخش ها مارستانیراحت در ب نقدریدخترش ا

 

قصدِ جدا  ییمانده بود و گو رهیکه در هم قفل شده بودند، خ یانگشتان یرو نگاهم

. میبمان نطوریعمرم، هم یه لحظ نیشدن نداشت. دلم هوس کرده بود تا آخر

از  یا هیثان میخواه ینم یو حت میده یرا فشار م گریکدیکه هر دو دست  نطوریهم

را  گریکدی یکه دست ها یزمان ا. تمیندار یترس چیکه ه نطوری. هممیهم دور شو

 میدان ی! چون مییو نه جدا میترس ی! نه از مرگ ممیندار یترس چیه م،یگرفته ا

 تواند مارا از هم جدا کند. یمرگ هم نم یحت

 

 یبه مژه ها نباری. ادمیدل کندم و نگاهم را باال کش دشیو سف یمخمل یدست ها از

چنگ به قلبم  شیبلند و فرخوره اش چشم دوختم. تا به حال گفته بودم که مژه ها

 اندازند؟ یم

 

 گفتم: شیبه چشم ها رهیخ یداد وقت یاندازه م یب یو عشق تیطعم حما لبخندم

 باشه؟ شم؛یپ یتا برگرد نم،یشیپشت اون در م نقدریا-
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 لب گفت: ریو ز یزد یلبخند یاما او هم به سخت دیاش لرز چانه

 دوستت دارم! باشه؟ یلیخ-

 

کند و آرام  م،یجدا شو دی. قلبم از تصور آنکه بامینداشت یخداحافظ یبرا یادیز وقت

پر  یتوانست با تپش ها یمن گری! ددیکوب یمحکم و پر صدا نم گری. ددیتپ یم

 بزند: ادیفر شیاهویه

 !!ارهیمن رو از پا نم یچیه-

 

اش نشاندم.  نفسِ  یشانیپ یرو نان،یآرام و پر اطم یبردم و بوسه ا نییرا پا سرم

بتوانم آرام تر باشم. ظاهرم کامال خونسرد بود اما امان از  دیتا شا دمیکش یقیعم

فوران خواهم کرد! فقط  یانستم چه زماند یبودم که نم یدرونم! کوه آتشفشان

 نکنم. کستررا خا زیبودم با فورانم همه چ دواریام

 

با صورتش  یکم یکه فاصله  یرا دو طرف سرش گذاشتم و در حال میها دست

 داشتم، گفتم:

 ؟یدینپرس-

 

 :دیو حواس پرت پرس جیگ

 رو؟ یچ-
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تر  دهیقدر رنگ پردر نوسان بود. چه  شیچشم ها و لب ها نیب میچشم ها مردمک

حالش زخم بر  دنیبود و چه قدر قلبم با د شهیجان تر از هم یتر و ب فیو ضع

 خورد! یو ترک م داشتیم

 

 زدم و نجوا کردم: لبخند

 ه؟یدفاعم چ نیآخر نکهیاز خودم دفاع کنم. ا نکهیا-

 

 کجا!او  یو واقع نیهم لبخند زد! اما لبخند تلخ و باالجبار من کجا و لبخند دلنش او

خوام من فقط دوستت  یدفعه م نیروهام! ا یدوستم دار یخوام بگ یدفعه نم نیا-

 داشته باشم. من فقط بگم دوستت دارم!

 

 گفتم: زیآم طنتیاش زدم و ش ینینوک ب یرو

 دوستت دارم! اصال مگه به گفتنِ توئه؟ گمیمن م یو چه نگ یتو چه بگ-

 

. به دیراه انداخت و به سرش کوب ادیو فر. اما قلبم داد دمیو با خنده اش خند دیخند

. به گمانم و او ضربانش تند نشود نمیرا نب شیخنده ها گریکه د دیترس یگمانم م

که درون  یا چهیماه نیکند و ا میصدا "روهام"نباشد تا  یکس گرید دیترس یم

از  شتری. به گمانم بزدیمقدمه فرو نر یبو  کهویام جا خوش کرده،  نهیس یقفسه 

 !دیترس یقلبم از نبودِ نازگل م ،یکسهر
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شد!  دایرا ببرند، مادرش باز هم سر و کله اش پ یکه پرستار ها آمدند تا گل یوقت

 .نندیرا بب گریباشد اگر نگذارم همد یانصاف یب دیبا خودم فکر کردم شا یلحظه ا

 

ن ز نیدانست ا یبه شدت خوشحال شد. با آنکه نم دنشیخالف تصورم نازگل با د بر

. انگار که در کرد ینگاهش م بیو غر بیهم هست، اما عج اشیمادر واقع

 زن داشته باشد! نینسبت به ا یناخودآگاهش حس

 

 یکرد. نگاه منصور با ترس رییبا ورود منصور و همسرش به داخل اتاق تغ زیچ همه

 توانست پلک بزند. ینم یمادر نازگل قفل شده بود و حت یآشکار رو

 

ندادم. پشت سر پرستار و  تین نازگل از اتاق چشم از آنها گرفتم و اهمبرد رونیب با

دستش را در  دم،یکنار تختش رس یجلوتر رفتم و وقت یتخت نازگل راه افتادم. کم

نگاه مملو  داشتم،یکردم و قدم برم یدستم گرفتم. همانطور که کنار تخت حرکت م

شد اما قبل از آنکه  یبرا شیچشم ها نآ کی. ختمیر شیاز محبتم را به چشم ها

 و گفتم: دمیرا در هم کش میاخم ها زد،یاشک بر یقطره ا

 نه من نه تو؟ گهید یکن هیگفتم بهت؟ نگفتم گر یچ-

 

 تند تند سرش را تکان داد: ت،یمظلوم با

 !دیببخش دیببخش-
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از هم، تمام وجودم  مانیتکه از وجودم جدا شد! انگار با جدا شدن دست ها کی انگار

بسته شد و نازگل که رفت، قلبم را هم  می. انگار درب اتاق عمل که به روختیرفرو 

 با خود برد.

 

 یرها شدم. چشم ها شیرساندم و رو یصندل کیدانم خودم را چطور به  ینم

کم شود. با نقش  شانیاز سوزش طاقت فرسا یهم فشردم بلکه کم یدردناکم را رو

را باز کردم. قطعا من  میدم و چشم هابغض فرو دا م،یبستن چهره اش پشت پلک ها

 دادم! یخاطراتش جان م یادآوریبدونِ نازگل، با 

 

 دیو شا دیآن طور که با دیکه شا یآن طرف تر سوق دادم. به پدر یرا به کم نگاهم

 نکرده بود، اما نازگل دوستش داشت.  یپدر

 

 یآن را م آنکه پدر نازگل بفهمد، یبود و ب ستادهیعقب تر ا ینازگل، کم مادر

اش  یعشق دوران جوان ادینقش بست. حتما به  میلب ها یرو ی. پوزخندستینگر

مستحق نگاه  یبودم! به نازگل بد کرده بود و حت زاریافتاده بود! از تک تکشان ب

 کردن هم نبودند.

 

در  نیچند ساعت پشت ا دیرا چرخاندم و نگاهم را به درب اتاق عمل دوختم. با سرم

 د؟یایب رونیالم و سالمت بتا س ماندمیم
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دانم چه قدر گذشت. چقدر پشت درب اتاق عمل راه رفتم. چه قدر قرص  ینم

لب نامش را صدا زدم و خدارا قسم  ری. چه قدر زردیام آرام بگ یخوردم تا قلب لعنت

 دادم.

 

که نگاه پدر و مادر نازگل هم  دمید یکم استرس تمام جانم را گرفت! کم کم م کم

 شد. یزد و کالفه تر م یرا مدام چنگ م شیموها مایکه ن دمید یشد. م ینگران م

 

راه رفتن هم موثر نبود و  گریآورد، که د یآنقدر داشت به جانم فشار م اضطراب

 کرد. یترم م یحالت تهوع، کالفه تر و عصب

 

 :دمیغر یبلند یو با صدا اوردمیطاقت ن کبارهی

 کشه؟ یطول م نقدریه اعمل مگ هی کنن؟یم یساعته دارن چه غلط۶-

 

 دمیآمد. نفهم رونیب یحرف را زدم، درب اتاق باز شد و پرستار نیمحض آنکه ا به

 :دمیچه طور به سمتش هجوم برده و پرس

 خانم؟ دهیعمل طول کش نقدریچرا ا-

 

رفت،  یگرفت و م یکه راهش را م یبه سمتم انداخت و در حال یتفاوت یب نگاه

 گفت:

 .رهیم شیپ یعمل داره به خوب دینگران نباش ه،یعاد-
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 رونیب بمیام را از ج ی. ناخودآگاه گوشنشستم یصندل یآرام تر شدم و رو یکم

 شهیشدم. هم میکه گرفته بود یدو نفره ا یعکس ها یو مشغول تماشا دمیکش

عکس  نینازگل در ا یها طنتیش دنیبودم، د یو عصب شدیبا نازگل حرفم م یوقت

 کرد. یها آرامم م

 

 چیشده اش در عکس دوختم و با لذت لبخند زدم. ه یرا به صورت آرد مال گاهمن

. کنمیپخت را فراموش نم ینیریش میام آمد و برا یمجرد یگاه آن روز که به خانه 

اما ارزشش را داشت. آن روز آنقدر خوش گذشت که  دیتمام آشپزخانه را به گند کش

 حد نداشت.

 

 کردند! یاز مقابل چشمانم گذر م یینمایس یلمیمثلِ ف خاطراتمان

 یچرا قپ یبپز ینیریش یستی! تو که بلد نیدیرو به گند کش یزندگ یهمه  یگل-] 

 آخه! یایم

 ینیریزحمت دادم برات ش همه به خودم نیکه اصال! من و بگو ا یندار اقتی! لشیا-

 . یچاق تر بش نمیپختم که از ا

صورتت و آشپزخونه  یفقط تا تونست ؟ینیریمن چاقم؟ نه من چاقم؟ بعدشم کو ش-

 .یکرد یرو آرد

 

 یشوم، مشت یزیانداخت و قبل از آنکه متوجه چ میبه چشم ها یزیآم طنتیش نگاه

 و پا به فرار گذاشت. دیآرد در صورتم پاش
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کرد.  یرا در وجودم زنده م بیعج یو حس چدیپیدر خانه م شیقهقه ها یصدا

را  یشود خوشبخت یبودم! حس آنکه م که سالها بود آن را لمس نکرده یحس

 بلند و پر شور نبود؟ یها دنیخند نیمگر هم یاحساس کرد. خوشبخت

 

که  یکنم. پشت مبل ها سنگر گرفت و در حال یتا کارش را تالف دمیدو دنبالش

 داده بود گفت: رونیتوانست ب یکه م ییزبانش را تا جا

 !یشد یآقا هاپوئه؟ خودتم آرد یدید-

 نازگل. ذارمیبهت برسه زندت نماگه دستم -

 مثال؟ یکنیم کارمیاِ؟ چ-

 همه جات کبود بشه. رمیگیگازت م نقدریا-

 

 طنتیلحنم را پر از ش ار،یاخت یگل انداخت. ب شیو لپ ها دیبه صورتش دو خون

 کشدار گفتم: ییکردم و با صدا

 پس خوردنت واجب شد! یدیخجالت کش-

 

مبل فرار کند که  یکردم. خواست از گوشه تمام شدن حرفم با سمتش حمله  با

بزند، گاز  غی. قبل از آنکه جدمشیپشت لباسش را چنگ زدم و به طرف آغوشم کش

 .دمیرا به جان خر غشیج یاز لپش گرفتم و صدا یمحکم
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دستش را  زان،یآو ییاز آغوشم فاصله گرفت، لپش سرخ شده بود. با لب ها یوقت

 کرد و گفت: نییپالپش به حالت ماساژ باال و  یرو

 !اتیباز یهم وحش هیی! هم اخالقت هاپویشیهاپو ناراحت م گمیبهت م یبعد وقت-

 

 داشتم، گفتم: یبر م زیم یام را از رو یکه گوش یحال در

گاز  یرو هم برا گتید یجاها نباریا یآقا هاپوئه بذار نیسر به سر ا یاو او او! بخوا-

 کنه ها! یگرفتن تست م

 

 کردم. میصورتش تنظ یرا رو یگوش نیو دورب دمیکه زدم خند یبا حرف خودم

 .نمیازت! بدو بب رمیعکس توپ بگ هیحاال هم اخماتو باز کن که -

 

به سرعت  شی. اخم هاشدینم ریکار س نیوقت از ا چیعکس گرفتن بود و ه عاشق

شده  انیچالِ نما دنیصورتش نقش بست. با د یدندان نما رو یباز شدند و لبخند

 گونه اش گفتم: یور

 ! [کی... دو... سه... چکی-

 

گرفته و از  یگوش یباعث شد چشم از صفحه  ،یکس یقدم ها یصدا دنیشن

رفتند،  یکه با سرعت به سمت اتاق عمل م یدو پرستار دنیخاطراتمان دل بکنم. د

 .ستدیاز حرکت با یباعث شد قلبم لحظه ا
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 گرفتم: بلند شدم و مقابلشان را میاز جا ناخودآگاه

 شده؟ یزیچ-

 

 ایدن کیرا با  وانهیمن چه گفتم. وارد اتاق عمل شدند و منِ د دندیانگار که نشن اصال

 تنها گذاشتم.  ینگران

 

 در جانم رخنه کرد.  یشتریحال و روز نگران تک تکشان، ترسِ ب دنیو با د برگشتم

 

معرفت نبود،  یب نقدریدادم. نازگل که ا یدواریبه راه رفتن کردم و به خودم ام شروع

 بود؟ نازگل که بد قول نبود، بود؟ نازگل که دروغگو نبود، بود؟

 

 گذارد. ینم میگردد! خودش گفته بود تنها یگفته بود بر م خودش

 

را  شیجلو. اوردمیطاقت ن گر،ید ی مهیپرستار سراس کیآمدن  رونیبه ب نباریا

 گرفتم و گفتم:

 همه وقت؟ نیا دیکن یم دیکار دار یچ کشه؟یطول م نقدریعملم مگه ا هی-

 

 را باال برد: شیهم انگار مثل من اعصاب نداشت که صدا او

 .رونیبرو ب یخودت رو کنترل کن یتونیچه خبرته آقا؟ نم-
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 رو به پرستار گفت: منصور

 خانم حال دخترم خوبه؟-

 

شده بود  هدیکه از او پرس یتوجه به سوال یپر مدعا مارا کنار زد و خواست ب دخترک

 برود که داد زدم:

 !میخانم با شما بود-

 

 را گرفت و گفت: میبازو مایگرد شده به سمتم برگشت. ن ییچشم ها با

 آروم باش رهام!-

 لرزه؟  یتنم داره متموم ینیب یمگه نم-

 

 مرتبه گفت: کی پرستار

 دهایامکانش ز یول میکن یتالشمون رو م یاومده! ما همه  نییپا ماریب یاریهوش-

 که به کما بره.

 

ممتد در گوشم به صدا در آمد! کما؟ محال بود! محال  یحبس و بوق نهیدر س نفسم

 بود!!
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. دمینشن زیچ چیه گری. دعقب عقب رفتم اریاخت یقلبم گذاشتم و ب یرا رو دستم

 یپدرش، صدا یمادر نازگل به پرستار، ناله ها و خدا خدا کردن ها یالتماس ها

کرده بودم  ریجمله گ کی ی. رودمیو انگار نشن دمیهرچه بود را شن و مایبغض آلود ن

 شد: یم کرارجمله، مدام در سرم اکو وار ت کی نیو هم

 "که به کما بره ادهیامکانش ز"

 

 نشستم. نیزم یسُر خوردم و رو واریبر د هیخورد، با تک واریکه به د کمرم

 زان زمزمه کردم:لر ییلب با صدا رِیگرفتم و ز میدست ها انیرا م سرم

 محاله!-

 

به کما رفت. همه  یبرادر بود، روز کیمثلِ  میکه برا قمیدوستم، رف نیتر یمیصم

رفت و من  شهیهم یشود، اما نشد! برا یگفتند خوب م یگردد؛ م یگفتند بر م یم

 که بودم هم تنها تر کرد! یزیرا از چ

 

خورم که  یکشت. قسم م یا مبه آنکه نازگل هم بخواهد به کما برود، من رفکر  حاال

 کشت!! یمن را م

 

که مقابلِ چشمانم بود، با خودم فکر کردم قطعا تنها من  یزیچ دنیبا د یا لحظه

از من دوست  شتریهست که اورا ب یشوم، قطعا کس یم وانهیکه با نبودش د ستمین

 دوست دارد. یاز هرکس شتریدارد! قطعا منصور، دخترکش را ب
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مادر نازگل زانو زده  یقابلِ باور نبود! مقابلِ پا تیدر آن وضع منصور آن هم دنید

تمام بخش را گرفته بود  شیها هیگر یشود. صدا دهیخواست که بخش یبود و از او م

 کرد: یکه سنگ شده بود را نرم م یهر دل شیو قطعا حرف ها

رو من  یکه باهات کردم. خدا داره تقاص کارا یغلط کردم، غلط کردم هرکار یپر-

جوونه،  یلینازگلم خ ی. ببخش بذار خدا هم من رو ببخشه! پررهیگ یاز دخترم م

من رو داره اون پس  ی! تاوان کارهاشهیچشمام پر پر م ی. داره جلوشهیداره پر پر م

مو از سرش کم بشه  هی! اگه مهیزندگ یاصال همه  مه؛یزندگ ی. نازگل فرشته دهیم

 .رمیمیم

 

به چشم  یرا گرفت و سوزشش حت میال آمد. تمام گلوو با دیاز قلبم جوش یزیچ

سوزاننده را  یماده  نیهم نتوانست ا میکرد. فرو بردن آبِ گلو تیهم سرا میها

 را از هم بدرد. میقصد داشت گلو ییبفرستد. گو نییپا

 

 یهضم کرد! حت یکه بتوان آن را به راحت ستین یزیمرد، چ کی یها هیگر دنید

 شد.اگر آن فرد دشمنت با

 

 یبودم که م یجان سوز پدر یپر از درد، نظاره گر اشک ها ییمن با چشم ها حاال

سال نبود!  یبودم که سالها یماند. نظاره گر مادر یگفت بدونِ دخترکش زنده نم

بودم که  یزد. نظاره گر زن یوار هق م وانهینازگل د ینکرده بود و حال، برا یمادر

دوستش دارد.  یلیخ یلیانستم که دوستش دارد! خد ینازگل نبود، اما م یمادر واقع
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 یمعشوقه  یکه روز یدرشت شده، شوهرش و زن ییکه حاال، با چشم ها یزن

 کند. یشوهرش بوده را نگاه م

 

نشست  مینگاه کرد و به سمتم آمد. جلوباره چه شد. منصور به من  کیدانم به  ینم

 و گفت:

 ؟یچرا من رو نکشت-

 

 داد زد: نباریدم. او مبهوت نگاهش کر مات

 کهیتو شکمم؟ چرا ت یبکن یچاقو بر نداشت هیکه کرده بودم  یچرا به خاطر کار-

 ؟ینداشته باش یا نهیازم ک گهیتا د ؟یتا آروم بش ینکرد کمیت

 

 ! انگار الل شده بودم. میدانستم چه بگو ینم

 

واژه  یگرفت. انگار تازه معنا ینگاهم رنگ دلسوز د،یجوش شیکه در چشم ها اشک

 لرزان گفت: ییرا توانستم درک کنم. با صدا "پدر" ی

 التماست کنم. خوامیبار م نیاول یخوشحال باش! چون برا-

 

 یچشم چروک افتاده اش راه گرفت و دلم را به درد آورد. نه برا یاز گوشه  یاشک

از ترس مرگ دخترش غرورش را  یآنکه پدر یبرا خت؛یر یآنکه منصور اشک م

 کرد! یزد و التماس م یهمه زانو م یکرد. مقابلِ پا یم هیشکست و گر یم نطوریا
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 آدم کافر باشه، پدر نباشه!  گفتیم شهیهم امرزمیخدا ب یبابا-

 

 و گفت: دیقلبش کوب یداد. دستش را رو یم یحرف را در خود جا یایاش دن جمله

 چرا؟ یدون یم ره،یگ یم شیقلبم داره آت-

 

 شد: شتریب شیصدا لرزش

تونم بکنم!  ینم یغلط چیجنگه و ه یکه داره با مرگ م میون من پدرِ دخترچ-

خواد  یحاال دلم م ؟ینیب یکنم، م یتونم واسش کار ینم یکه حت فمیضع نقدریا

 باشم، اما پدر نباشم! ایآدم دن نیکافر باشم، اصال بدتر

 

 زد: هیگر رِیمرتبه ز کی

. ببخش تا خدا نازگلم رو بهم من رو بکش تا مرگ پدرت جبران بشه، اما ببخش-

 ببخشه!

 

 در سرم اکو شد: شیصدا

 "ببخش"

 

 ."اشتباه را نکن نیا"زد  یم ادیو مغزم فر "ببخش"کرد  یالتماس م  قلبم
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 گذاشت و ناله کرد: نیکف زم یها کیسرام یرا رو سرش

نتونسته  یمن رو پس بده. اون حت یتقاص کارا دی. اون نباستین نیبخدا حقش ا-

 بگم خدا؟ یکنه و خوشحال باشه! آخه من دردم رو به ک یزندگ درست

 

فقط تصور منصور بود  نیگشت؟ قطعا ا یکردم، نازگل بر م یدلم را با او صاف م اگه

 !سندینو یدختر نم یوگرنه گناه پدر را به پا

 

 خوردنند: یتکان م هیاز گر شیها شانه

 تو قلبمه؟ یشیفهمه چه آت یم یکنه؟ ک یحالِ من رو درک م یک-

 

 در دلم، با خودم شروع به حرف زدن کردم: یا لحظه

رهام با خودت رو راست باش! رو راست باش و قبول کن که دلت براش سوخته. که "

. رو راست باش رهیحاضره به خاطرش بم یو حت مونهیکه کرده پش یاز کار یدون یم

اسمش دوست  دنیبا شن گهیوقته باهاش صاف شده. که د یلیو قبول کن و دلت خ

 نیعذاب نکشه. بب تا شیدی. بهش بگو بخششیخودت بکش یبا دست ها یندار

 یکنه. نه به خاطر نازگل، به خاطر دل پدر یم هیچطور داره از عذاب وجدان گر

 ".شهیدرد له م نیبار ا ریببخش که داره ز

 

افتاده  یا نگاه کردم که هر کدام گوشه یداغون یرا فرو دادم و به خانواده  میگلو آب

 .دندیکش یبودند و درد م
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ارزش داشتند را  شتریب شیبرا ایدن یرا که از همه  یتوانست کسان ی! نازگل نمنه

اگر به کما  یمارا با نبودش دق دهد. حت یراحت نیتوانست به ا یفراموش کند. نم

 ماند. یگشت! شک نداشتم که نازگل م یرفت، بر م یهم م

 

 یبه آرام ینداشت وقت یلرزش چیه نباریا میآرامش شد. صدافکر، قلبم پر از  نیا با

 گفتم:

در  نیو سالم از ا حیبودمت. نازگل صح دهیبخش شیوقت پ یلیخ دیشا دمت،یبخش-

 نگران نباش! رون،یب ادیم

 

منصور روشن شده بود،  یکه در چشم ها یاز حرف من و برق هیتنها چند ثان دیشا

جان  یبدن ب دنیو با د دمیاز جا پر مانیکینزددر  ییصدا دنیگذشته بود که با شن

 بهت زده شدم. نیزم یمادر نازگل رو

خانواده! گرچه مشخص بود  نیدرست کرده بودند ا یهند لمیحال رفت؟ عجب ف از

 بود. لیاست و قطعا از حال رفتنش به همان دل ماریب

 

 نازگل#

 

. تمام تنم دیچیپ یضرب و آهسته در گوشم م کیبه صورت  یبوق دستگاه یصدا

 هستم. یدانستم چه کس ینم یحس بود و حت یب
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بود،  فتادهیرا نداشتم و انگار تنها عضو بدنم که از کار ن میباز کردن چشم ها قدرت

 .دیچیپ یکه در آن م یبیعج یبودند و صداها میگوش ها

 

بسته ام  یاز پشت پلک ها قایدق ب،یعج یکم احساس کردم مُرده ام! صحنه ها کم

 .دیچیپ یم میدر گوش ها ییآمدند و صدا یدر م شیمابه ن

 

 زدم. یبودم و با تلفن حرف م یپارک در

 ما تموم شد! هیوجود نداره! دوست یدیبا-"

 تموم نشده.-

 شده!-

 "نشده چون من دوستت دارم!-

 

 در آمد. انیدر وجودم به جر بیعج یحبس شد و لذت نهیدر س نفسم

 

جذاب و پر ابهت گفته  نگونهیکه ا یکس یادآوریاز در آمد،  شیبعد که به نما صحنه

 سپردم. یبود دوستت دارم دل کندم و آن را به فراموش

 

زانو زده بود و با  میآشنا بود مقابلِ پا میبرا بیکه عج ینشسته بود. مرد یتاب یرو

 کرد. یام م وانهینگاهش د

 . بگو!یبگو که دوستم دار ی! لعنتیبگو دوستم دار-"
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 وهام؟ر یگیم یچ-

 کنم حرف بزن. یخواهش م ؟یدوستم دار-

 دوستت دارم!-

 یروز نبودم، حق ندار هی. اگه یکس رو جز من دوست داشته باش چیه یحق ندار-

 ". قلبِ تو تا ابد مالِ منه!یکس رو دوست داشته باش چیه

 

. رمیروهامِ من؟ مرِد من؟ من مُرده بودم؟ به روهام قول داده بودم که نم روهام؟

 به او قول داده بودم! یتلعن

 

گرفتند و قلبم از آنکه روهام را  یدر سرم شکل م یگریپس از د یکی مانخاطرات

 شد. یترک کرده ام هر لحظه مچاله تر م

 

 کردم؟ یکار م یچ یدون یسرت بودم م یاگه تو-"

 ؟یکرد یکار م ینه، چ-

رو  اتیناراحت ی کردم. همه یسرت بود رو پاک م یتو هیکه از بق یاطالعات یهمه -

ذهنت بمونه و هر  یخوبه تو یخاطره  یکردم، هرچ یکار م هیکردم.  یپاک م

 .یلحظه با فکر کردن بهشون بخند

کس نداشته  چیبه ه یاحساس چیه ،یکس رو نشناس چیکردم که ه یم یکار هی بعد

 .یباش

 تونم دوستت داشته باشم! ینم گهیبره که د ادمیاگه تورو هم -
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 داشته باش!خب دوستم ن-

 باشه خب، پس دوستت ندارم.-

 نهیدوستت داشته باشه، مهم ا یکه کس ستیوقتا مهم ن یگاه ،یگل یدون یم-

 ".هیکاف نیمن هم ی! برایکنارِ خودت داشته باش ،یرو که دوست دار یزیچ

 

مُرده مگر  دمیرا از کنار چشمان بسته ام احساس کردم و از خودم پرس یاشک زشیر

 کنند؟ یم هیها هم گر

 

ام بود.  یزندگ یروز ها نیتر بایاز ز یکیقطعا  د،یبار من را بوس نیاول یکه برا یروز

 یوداع و خداحافظ یبو بیکه عج ییکه زده بود، حرف ها ییحرف ها یادآوریبا 

 .ختیچشمم فرو ر یاز گوشه  یگریدادند، اشک د یم

 نره که... ادتیروز نبودم  هیاگه -"

 هام؟رو ینره که چ ادمی-

 "نره که چه قدر دوستت داشتم! ادتی-

 

 .دیکش ریت شتریشاپ از خودش دفاع کرد افتادم و قلبم ب یکه در کاف یروز ادی

 روهام؟-"

 جانِ رهام؟-

 از خودت دفاع کن.-

 "دوستت دارم!-
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 یها ی. سختمینداشت یغم و غصه ا چیه گریشاپ، انگار که د یاز آن روز در کاف بعد

ها عذاب  یسخت نیکدام از ا چیه م،یکه در کنار هم بود یتا زمان اما میداشت یادیز

 آور نبود!

 

مان افتادم. چه قدر آن روز ها خوشحال بودم. چه قدر خانه روز مشترک نیاول ادِی به

بود، اما باز هم  انهیمخف مانیها داریمان را دوست داشتم. با آنکه تمام دمشترک ی

 بود. یو وصف نشدن نیریش

 !یکن یلوسم م یلیخ یدار گهید-"

 "من بازم دوستت دارم! ،یهم بش ایآدم دن نیتو اگه بدتر ،یگل یچیلوس که ه-

 

 تیحما ش،یدوستت دارم ها ادِیافتادم.  میداشت مارستانیکه در ب یخاطرات ادی

 !شیبغض ها و خنده ها ش،یها

 رو نکردم... کارنیبغض نکن گل گلدونم! من که ا-"

 !یقصدش رو داشت یول-

کشم. با خوشحال  یدرد م دنتیبا درد کش دمید یبه بعد، م ییجا هینتونستم. از -

 کشم! ینفس م دنتیشم. با خند یشدنت خوشحال م

و بهم  یاگه هر شب برات شعر نخونم تا صدات رو لوس نکن دمیبه بعد، د ییجا هی از

 ییجا هیز به بعد، روت تعصب داشتم. ا ییجا هیبره. از  یخوابم نم ،ینگ ریشب بخ

به بعد، احساس کردم  ییجا هی. تا آخرِ عمر! از یخواستم مال من باش یبه بعد م

 "دوستت دارم!
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 یوقت نم چیعاشقانه اش را بشنوم؟ ه یتوانستم حرف ها یوقت نم چیه گرید یعنی

 تمام شد؟ زیهمه چ یعنیعشقش را احساس کنم؟  نیریتوانستم طعم ش

 دوستت دارم!-"

 "!یوجب مین منم دوستت دارم-

 

 زد؟ یصدا نم یوجب میوقت من را ن چیه گرید یعنی

 مردِ من؟ هیدفاعت چ نیآخر-"

 "!نیزم یدختر رو نیتر یدفاعمه لعنت نیآخر نیدوستت دارم و ا-

 

که با  ییکرد تا دلم غنج برود از دوستت دارم ها یاز خودش دفاع نم گرید یعنی

 گفت؟ یجذاب و مردانه اش م یصدا

 باشه؟ شم؛یپ یتا برگرد نم،یشیدر م نیشت اپ نقدریا-"

 "دوستت دارم! باشه؟ یلیخ-

 

! روهامم چشم انتظارم بود. یتا بر گرد نمینش یبود آنقدر پشت در اتاق عمل م گفته

 معرفت شده بودم! یچه قدر نامرد شده بودم، چه قدر ب

 

 یی، پلک هاکه داشتم جمع کردم و آرام آرام ینتوانستم تحمل کنم. تمام جان گرید

 که انگار با چسب به هم چسبانده بودند باز کردم.
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 میدر چشم ها یرا از هم فاصله بدهم، نور میپلک ها یمحض آنکه توانستم کم به

که به  ییبود تا صدا یکاف کارنیهم افتادند، اما هم یرو میخورد و دوباره چشم ها

 را بشنوم: دیرس یم میبه گوش ها فیشدت ضع

پلک هاش رو باز کرد. پرستار؟ خانمِ  دمین خورد. بخدا خودم دپلک هاش تکو-

 پرستار؟

 

. امکان داشت که نمرده دیتاب یدر قلبم باز شد و نور یمرتبه، روزنه ا کی انگار

نگذاشته  شیباشم؟ امکان داشت که به قولم عمل کرده باشم؟ امکان داشت که تنها

 یبودم، که ب یط فکر روهامباشم؟ به خدا قسم که من فکر خودم نبودم، من فق

 کرد! ینم یزندگماند، اما  یزنده م دیکرد! شا ینم یزندگمن

 

را در آن چرخاند. فشارم را  یباز کرد و نور چراغ یبسته ام را کم مهین یها چشم

 گرفت و سپس سه انگشتش را مقابل صورتم باال آورد و گفت:

 چندتاست؟ نیا-

 

آب و علف  یب یریبا کو یتفاوت چندان مکردیکه احساس م ییبا گلو یسخت به

 ندارد، گرفته و آهسته لب زدم:

 ... تا!سه-

 ادته؟یاسمت رو -
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 کردم. نییرا باال و پا سرم

 ناز... گل!-

 ؟ینازگل چ-

 ارج... مند...-

 ؟یعاشقِ دل خستت رو سکته بد یخواست یدختر! فقط م یتو که از منم بهتر-

 

دکتر حالم  یآقا میخواستم بگو یسته بزند ماز عاشقِ دل خ یاز آنکه حرف قبل

و از  کندیبه راه است. دردش طاقتم را طاق م ی. در سرم انگار جنگستیخوب ن

که  یسازد، اما درست زمان یکه به هوش آمده ام، حال بدم را هر لحظه بدتر م یزمان

لرزش هم داشت  یکه حاال کم ییحرف از آن عاشقِ دل خسته زد، تنها با صدا

 م:گفت

 روهام...-

 میبه طور کامل چک بشه و مطمئن بش تتیتا وضع یمالقات ندار یفعال اجازه -

به  یزدانینشه اشکال نداره! خانم  شتریب قهیحالت خوبه، اما اگه مالقاتتون چند دق

 تو.  انیمخصوص بپوشن و ب یلباسا دیاتاق هستن بگ رونیکه ب امنشیآر یآقا

 

 هم زدن ستاره باران شدند. چشم بر کیخسته ام در  یها چشم

 

 رفت. رونیو از اتاق ب دیپاش میبه رو یلبخند انسالیم دکترِ
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 یرفت، اما همچنان برا یخورده بود و خون از تنش م ریبود که ت یمثلِ سرباز حالم

 !دیکش ینم دنیدست از جنگ د،یورز یکه به آن عشق م ینیسرزم

 

چشم  نِییبه روهامِ من نداشت! پا یواردِ اتاق شد که شباهت یبعد، کس قهیدق چند

 کلیبلند شده بودند و ه یکم شیبلند شده بود. موها ششیگود افتاده و ته ر شیها

 .دیرس یبه نظر م شهیاش الغر تر از هم دهیورز

 

که  یو به روهام دمیکش نییدهانم گذاشته بود را پا یکه پرستار رو یژنیاکس ماسک

 خس خس وار گفتم: ییصدا کرد، با یهاج و واج و شوکه نگاهم م

 ... به قولم... عمل... کردم؟یدید-

 

 ی. کم کم قدم هادیرا کاو میشد و نگاه ناباورش سرتا پا نییگلوش باال و پا بکیس

لحظه ام از  کی یشد. نگاه دلتنگم قصد نداشت حت دهیرمقش به سمتم کش یب

 :دمیاش جدا شود و من آن لحظه از خودم پرس دهیصورت رنگ پر

 "جلوش؟ یغرور ندار کمیچرا  ؟یمرد شد نیعاشق ا ینطوریا یتو کِ ینتلع"

 

دستم نشست، به خواب نبودنم و زنده ماندنم  یکرده اش که رو خیلرزان و  دستِ

شد خواب باشم، مرده باشم و روهامم را ترک کرده باشم، اما  یآوردم! مگر م مانیا

 ه باد رود؟ب نمیدستانش را احساس کنم و دل و د یهنوز هم زبر
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را  شی. همانطور که مدام آبِ گلودیناباورش از صورتم کنده شد و به دستم رس نگاه

 وانهیفاصله افتاده بود، دستم را گرفت و باال آورد. نگاه د شیلب ها نیداد و ب یفرو م

 وار و اشک آلودش را به دستم دوخت و مغموم زمزمه کرد:

 کبود شده!-

 

 یو او ب دندیبنش یصندل یگفت. اشاره کردم رو یم دستم را یسرمِ رو یجا قطعا

 اطاعت کرد. یحرف چیه

 

 یرا پشتِ دستم، کم شیو لب ها دیکش نییچشمان پر از عشقم سرش را پا مقابلِ

 تر از سرمم چسباند. نییپا

 

از  یتوانستم لبخند یکردم، اما مگر م یبدنم احساس م یرا در تمامِ سلول ها درد

 توانستم لذت نبرم؟ یمگر مسرِ لذت نزنم؟ اصال 

 

 یشانه ها دنِیکوتاهش بکشم که با د یدستم را باال آورده و در موها خواستم

 ! ستادیلرزانش، دستم که نه، قلبم هم ا

 

 یخوردند. به سخت یصدا تکان م یب شیدستم گذاشته و شانه ها یرا رو سرش

نشد!  بمیش نصا هیجز شدت گرفتن گر زیچ چینامش را التماس وار صدا زدم و ه

 :دمیپرس یاز خودم م دیحاال با
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 چیتو ه یروهامه که جلو نیا ،یمرد غرور ندار نیا یکه جلو یستیتو ن نیا یلعنت"

 "نداره! یغرور

 

کردم، قلبم هر لحظه  فشرده تر  یدستم احساس م یرا که رو شیاشک ها دنِیچک

 د؟بو دهیکه آنقدر از نبودم ترس یکردم من با مرد یشد. چه م یم

 

را به سرعت پاک  شیآنکه دستم را رها کند، اشک ها یب د،یرا که باال کش سرش

 زمزمه کردم: دهیبر دهیکرد. گرفته و بر

 گه؟ی... دیکن تمی... اذیخوایم-

 رسوندن! یجنازم رو به دستت م دیبا یاومد یاگه تا فردا بهوش نم-

 

 را به چپ و راست تکان دادم: سرم

 نکن! شتری.. بدردم رو... با حرفات.-

 حالم بهتر بود. ینجوری. ادمیکش یدردارو من م نیدردت به جونم. کاش ا-

 

افتاده  یام ناراحت است. خبر نداشتم اتفاق بدتر یضیمر یکردم تنها برا یم گمان

 بدتر! یلیاست؛ خ

 

 حرف بزنم: یمکث و درد چیه یکردم ب یو سع دمیپاش شیبه رو یلبخند
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 یمسافرت، م میبا هم بر میتون یردا تموم شد. حاال مد یتموم شد روهام! همه -

 یتونم تو یتو باشم، مادرِ رها باشم. م یتونم مادرِ بچه  یتونم درسم رو ادامه بدم، م

! غصه امیتجربگ یهام، تموم ب تیهام، تموم اذ یکنم. با تموم نابلد یمون خانومخونه

دخترِ  نیخوشبخت ترکنم  یشد. من احساس م ومتموم شد روهام. دردامون تم

 !!نی! خوشبخت ترنمیزم یرو

 

 یها یکه در عسل یکرد و در حال نییزده و پشتِ سر هم سرش را باال و پا شتاب

 زد، نجوا کرد: یموج م بیعج یاش، ترس یدوست داشتن

 یعنیرو بهم بزنه.  یخوشبخت نیا تونهینم یزیچ چیو ه میما خوشبخت ،یآره گل-

 ه.که بهم بزن ذارمیمن نم

 

بلند شده اش گذاشتم. زمزمه وار تکرار  شیته ر یدستم را باال آوردم و رو یسخت به

 کردم:

 !میما خوشبخت-

 .رونیب دیآقا وقتتون تموم شده. لطفا زودتر از اتاق بر-

 

به چشم  رهیبلند شد و خ شیکرد. از جا یوجه پاره نم چینگاهمان را به ه ی رهیزنج

 ام چسباند. یشانیرا به پ شیب هاو ل دیکش نییسرش را پا م،یها

 خونمون ندارم! یرو تو دنتیزودتر خوب شو. تحمل ند-
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 به انگشتانش آوردم و گفتم: یجانم، فشار یته مانده  با

 !شمیخوب م-

 

عقب عقب رفت.  رد،یآنگه نگاهش را از نگاهم بگ یدستم را رها کرد و ب دیترد با

 یزیرا تکان داد و من توانستم چ شیصدا لب ها یشد، ب ادیکه ز نمانیب یفاصله 

 کنم. یرا لب خوان "دوستت دارم"مانند 

********* 

 بعدهفتهدو#

 

که مقابلِ چشم  یشدم و نگاه دلتنگم را به آپارتمان ادهیپ نیبر روهام، از ماش هیتک با

 نیا یاندازه برا نیکردم دلم به ا یفکرش را هم نم یوقت حت چیبود دوختم. ه میها

 تنگ شود! یاما دوست داشتن ینقل یخانه 

 

داده  هیتک شیداشتم و سرم را به بازو یروهام بر م یرا هماهنگ با قدم ها میها قدم

 وانهیو د زیعطر وسوسه انگ نیبودم تا راحت تر بتوانم عطر تنش را ببلعم! من از ا

 شدم. ینم ریوقت س چیکننده ه

 

 گرش،یکرده بود و با دست د قهحلمیدستش را دور شانه ها کیکه روهام  همانطور

 برد، آهسته نجوا کردم: یدستم را گرفته بود و به طرف آسانسور م

 !خوادیخونه نبود، دلم سکوت م یکاش کس-
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 تنها شدن با من رو؟ ایخواد،  یدلت سکوت رو م-

 

با  م،یحواله اش کنم. وارد آسانسور که شد یکالمش باعث شد چشم غره ا طنتِیش

 حرص گفتم:

 نه؟ زنمیمن دارم برات له له م یبگ یخوایم یعنی-

 

 جذاب باال انداخت: یبا حالت شیابرو یتا کیبه خودش فشرد و  شتریرا ب من

 رو بگم! نیهم خوامیم قایدق-

 

 ی. در حالدمیمال شیمرموز حواله اش کردم و صورتم را مثلِ گربه ها به بازو یلبخند

 دهیخمار و کش یبا لحن دم،یکش یماش  نهیس یرو یفرض یکه با انگشتم خط ها

 گفتم:

 !زمیکنم عز یفکر نم نطوریاما من ا-

 

 لب گفت: ریفرستاد و ز رونیرا کالفه ب نفسش

 تو روحت!-

 زم؟یعز یگفت یزیچ-

. یکن یم تمیاذ یهم دار نجایکم بود؟ ا مارستانیب یتو اتیطونی! شزمیکوفت و عز-

 خانم! یگل شهینوبت منم م
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. روهام در دمیدر آوردم و خند شیمورد نظر، تنها زبانم را برا ی به طبقه دنیرس با

 گفت: یآهسته اما جد د،یکش یم رونیکه من را از آسانسور ب یحال

 رسه. یکردنتم م هیبخند! بخند که وقت گر-

 

بودم و کاش حداقل به  دهیند ییشرم تر از روهام جا یشد. ب شتریخنده ام ب شدت

هم آرام و نرم  دنیدر بوس ینشدن من، حت تیاذ یبرا! او کردیعمل م شیحرف ها

 کرد. یبرخورد م

 

در را باز کرد. انگار که پشت در جا  اناید م،یمحض آنکه زنگ درب واحد را زد به

 انداخته و تنها منتظر به صدا در آمدنِ زنگ بود.

 

را گرفت و  شیخواست به سمتم حمله کرده و ابراز احساسات کند، روهام جلو تا

 ر زد:تش

 .یکن یول نم یچسبیکواال م نی! حاال عنمیبرو اونور بب-

 

 چشم درشت کرد و غر زد: اناید

 داداش!-

صورت  نیا ری. در غیزنم بش کینزد ذارمیم یکنیبرخورد م زادیاگه مثه آدم-

 هرگز!
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 بامزه گفت: یبا حالت انایمن! د یخنده  کیشل یآخرش مصادف شد با صدا ی جمله

 ! برو اونور رهام دلم واسه زن داداشم قدِ نخود شده.دنتین خندمن قربو یاله-

 

به اندازه  که ییاناید ی. چه قدر دلم برامیرا بغل کن گریباالخره اجازه داد همد روهام

 مارستانیکه ب یخواهر نداشته ام دوستش داشتم، تنگ شده بود. در طول مدت ی

و منگ بودم،  جیگ ای. آن هم نمشیبب یبودم، فقط چند بار توانستم درست و حساب

 بود. یگرید یحواسم جا ای

 

 مایروبه رو شدم. بابا و ن مانیکه جدا شدم، با جمع کوچک اما دوست داشتن اناید از

نشسته  یگرید یگوشه  اوشیمبل ها جا گرفته بودند و س یرو ییرایطرف پذ کی

غش را گرفتم مامان شدم و هربار که سرا بتیدو هفته متوجه غ نیا یبود. در ط

دروغ آن قدر مسخره  نیسر زدن به برادرش به شمال رفته است. اما ا یگفتند برا

با هم  زیکه با بابا قهر است. دوباره سر چه چ دیفهمیبچه هم م کی یبود که حت

 دانم! یبحثشان شده بود، نم

 

 موجب شد تا به زیامر ن نیبابا هم شده بودم. هم دیشد یو ناراحت یگرفتگ متوجه

هاج و واج به  قه،یبود که چند دق ختهیببرم. آنقدر به هم ر یقهر بودنش با مامان پ

 زد. یپلک نم یو حت شدیم رهیجا خ کی

 

پر از اشک، به سرعت من را در آغوش  ییاز جا بلند شد و با چشم ها دنمیبا د بابا

 شده ام گذاشت و گفت: یچیسر باند پ یرو ی. بوسه ادیکش
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 بابا؟ یخوب-

 

 پر مهر زدم. یدلبخن

 خداروشکر خوبم. مامان هنوز بر نگشته؟-

 

 ییمتوجه نشود، با صدا یکه کس یانداخت. جور نییو سرش را پا دیرا دزد نگاهش

 آرام گفتم:

 د؟یبا هم قهر-

 

 تکان داد.  یو سر دیکش ششیبه ته ر یدست

 !زنمینگران نباش بابا، من باهاش حرف م-

 

که رنگ نگاهش عوض  دینکش یرقه ام کرد، اما طولپدرانه و پر محبتش را بد نگاه

خواند. دستش را  شدیرا م یو شرمندگ یمانیدرد و پش یایدن ش،یشد. در چشم ها

 هم گذاشتم. یرا رو میچشم ها نانیفشردم و به حالت اطم

 

 یبرا ،یکوتاه یحرف زدم و  سپس بعد از عذرخواه یکم زین اوشیو س ماین با

 .میم به اتاقمان رفتاستراحت همراه با روها
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. در دمیتخت خواب یرو یرا عوض کردم و به آرام مانیکمک روهام لباس ها به

 خطاب به روهام گفتم: نیب نیهم

 ؟یاریرو ب میگوش شهیم-

 کار؟یچ یخوایم-

 با مامانم حرف بزنم! دیبا-

 

 گفت: دهیترس ییخشک شد. برگشت و با چشم ها یلحظه ا روهام

 مامانت؟-

 

 م:گفت متعجب

 خب آره!-

 ؟یچ یبرا-

 نمیمن حق ندارم با مادرم حرف بزنم بب ؛یکن یسوال جواب م نقدریوا روهام چرا ا-

 چرا با بابام قهر کرده؟

 

 شد و من متعجب تر شدم!  شترینگاهش ب ترس

 گفته مامانت با بابات قهره؟ یک-

متوجه  نهیبببابارو  افهیق یانگار احمقم؟ هرکس دیکنیبا من رفتار م یجور هیچرا -

حالم ول کنه بره.  نیممکنه من رو با ا ریشده! مامان هم که اصال غ یزیچ هی شهیم
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خوام باهاش حرف بزنم  یبوده باشه. م یجد یلیبحثش با بابا خ نکهیمگه ا

 بدم. شونیآشت

 

و محکم  یکرد، جد یرا صاف م میرو یکه پتو یلب تخت نشست و در حال روهام

 گفت:

 !شهیفعال نم-

 

 درشت شدند. میها مچش

 شه؟یچرا نم-

 

 نگاه کند گفت: میآنکه در چشم ها یب

اونا  یزن و شوهر یدعوا یتو ستین یازی. توام نستیفشار و استرس برات خوب ن-

 .یدخالت کن

 

 گرفت: حرصم

من  یتو برا ستیقرار ن ه؟یحرکات چ نیبا مامانم حرف بزنم ا خوامیروهام من م-

 !یریبگ میتصم

 

 پر از غضب گفت: ییهم فشرد و با چشم ها یرا رو شیخ شد. لب هاسر یآن به
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تا  یحق ندار گمیو االنم دارم م رمیبگ میچرا قراره تا آخر عمرت من برات تصم-

! بفهمم حرفم رو پشت یبا مادرت حرف بزن یکه به طور کامل خوب نشد یوقت

 .ینیب یمن رو م یانوقت اون رو یگوش انداخت

 

کرد. شک  یم یرا مخف یزیبغض جمع شدند. روهام داشت چاز حرص و  میها لب

 نداشتم!

 

 را از نگاه خون بارش گرفتم و سرم را به حالت قهر چرخاندم. نگاهم

 

 زد: مینرم تر صدا یزده است که با لحن یچه گند دیفهم انگار

 نازگل؟-

 

 .هم فشردم یرا رو میندادم و چشم ها یجواب

 ؟ینازگل-

 !رونیب لطفا برو ادیخوابم م-

 

 یمامان اتفاق یکردم! نکند برا یفکر م زیچ کینداد و من با خودم تنها به  یجواب

 افتاده باشد؟

 خانم؟ یگل-
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 تنها سکوت بود و بس!   جوابش

ندادم و  یتیشدم. اهم دنشیکه با تکان خوردن تخت متوجه دراز کش دینکش یطول

 . دیآن خز ریاو انگار جرات گرفت که پتو را کنار زد و ز

 

پر  یدرشت شده ام را به چشم ها یشدن دستش به دور کمرم، چشم ها دهیچیپ با

 دوختم و گفتم: طنتشیش

 ؟یکنیم کاریچ-

 کنار زنم بخوابم جرمه؟ خوامیم ؟یکنینگام م ینجوریچته چرا ا-

 واسه عمم؟ یهمه مهمون دعوت کرد نیا رون،یپاشو برو ب-

 

 زشیر یانم به طور کامل بسته شد. بوسه هاگردنم، ده یفرو رفتن سرش در گود با

 شل کرد. یاراد ریبدنم را به طور غ یها چهیگردنم، تمام ماه یبه رو

 

باال  جانیکه نفسم از ه یبلند شده اش چنگ کردم و در حال یرا در موها دستم

 آمد گفتم: ینم

 روهام...-

 ؟یقهر باش ذارمیمن م یجان؟ فکر کرد-

 

 :ختیر میه خمار شده اش را به چشم هاو نگا دیرا باال کش سرش

 روهام! ستیاالن وقتش ن-
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 ؟یآشت-

 زشته! رونیپاشو برو ب-

 دره بشم؟  نیپشته ا یهرک الیخیب ای یکنیم یآشت-

 

 به کمرش زدم: یمشت

 پاشو برو! ستمیقهر ن-

 

را شکار کرد. قبل از آنکه مخالفت  میزد و نگاه درنده اش، لب ها یبرق شیها چشم

 میپر عطشش مهمان لب ها ینشستند و بوسه ها میلب ها یرو شیها کنم، لب

 شدند.

 

 گریکه د یروح یدوختم. به صورتِ ب نهیدرونِ آ نِیرا به دختِر غمگ رمیدلگ نگاه

 گذشته را نداشت. ییبایز

 

 یرا از رو دیسف یباند ها نی. اگر ادمیسرم رس یچیو به باند پ دمیرا باال کش نگاهم

 شدم؟ قطعا! ی، زشت تر مداشتم یسرم بر م

 

که پشت  یبه تخت نامرتب نه،یفرستادم و نگاهم را از داخلِ آ رونیرا آه مانند ب نفسم

 بود. دهیآن خواب یروهام رو ش،یپ یکه ساعات یسرم بود دوختم. تخت
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بعد از  مارستان،یهفته مرخص شدن از ب کیخواست! دلم بعد از  یم یزیچ کی دلم

 یجشن دو نفره م کیمثلِ  یزیچ کیز داخل سرم، محو شدن کامل تومور ا

 ؟ییبایخواست. اما... اما با کدام ز

 تو عالم هپروت؟ یباز که رفت-

 

 :دمیمرتبه پرس کیبود نگاه کردم و  ستادهیدرب اتاق ا یکه جلو ییاناید به

 من زشتم؟ اناید-

 

 را درشت کرد و گفت: شیها چشم

 وا!-

 .شدمیمراستش رو بگو، باور کن ناراحت ن-

 .دمید میزندگ یکه تو یهست ییدخترا نیاز قشنگ تر یکینازگل. تو  ایخل شد-

 

 را چرخاندم و به خودم نگاه کردم. سرم

 نم؟یب یرو نم ییبایز نیپس چرا من ا-

 

 !دیخند

همه  نیابروهام پر بشه و واسه خوردن دوتا قاشق غذا ا نقدریخب اسکل منم اگه ا-

 ایصبحونه برات حاضر کردم محشر! ب ای. پاشو، پاشو بشهیم نیوضعم هم ارمیادا در ب

 باز زنگ نزده من و مقصر بدونه. قتیبخور تا اون شوهر عت
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 نثارش کردم. یغره ا چشم

جلوش که خوب داداش  ؟یپشت سرش حرف زد یدیتو باز چشم روهامو دور د-

 !گهیتو د یهست ی. عجب هفت خطیکن یداداش م

 

 گفت: داشتیبه پشت به من قدم برمکه  یزد و در حال یا قهقه

 میبنده. هرچ اوشیکه جون من به جون رهام و س یدونیندونه تو خوب م یهرک-

 !ایبه داداش رهامم نگ وقتی. کنمیم یشوخ گمیم

 

 بلند شدم. میو از جا دمیخند زیر زیر

ت را برداش رشیش وانِی. لدمید یناهار خور زیرا پشت م انایآشپزخانه که رفتم، د به

 و در همان حال گفت:

 چه کردم! نیبب ایب-

 

 گفتم: زیآم طنتیش دم،یکش یرا عقب م یکه صندل یحال در

 طونا؟یش گذرهیخوش م ما؟یچه خبر از ن-

 

 یو مقدار دیپر شیخورد پشت گلو یکه م یریجمله ام تمام نشده بود که ش هنوز

 تم:پشت کمرش زدم و گف دمیخند یکه م ی. در حالدیپاش رونیرا به ب

 !فی! نکبتِ کثیدیم رو به گند کشپاشو گمشو آشپزخونه-
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 دو رگه گفت: ییدوخت و با صدا میپر از اشکش را به چشم ها یها چشم

 حساسم؟ مایمن به اسمِ ن یدون یچه طرزشه خب؟ نم نیا یعوض-

 

 یم نمیو نفر دیکوب یاش م نهیمدام به س انایآمد. د یشدت خنده نفسم باال نم از

 هم ساخته شده بودند. یبرا انایو د ماین ،یخوردم که در دلقک باز یم کرد. قسم

 

 مرتبه گفت: کی انایکه د میحالِ خوردنِ صبحانه بود در

 ؟یدینازگل چرا اون سواالرو اون موقع پرس-

 

 دهانِ پر جواب دادم: با

 کدام سواال؟-

 !نایهمون زشت شدم و ا-

 

که لقمه را به  یگذاشتم و در حال زیم یدر هوا خشک شد. نان تکه شده را رو دستم

 دادم گفتم: یقورت م یسخت

 !یجورنیهم یچیه-

 نه؟ یگفت نارویخاطرِ رهام اتو به نمی. ببیگینم یجورنیرو هم یچیتو ه-
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 را به آن راه زدم. خودم

 ه؟یمنظورت چ-

رهامم  ی. تا بفهمیشد یچه شکل هیاز نظر بق ینیبب یخواست یمنظورم واضحه! م-

 نسبت بهت داره. یدیدچه 

 

 تر از آن بود که متوجه نشود. زیت اناینداشت. د یا دهیفا یکار پنهان

 

انگشتانم  نیتکان دادم و نانِ تکه شده را ب یآنکه نگاهش کنم، سرم را به آرام یب

 چرخاندم.

 نازگل! یخوشگل یلیاما تو هنوزم خ-

 

 میروهام را برا یها چشم ب،یکه عج ییها یبه عسل رهیو خ دمیرا باال کش سرم

 زدم. یکردند، لبخندِ تلخ یم یادآوری

 یکن یوحشت م افمیق دنیسرم بردارم، از د یباند هارو از رو نیا نکهیبه محض ا-

چه قدر تحمل کنم تا موهام بازم بلند بشن! دلم براشون تنگ  دیدونم با ی. نماناید

 شده.

 

که  یمتوجه نشود. وقت اناید بود که نیزد و تمام تالشم ا یچنگ م میبه گلو بغض

 نگاهش کردم:و  دمیدستم نشست، سرم را باال کش یدستش رو
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شناسه.  یمن رهام رو نم یکس به اندازه  چیکنم ه یم دیکس نازگل، تاک چیه-

که دوست نداشته باشه  شهینم دایپ یمرد چی. هنداره یتیگم ظاهر براش اهم ینم

 یدونم وقت یشناسم و م یم یبهتر از هر کسباشه. اما، من رهام رو  بایهمسرش ز

و منطق دوستش  لیو دل وطدوست داشته باشه، بدون شرط و شر یلیرو خ یکی

 دهیصورت رنگ پر نیبا هم ی. گرچه تو حتهیطرفش چه شکل ستیداره. براش مهم ن

 یتو دل برو و دوست داشتن ی! در هر حالبهیغر بیعج تییرایو گ تیهم مظلوم

 !بایز. و البته یهست

 

 رفت، گفت: یم خچالیکه به سراغ  یبلند شد و در حال شیجا از

 نیآخه؟ هزار تا راه هست که بازم ا یخور یکه واسش غصه م هیچهار تا دونه مو چ-

 رو سرت! یگوسفندو بذار یپشما

 

کرد، متعجب بودم. با  رییمقدمه لحن حرف زدنش تغ یمرتبه و ب کی نطور،یآنکه ا از

 حرص گفتم:

 تو عمرت اصال؟ یبود دهید یو لخت یمن پشم گوسفند بود؟ مو به اون نرم یموها-

 

 به سمتم پرتاب کرد. یغره ا چشم

عر عر کن.  نجایا نی! االنم واسه من نشتیبابا غور یبا اون چشا یدینه فقط تو د-

 .هیدونم دردت چ یتو اتاق آمادت کنم. من که م میپاشو بر

 

 را درشت کردم. میها چشم
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 انوقت؟ هیچدردم -

. یو حوصله ندار یواسه داداشم اما تنبل یخودت و خوشگل کن یخوا یم نکهیا-

پزم  یشام خوشمزه هم م هی. یپا حور هی یکنم بش یم یکار هیخودم  میپاشو بر

 !چارمیواسه داداِش ب یخفن بساز یامشب از اون شبا

 

 حوصله گفتم: یب

 خوام! ینم-

 یم سیکچلت رو کاله گ یرس بابا اون کله اسکل! نت هیدونم دردت چ یمن که م-

که موهات بلند شد  یچند سانت هیکنه.  ینم یفرق چیه یعیطب یذارم اصن با مو

 ینی! خودت خودت و ببیخوا یکه م یبا هر مدل و رنگ یبرمت اکستنشن کن یم

 !گهیانوقت. پاشو تنِ لشتو جمع کن د یکن یکف م

 

 گریده تنها نگاهش کردم. اکستنشن ددرشت ش ییو من با چشم ها دیرا کش دستم

 بود؟ یا غهیچه ص

 

 ییانایآمد. رو به د ادمیبه  یزیباره چ کینشاند،  شیآرا زیم یصندل یرا که رو من

 رفت گفتم: یور م زیم یرو شِیکه با لوازم آرا

 ؟یندار یتو از مامانم خبر اناید-
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 ییو با چشم ها افتاد و صدا داد. به سمتم برگشت زیم یکه دستش بود رو یرژ

 درشت شده گفت:

 مامانت؟-

 شیزنم گوش یبهش زنگ م یمرخص شدم، هرچ مارستانیکه از ب یآره! از روز-

 خاموشه.

 

 باال انداخت و گفت: یا شانه

 امروز چند شنبس؟ ،یخبر ندارم. راست یزیمن از چ-

 سه شنبه!-

 

 و گفت: دیکش یپوف

 شد! فیح-

 

 :دمیپرس متعجب

 ؟یچ یعنی-

شد  یهمه خوشگلت کنم، کاش پنجشنبه بود که شبش م نیخوام ا یمن که م-

 شبِ جمعه و...

 

 زدم: غیاش را بزند ج جدهیمثبت ه یحرف ها ی هیآمد بق تا
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 !اناید یشعوریب یلیخ-

س! هر شب براش مثه شب نداره چند شنبه یالبته واسه داداش رهامم که فرق-

 .سجمعه

 

زد و در  ینثارش کنم، قهقه ا یجانانه ا یردنبلند شده و پس گ میخواستم از جا تا

 گرفت، گفت: یرا باال م شیکه دست ها یحال

 وقتا گذاشتن عشقم!  نیا یگوه خوردم رو واسه -

 

 نشستم و خنده کنان گفتم: میجا سر

 !ییماین یلنگه  ییایح یو ب یشعوریتو ب-

 تفاهما! نیجوووون! تا باشه از ا-

 

 ردم.نثارش ک یو خاک بر سر دمیخند

 

 یکرد و بعد ماسک زیرا تم میصورتم کار کرد. اول ابروها یدانم چند ساعت رو ینم

 صورتم گذاشت. یرو

 

دانستم  یانداختم و نم نییسرم را باز کرد، با خجالت سرم را پا یاز آنکه باندها بعد

 چه کنم.
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ول است که در ط ییدختر ها نیاز خاص تر یکی انا،یگمانم قبال گفته بودم که د به

 و با خنده من را به حمام فرستاد. اوردیخودش ن یام. اصال به رو دهیام د یزندگ

 

 شیآرا زیمقابلِ م یصندل یخودم که آمدم، از حمام آمده و حوله به تن، رو به

که از  ییکردنم شد و من محو اداها شیبا وسواس مشغولِ آرا اناینشسته بودم. د

 آورد. یخودش در م

 

فشرد، زبانش رو  یزبانش م یرا رو شیکه لب ها ی، در حالخط چشم دنیکش موقع

 . دیکش یانداخته بود و با تمرکز کامل خط چشم م رونیب

 

 :دیکش غیخنده زدم. بر سرم ج ریخودم را کنترل کنم و ز نتوانستم

 کردنم. خط چشمت کج شد. شیتو آرا یاحمق! تر زد-

 باحال شده بود. یلیخ افتی! آخه قدیببخش دیببخش-

 

دانم چه قدر گذشت تا  یرا در آورد و بالفاصله دوباره مشغول کارش شد. نم میادا

تخت گذاشته  یکه رو یکیباالخره دست از سرم برداشت و با شوق به سمت پالست

 بود رفت.

 .میدار نجایا یچ نیخب خب، بب-
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به سمتم انداخت و دستش را داخل  یزیآم طنتینگاهش کردم. نگاه ش متعجب

 رد.ب کیپالست

 

از کجا آورده  سیدرشت شدند. کاله گ میچشم ها د،یکش رونیدستش را ب یوقت

 بود؟

 ؟یرو از کجا آورد نیا اناید-

 یحموم آواز م یتو یداشت یجناب عال ی. وقتییخدا ایمن رو دست کم گرفت-

 ییعجب هلو ینیبذارمش رو سرت بب ایگرفتم. ب ابونیسر خ یرفتم از مغازه  یخوند

 .یشیم

 

اندازه،  یب شیخواست با آرا یبود که م یداشتم. حسم مثِل کس یبد یلیخ احساسِ

 .صورتش را بپوشاند ینقص ها

 

و به سمتم آمد. مشغولِ گذاشتن و  دیپاش میبه رو ی. لبخنددیحالم را فهم اناید انگار

 یکه به جانم افتاده بود م یسرم کرد و من، با حسِ بد یرو سیچسباندن کاله گ

 .دمیجنگ

 

 رونیاز فکر ب د،یرا به هم کوب شیدست ها یعقب رفت و با خوشحال اناید یتوق

 آمد. یکه مقابلم بود نگاه کنم. از خودم بدم م یا نهیخواست به آ ی. دلم نمآمدم
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متعجب  انایانداختم. د نییزدم و سرم را پا اناید یپر از شاد یبه چشم ها یپوزخند

 زد: میصدا

 ؟ی! چرا دمغ شدیه-

 روهام رو؟ انا؟ید میزن یرو گول م یک میما دار-

 

 کرد. اخم

 احمق؟  هیگول زدن چ-

 .میکنیم میکه ما دار یکار نیهم-

 ی. باز توهمواریدوتا از د یاز من بخور یکیزنم تو دهنت  یم یجور هیبه خدا -

 ده؟یخودت ند هیاصل ی افهیمگه روهام تورو با ق ؟یشد

 

 تکان دادم. یا به آرامگره کرده اش، سرم ر یبه ابروها رهیخ

نداره  یارزش چیتورو زد. مو ه یروهام خودش موها ؟یگیپس چرا چرت و پرت م-

توهم  ی. موهاستیبا موهاش قشنگه اما بدون مو هم زشت ن ینازگل. درسته هر زن

 ؟یهست یبه شونه هات. ناراحته چ رسنیم گهیتا دوسال د

 

 اش گره زدم و گفتم: یدقوت قلب گرفتم. نگاه محتاجم را به نگاه ج یکم

 روهام جذاب نباشم. یجلو وقتیکه  نهیتموم ترسم ا-

 آخه؟ نیخواد بخورمت. جذابه تره ا یاالن دلم م نیاحمق من هم-
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 .دمیخند

 کالمتا! کهیاحمقم شده ت نیا-

 ازش! ادی. خوشم مهیفحشه با کالس یلیالمصب خ-

 

در  یاندم و نگاهم به دخترکسرم را چرخ م،یخنده ها انی. مدمیدو هم زمان خند هر

 یا هیو زمان انگار ثان دیپر کش میلب ها یخورد. خشک شدم! خنده از رو ندهیآ

 .ستادیا

 

که دوستش دارد، خودش را  یبا پسر  دارید یکه برا دمید یم نهیرا در آ یکس من

زند و از ته دل  یچرخ م نهیپوشد و مقابلِ آ یلباسش را م نیباتریکند. ز یم شیآرا

پر  ییو با صدا ردیگ یعشقش را م یکه شماره  دمید یکه م یخندد. من دختر یم

 :دیگو یم یاز شاد

 ؟یاونم دار ؟یچ یشکالت یبستن گه؟ید یت، هستخونه امیدارم م-

 

 :دیگو یزند و م یبعد، قهقه م یا هیثان و

 من قربونِ اون جذبت! اومدم روهام خانِ اخمو! یآ-

 

. من شده دیجوش میون عسل بودند، اشک در چشم هاکه همچ یخاطرات یادآوری از

 بودم همان نازگل! من برگشته بودم. به خدا که من برگشته بودم.
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شود،  یزیشدم و قبل از آنکه متوجه چ کینزد انایبلند شدم. ناخودآگاه به د میجا از

 خودم را در آغوشش انداختم.

 

 نجوا کردم: د،یلرز یم یکه از شاد ییصدا با

 ؟یباش شهیهم شهیم اناید-

 

کمرم گذاشت و با  یشوکه شده بود، به خودش آمد. دستش را رو ییکه گو اناید

 محبت گفت:

 ! قیرف شتمیر خِیب-

 

 و کنار گوشش زمزمه کردم: دیخند

 !یخوب یلیخ-

 

 از من، کنار گوشم زمزمه کرد: تیهم به تبع او

 !ینیب یکه همه رو خوب م یخودت خوب-

 

 و به سمت کمد لباس ها برد. دیم، دستم را کشآغوشش که جدا شد از

که  یرا گرفت. لباس مانیرنگ چشم هردو یلباس بلند مشک کی م،یلباس ها نیب از

داشت و  یباز ی قهیشد.  یتا زانوها تنگ بود و زانو به بعد، گشاد م نهیاز قسمت س

 اش بود. قهیقسمتش همان  نیباتریز
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رفت، حوله رو از  رونیاز اتاق ب یم داد. وقتو به دست دیکش رونیرا از کمد ب لباس

 . دمیتنم در آوردم و لباس را پوش

 

نازگل باشد! من واقعا بزرگ شده بودم! من  دم،ید یم نهیکه در آ یکردم زن ینم باور

نمانده  یساله باق جدهیاز آن دخترِ ه یاثر چیه گریخانه شده بودم. د کیواقعا خانم 

 .بود

 

. با شوق دیکش یاز خوشحال یغیق را باز کرد و داخل آمد، جدرب اتا اناید یوقت

 دیکش رونیب فشیبند بود را از ک نیاش، که جانش به جان آن دورب یعکاس نیدورب

 و به سمتم آمد.

 

 .ندازدیو او با وسواس و تمرکز، عکس ب رمیگفت بگ یکه م یبودم هر ژست مجبور

 

 یانداخت و ذوق زده م یم نیدورب یبه صفحه  یگرفت، نگاه یکه م یعکس هر

 گفت:

 نهیعکسارو داداش رهامم بب نیو من خبر نداشتم! ا یبود یالمصب تو چه سوژه ا-

 کنه! یسکته م

 

 زدم و گفتم: شیبه رو یچشمک
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 .نهیب یرو م شیعکس چرا؟ شب واقع-

 

 را در آورد و سپس گفت: میادا

 ! تحفه!یریبگ افهیخواد واسه من ق یحاال نم-

 

شد،  لیتکم شیعکس ها تیبعد از آنکه ظرف انایگرفتم. د گرید یتو ژس دمیخند

 رفت. رونیبه دست از اتاق ب نیدست از سرم برداشت و دورب

 

 روهام نوشتم: یبرداشتم  و برا شیآرا زیم یام را از رو یگوش

 خونه؟ یایساعت چند م-

 

 را بدهد: اممیتا جواب پ دیطول کش یا قهیدق چند

 م.ساعت شش خونه-

 

 به ساعت انداختم. چهار بود! یاهنگ

فرستادم. چه طور  راهیبد و ب انایلب به د ریفوت کردم و ز رونیکالفه ام را به ب نفس

 کردم؟ یلباس تحمل م نیدو ساعت تمام را با ا دیبا

 

 فرو برده بود گفتم: خچالیکه سرش را در  ییانایآشپزخانه رفتم و به د به
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 رسه! یم گهیدوساعت د روهام ،یدرست کن یزیچ خوادینم-

 پختم تموم شده رفته. گهیخب برسه. من تا دوساعت د-

 

 نگفتم. یزیباال انداختم و چ یا شانه

 

روهام فلنگ را بست و در رفت! گفته بودم  دنیقبل از سر رس یا قهیچند دق اناید

کنم. او که از روهام به طرز  عتیات را به روهام کرده و ضا یخواهم چوقول یکه م

 داد. حیبرد، از ترسش فرار را بر قرار ترج یحساب م یبیعج

 

را  رشیشد انداختم و ز یگاز پخته م یکه رو یخورشت سبز یبه قابلمه  ینگاه

از  گفتیداشت و خودش م یدست پخت به شدت خوب انایکم کردم. انصافا د

 کردن را شروع کرده است. یآشپز یچهارده سالگ

 

. دستپاچه و هولزده، اول در را باز کردم و بعد، به دمیاز جا پر فون،یزنگ آ یصدا با

دوست  یلیرا خ شیکه روهام بو یکردن عطر یسرعت به اتاق رفتم. بعد از خال

 داشت، به سرعت خودم را درب واحد رساندم و آن را باز کردم.

 

کرد. بعد از مدتها  ستیا یقلبِ من هم لحظه ا ستاد،یما ا یکه در طبقه  آسانسور

 آمدم؟ یآمد؟ اصال به چشمش م یخوشش م یعنیبودم؛  دهیبه خودم رس نطوریا
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قول داده بودم که  . من به خودمدمیکش یقیقلبم گذاشتم و نفس عم یرا رو دستم

کردم!  یکار را م نیروهام را خوشحال کنم. پس ا یامشب بتوانم بعد از مدتها کم

 من به نازگل اعتماد داشتم!

 

 یها یهست که در عسل یا هیمتوجه شدم چند ثان به خودم آمدم و یا لحظه

نداشت! به گمانم فکر  کرد و باور یبراقش غرق شده ام. او اما، محو و مات، نگاهم م

خوش رنگ و  یصبح کجا و حور ی دهی. نازگلِ رنگ و رو پرندیب یکرد خواب م یم

 کجا؟ دید یکه مقابلش م یلعاب

 

زدم و زل زده به  نیآرام و دلنش یتبسم آرامش که به سمتم برداشته شد، یها قدم

 نجوا کردم: شیچشم ها

 سالم!-

هم افتادند و  یرو شی. چشم هاستادیا شیسر جا د،یام که رس یقدم کی به

 :دیلحن ممکن به گوشم رس نیو لذت بخش تر نیتر بایبا ز ش،یصدا

 !ادینازگل م یبو-

 

کتش را چنگ زدم.  ی هقیو  دمیحرکت، خودم را جلو کش کیو با  دمیخند زیر زیر

 شیلب ها یبلند شدم و قبل از آنکه چشم باز کند، لب رو مینوک انگشت پاها یرو

 گذاشتم.
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در مشتم  شتریاش را ب قهی. دمیرا از بند آمدن نفسش فهم نیگمانم شوکه شد! ا به

 فشردم و عقب عقب رفتم. 

 

 یم و با بوسه گرد شده اش، در را بست یبه چشم ها رهیخ م،یوار خانه شد یوقت

 .دمیعقب کش ،یو پر عطش قیعم

 

 !یوانگیو د یروهام با کالفگ طنت،ی. من با خنده و شمیزد یدو نفس نفس م هر

 

 نیزم یکه رو فشیکرد. ک یخمار شده نگاهم م ییدرنده، با چشم ها ریش کی مثلِ

کنم،  و فرار دهیحرکت دو کیکه قصدِ شکار کردنم را دارد. خواستم با  دمیافتاد، فهم

نشان دهم،  یعکس العمل نیبود، قبل از آنکه کوچک تر نهایتر از ا زیاما او که ت

 کرد. ریو من را در حصارش اس گذاشت وارید یرا دو طرف سرم رو شیدست ها

 

 یچهره  یپروا و دلتنگم رو یکر کننده اش را از سر گرفت و نگاه ب یتپش ها قلبم

 کاریا از نظر گذراندم و او هم بصورتش ر یتک اعضاجذابش چرخ خورد. تک

را  میچشم ها و لب ها نیخمار و سرخ شده اش، مدام راه ب یننشست. با چشم ها

 !شدیخسته نم ییو گو مودیپ یم

 

 کش آمدند: اریاخت یب میلب ها د،یبم و خش گرفته اش اش که به گوشم رس یصدا

تراحت من گفتم اس ؟یهمه خوشگل بش نیا یگفته خودت رو خسته کن یک-

 نه؟! ای یمطلق
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نشوم،  تیآنکه اذ یزند و تنها برا یله له م یکینزد یذره ا یدانستم چه قدر برا یم

نگاه کردنش، مرا به  نطوریقدم شده بودم و ا شیکند. حاال من خود پ یمراعاتم را م

 قصد داشت با نگاهش من را ببلعد. ییداشت. گو یخنده وا م

 

کار  نیدانستم هم ی، لب به دندان گرفتم اما، نمآنکه خنده ام را جمع کنم یبرا

 خمار شده، کنج لبم لب زد: ییو با صدا دیکند. سرش را جلو کش یترش م وانهید

 !یشرفیب یلیخ-

 

دانم  ینم یاراده داغ کرد. لعنت یهمان کنج لبم، تمام تنم را ب یداغش رو ی بوسه

بدنم شل  یها چهیاهشدم، تمام م یم دهیپر حرارت بوس نطوریچرا هربار که ا

 . شدندیم

 

را از  شینکرد. لب ها میبود، رها دهیبه آب رس یکه انگار بعد از روزها تشنگ روهام

 تب دارش را از سر گرفت.  یو بوسه ها دیکش میلب ها یکنج لبم، به رو

 

باسنم گذاشت و من را باال  رِیخاطر دستش را ز نی. به همدیشل شدنم را فهم انگار

 . دمیرا دور کمرش حلقه کردم و گردنش را چسب میسرعت پاها. به دیکش
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و همانطور که نگاهم به سقف  دمیدانم چرا خنده ام گرفته بود! سرم را باال کش ینم

شمرد. لب  متیفرصت را غن ییحرکت، گو نی. روهام با ادمیبود، بلند و مستانه خند

 زمزمه کرد:. خش دار دمیاراده لرز یب دند،یگردنم چسب یکه رو شیها

سالم نذارم تو تنت المصب؟ بزنم همه جاتو  یجا یخواینخند؟ م ینطورینگفتم ا-

 با خنده هات؟! دهیجنون بهم دست م یکبود کنم بفهم

 

لب  یاش چسباندم. عشوه گرانه رو یشانیام را به پ یشانیو پ دمیکش نییرا پا سرم

 پچ زدم: شیها

 !یشدناتم دوس دارم آخه لعنت یوحش-

 

ندانست و لبم را به دندان گرفت.  زی. تعلل را جادمیفاصله بعد از حرفم، خندبال و

 به کمرش زدم و خنده کنان گفتم: یمشت

 آرومتر چه خبرته؟-

 امشب! سهینگات کنم؟ دهنت سرو یخوایم یزیر یکرم م-

 

 گفتم: ش،یلب ها یرو یکوتاه یو بعد از بوسه  دمیخند

 یخواست یدر بره، بعدش هرکار تیخستگ مینیشب کمی میبر نیفعال من رو بذار زم-

 شمام اصال. میباهام بکن! من تسل

 

 به کمرش زدم. یگفتم و باز هم مشت یکه از دماغم گرفت، آخ یگاز با
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 آخه؟ یاریهمه عشوه و نازو از کجات م نیتو روحت دختر! ا-

 !یروان رهیگ یکمرت درد م نیبذارم زم-

 

 میبرداشت و پاها میران ها ریردم. دستش را از زرا از دور کمرش باز ک میپاها قفل

 . اوردیکتش را گرفتم و کمکش کردم تا کتش را در ب ی قهی. را لمس کردند نیزم

 

 گفتم: یشینما یکمر خم شدم و با حالت یرو یکم

 سرورم تا من برگردم. دیشما استراحت کن دییبفرما-

 

به اتاق بروم که مچ  فشیگذاشتن کت و ک یرا هم برداشتم و خواستم برا فشیک

 گفت: یجد یبا لحن میبه چشم ها رهی. خدیدستم را گرفت و به سمت خود کش

 ؟یقرصات رو که خورد-

 

 زنان سرم را تکان دادم.  لب

 ؟یدرد که ندار ؟یدرد چ-

 نه به خدا. خوبِ خوبم.-

 نه! ای یغذا خورد یپرسم که درست و حساب یم انایزنم به د یحاال بعدا زنگ م-

 

 کردم و گفتم: یپوف
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. نگام کن بزرگ ایکنیرفتار م ینطوریکه باهام ا ستمیت نروهام باور کن من بچه-

 شدم حواسم به خودم هست.

 

 د،یاش که به گوشم رس یجد یگرفتم. صدا شیکنارش رد شدم و راه اتاق را در پ از

 نشست: میلب ها یرو یلبخند

هنوزم  یبزرگ شد نکهیما با اا ،یبزرگ شد یعنی یخونه ا نیخانومِ ا یوقت-

 .ستیحواست به خودت ن

 

مرد نبود؟ اصال  نیشد عاشق ا یکرد. م یم دایو ش وانهیتوجهاتش من را د نیهم

 د؟یشد عاشقانه اورا نپرست یم

 

به چهره ام انداخت و بعد از صاف کردن لباس  یسرسر یاز خروج از اتاق، نگاه قبل

 زدم. رونیخودم بود، از اتاق ب یبه موها هیشب بیکه عج یسیو کاله گ

 

. به هزار افتمیبسته  ییداده به مبل، با چشم ها هیسالن که برگشتم، روهام را تک به

 .دیاش را د یشد لبخندِ محوِ دوست داشتن یجان کندن م

 

اما من  د،ید یکس آن هارا نم چیه دیکه شا یمحو یلبخند ها یضعف رفت برا دلم

او  دیاحساس نبود، فقط با یکردم! روهام مغرور و ب یم با تمام وجودم آن ها را لمس

 .دیایدستت ب اتشیاخالق زیبه ر زیتا ر یشناخت یرا م
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 یبه سمتش رفتم و باال نیپاورچ نی. پاورچزمیقولِ روهام، دوست داشتم کرم بر هی

 گفتم: یا دهیبلند و لحنِ کش یمقدمه، با صدا یمرتبه و ب کی. ستادمیسرش ا

 پخ!-

 

روهام  یزهر ترک شده  ی افهیبلند، به ق یدلم گذاشتم و با صدا یا رور دستم

 کرد.  یو او هاج و واج نگاهم م دمیخند یچشم دوختم. من م

 

کند، پا به فرار  یخواهد تالف یم دمیشد. به محض آنکه فهم ثیکم نگاهش خب کم

 گذاشتم و پشت مبل ها پناه گرفتم. 

 

 و گفت: ستادیا میمبل، درست روبه رو یجلو روهام

 !رونیب ایخودت ب-

 

 جواب دادم: سرتقانه

 نچ!-

 رمت؟یخودم بگ ای یایم-

 

 توانستم در آوردم و سپس گفتم: یکه م ییرا تا جا زبانم
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 !یتون ینم-

 تونم نه؟ یکه نم-

 

 غیآوردنش به سمتم. ج ورشیجمله، مصادف شد با  کی نیزبان آوردنِ هم به

ها فرار کنم که انگشت کوچکم، به شدت با مبل  گریو خواستم از طرف د دمیکش

 مبل برخورد کرد و صورتم از درد جمع شد. یگوشه 

 

 :دیپرس یروهام شد. با نگران ستادنیکه گفتم، باعث ا یناخواسته ا آخِ

 ؟یچت شد نازگل؟ خوب-

 

 گرفتم گفتم: یکه لبم را از درد گاز م یو در حال ستادمیمبل ا گرید طرف

 !من خوبم ایتو جلو ن-

 ؟یکردن یچت شد؟ تو فکر باز گمیاحمق م-

 

 را باال آوردم. میمبل نشستم و پا یرو دم،یاش را د یجد یچهره  یوقت

 

 گفت: ینگران و عصب ینشست و با لحن میمقابل پا روهام

 کنه؟ یپات درد م-
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 و گفتم: دمیانگشت کوچکم کش یرا رو دستم

 مبل. ی هیخورد به پا-

 

لب زمزمه  ریفرستاد و ز رونیز چه قرار است، نفسش را با هیقض دیکه تازه فهم او

 کرد:

 !دمیترس-

 

ران  یرا رو مینشست، پا یدستش را باال آورد و همانطور که چهار زانو م سپس

 گذاشت.  شیپا

 

 دنِیلرز یحجم از توجهاتش، جلو نیتوانستم با ا یمگر من م د،ییشما بگو اصال

که در قلبم به  یشتریهشت ر یستم از زلزله توان یمگر م رم؟یقلبم را بگ ی کبارهی

 کنم؟ یریجلوگ شد،یپا م

 

نشست. با  شیلب ها یرو یکرد و کم کم، لبخند میبه نوازش انگشت پا شروع

 گفتم: تیمظلوم

 ؟یخندیبه من م-

 

 بامزه گفت: یو با لحن دیرا باال کش سرش

 کنه.ترسم بش یزنم م یپاهات کوچولوان! دست که بهش م یچقدر انگشتا-
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و  دمیشانه اش کوب یکنم، رو یریکردم از خنده ام جلوگ یم یکه سع یحال در

 گفتم:

 !یمن رو مسخره کن یگمشو برو. فقط بلد-

 

بزنم، از  غیبتوانم ج یو قبل از آنکه حت دیچه شد! دستم را کش کبارهیبه  دمینفهم

را  شیاکه دست ه یشده و به آغوشش پرتاب شدم. در حال دهیکش نییمبل پا یرو

 کرد، گفت: یبا حرص دور تنم حلقه م

 فه؟یضع یکن یکه دست رو شوهرت بلند م دهیرس ییکارت به جا-

 

بود و صورتش  شیپاها یخودم که کمرم کامال رو دنیبه خودمان کردم و با د ینگاه

 از باال مقابلِ صورتم قرار داشت گفتم:

 یبغلم م یپریم زرت و زرت یگفتن! ه یگفتن، نامحرم یخجالت بکش! محرم-

 واال! هیزیخوب چ امیح ؟ی. مگه خودت خار مادر نداریکن یماچم م یکن

 

قهقه اش به هوا، دهانم را بستم و نگاه ستاره بارانم را به خنده  یبلند شدن صدا با

بود که در طول  یینوا نیبدون شک قشنگ تر ش،یخنده ها یدوختم. سمفون شیها

 بودم! دهیام شن یزندگ
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 شیکه هنوز هم اثرات خنده در صدا یکوتاه تر شدند. در حال شیه هاکم خند کم

 گفت: زیآم طنتیش یبا لحن میبه چشم ها رهیبود، خ

 رو نشونت بدم بچه؟ یمحرم نامحرم یخوایم-

 دیتهد یکن یمن نگا م یچشا ی! صاف صاف تومیقد یواه واه واه! جوونم جوونا-

 زنما! یم غیدستت به من بخوره ج ؟یکن یم

 

دهانم به طور کامل بسته و  م،یلب ها یبه رو شیلب ها یباره  کینشستن  با

درشت شده  ییخفه شد! شروع به دست و پا زدن کردم و با چشم ها میصدا

 شد. یخارج م میاز گلو ییصداها

 

 

 و گفت: دیبا حرص عقب کش روهام

 مم!خوام نشونت بدم تا چه حد محر یم ؟ینامحرم یچه مرگته؟ مگه خودت نگفت-

 

 زدم، گفتم: یکه نفس نفس م یحال در

 تورو جدت آروم! خفه شدم به خدا. یگم ماچ نکن! ول یآقا من که نم-

 

. تازه به عمق نقش بست شیلب ها یرو زیآم طنتیو ش یموذ یآرام، لبخند آرام

 گفت: طنتیو پر ش دهیکش ییکنم، با صدا یبردم و تا خواستم ماست مال یفاجعه پ

 خواد نه؟ یمپس توام دلت -
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 روهام... نینه بب-

 

کرد،  یخمار م یشینما یرا به حالت شیکه چشم ها یو در حال دیحرفم پر انیم

 آورد و نجوا کرد: کتریسرش را نزد

 بکارم تو دلت؟ ینین-

 

 به کمرش زدم: یو مشت دمیکش فیخف یغیج

 روهام! یشعوریب یلیخ-

 

 

بلند  شیپا یاز رو دم،یخند یمکه  ی. در حالدیقهقه زد و سرش را عقب کش روهام

 شدم و گفتم:

برات  کمیخواستم آهنگ بذارم  یوگرنه م ی. تو جنبه ندارمیشام بخور میپاشو بر-

 برقصم.

 

 را گرفت و ملتمسانه نگاهم کرد. دستم

 زنم. یحرفم نم نمیش یخوب م یبه خدا مثه بچه ها-

 

 م.نگاهش کرد یروزیباال رفته از پ ییبا ابروها نهیبه س دست
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 کرد و گفت: ینگاهم، اخم دنید با

 مجبورت کنم؟ ای یرقص یم-

 

رفتم،  یم ونیکه به سمت کنترل تلوز یو در حال دمیکوب نیرا به زم میحرص پا با

 گفتم:

 !شیا ؛یکن یبار تو منت کش هیخاک بر سر من که نشد -

 

 لب زمزمه کردم: ریخنده اش که بلند شد، ز یصدا

 خه!خنده هات آ ینازگل فدا-

 

 مینگاهم کرد و برا یپر از شاد ییو روهام با چشم ها دمیرقص یاز آنکه کم بعد

که داشتم، روهام را مجبور  یو سپس با همان سر و وضع میدست زد، شام خورد

 . میکردم که با هم ظرف بشور

 

 یم یدست زدم. ظرف هارا کف شیو من با ذوق برا دیبند پوش شیغر و لند پ با

و کف ها  دمیپریکردم و ذوق زده باال م ی. حباب درست مدیکش یکردم و او آب م

. اصال دمیخند یکردم و م یم فیک شی. از غر غر کردن هادیپاش یبه روهام م

غر زدن  نیهزار بار هم یروهام بود! حاضر بودم روز یبه غر زدن ها یزندگ ییبایز
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را  یمعمول یزندگ نینخوابم و حسرت هم مارستانیتخت ب یرو گریهارا بشنوم، اما د

 نکشم!

 

 به اتاق رفتم.  شمیعوض کردن لباس و پاک کردن آرا یبرا م،یهارا که شست ظرف

 

 ام زنگ خورد. یبودم که گوش میمشغول در آوردن گوشواره ها نه،یآ مقابلِ

 

به سرعت تماس را وصل کردم و با  "میمامان مر"اسم  دنیرا برداشتم و با د یگوش

 جب گفتم:هولزده و متع ییصدا

 الو؟ مامان؟-

 ؟یسالم مامان. خوب-

 

 به وجودم چنگ زد. ینشاط و آهسته اش، نگران یب یصدا دنیشن با

س همش شمارت هفته هی یدون یهمه وقت مامان؟ م نیا ییکجا ؟یخوبم تو خوب-

 خاموشه؟ تیاما گوش رمیگ یرو م

 

 ! شک نداشتم!دیلرز یم شیصدا

 رو خاموش کردم که از همه دور باشم. مید گوشحالم خوب نبو ادی. ززمیخوبم عز-

 االن؟ ییشده؟ کجا یچ-



1008 
 

 !تییدا یرامسرم. خونه -

 

 گفتم: یناراحت با

 با بابا دعواتون شده نه؟-

 

 پر از بغض گفت: ییصدا با

چون با حرفاش قانعم  ششیقبلم برگشتم پ یبحثمون نشه؟ اگه دفعه  یخواست یم-

 تونم برگردم. یشکسته که نمغرورم  یجور هیدفعه  نیکرد. اما ا

 

 :دمیپرس متعجب

 یناراحتم ول یلی. منم خگهیبوده تموم شده رفته د ییدعوا هیشده مامان؟  یمگه چ-

زود  دمیناراحته. قول م یلیشد. بابا هم خ یهمه چ الیخیب شهیکه نم مینجوریهم

 برت گردونه! ادیب

 

 هیاز گر شیکه صدا یدرشت شدند. در حال میاش، چشم ها هیگر یصدا دنیشن با

 گفت: دیلرز یم

چشم خودم  یحال من رو؟ شوهرم جلو یفهم ینازگل؟ چه م یفهم یتو چه م-

 ها؟ یکن یکار م یچ ی. تو باشختیر یمرگ معشوقش اشک م یبرا
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خودم در  یزده  رتیح یخشک شدم. مات و مبهوت، به چهره  یواقع یمعنا به

 لب زمزمه کردم: ریچشم دوختم و ز نهیآ

 عشوقه؟م-

 

 یآورده بود... معشوقه  ایکه مرا به دن یداشت؟ پدرم... جز کس یمعشوقه ا پدرم

 داشت؟ یگرید

 

 :ستادیا یواقع یکه به زبان آورد، قلبم به معنا یزیچ دنیشن با

 یلیاما منصور خ ،یباش لکسیر نقدریو ا یمرگ مادرت ناراحت نباش یتو برا دیشا-

 نیتموم ا یوقت من رو دوست نداشت نازگل. تو چیچرا؟ چون ه یدون یناراحته. م

. هیداستان چ دمی. تازه فهمدمیکه تازه فهم هیزیچ نیخواست. ا یسالها اون رو م

 !یلیبد کرد، خ یلیبخشم! اون به من خ یوقت نم چیبابات رو ه

 

حسم  یانگشتان ب نیاز ب یچرخد. گوش یاحساس کردم تمام اتاق دور سرم م کبارهی

را از  میکه چشم ها یو در حال را چنگ زدم شیآرا زیافتاد. م نیزم یسُر خورد و رو

 لب زمزمه کردم: ریفشردم ز یهم م یدرد رو

 امکان نداره!-

 

جان در تن نداشتم که  یآنقدر یزد و من حت یم میاز داخل هال صدا روهام

 چیکردم اما ه یم هیبودم، زار زار گر دهیکه شن یزیچ یبرا دیجوابش را دهم. با
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صورتم  یآرام آرام رو یدانم چرا اشک ینداشتم و نم یاحساس چینداشتم! ه یاحساس

 .دیکش ریراه گرفت و سرم از درد ت

 

 گفتم: یوقت دیلرز یبه شدت م میصدا

 مادرِ من؟-

 

 ریبتوانم تصو دیکه روز ها با آنها کلنجار رفته تا شا یا ختهیپازل به هم ر یها تکه

در سرم کنار هم قرار گرفته بودند. ترسِ روهام  یبه راحت از آنها بسازم، حاال یدرست

 نیغمگ میو چشم ها دیشد ینداشته باشم، ناراحت یتماس میاز آنکه من با مامان مر

 یبه بابا، همه و همه نشان م ماین یو اخم و تخم ها میشدن مامان مر بیپدرم، غ

 درست است.  میمامان مر یدادند حرف ها

 

ام بلند شده بود. من  هیهق هق گر ین ناراحت نبودم اما صداناراحت نبودم، م من

که مرا به  یبه کس یو عشق یوابستگ چیناراحت نبودم چون ه یناراحت نبودم، آر

وقت به  چیدلم به آن خوش بود که زنده است. ه شهیآورده بود نداشتم، اما هم ایدن

. نمیده اورا بببار هم که ش کی شتمدوست دا شهیآوردم، اما هم یخودم نم یرو

. چرا من را ترک یاست. از او بپرسم چرا! بپرسم چرا کنارم نبود یچه شکل نمیبب

خواست از خود دفاع کند تا من قانع شوم!  یدلم م ؟یچرا من را نخواست ؟یکرد

 گریواقعا د دم؟ید یخواب م ایخداکنم.  یقانع شوم و اورا ببخشم و کنارش زندگ

ه باشم؟ هر چند کم، هر چند کمرنگ، اما باز هم به داشتن داشت دیباز هم ام انبود ت

 داشته باشم؟ دیمادرم ام
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 رونیجمع کرد از اتاق ب میکه داشتم در پاها ییروی. تمام نارمینتوانستم طاقت ب گرید

بر دارم. اگر از روهام  یتوانم قدم ینم گریاحساس کردم د دم،یزدم. به هال که رس

من که اورا  ایکردم؟ خدا یزد، چه م یمامان م یف هابر حر دییپرسم و مهر تا یم

 است؟ ستادنیا دوست ندارم پس چرا قلبم در حالِ

 

 یدستم را رو ختم،یر یصدا اشک م یکه ب یزدم و در حال هیتک واریام را به د شانه

 کرد دوختم. یفوتبال نگاه م جانیکه با ه یدهانم فشردم و نگاهم را به روهام

 

مرتبه روهام سر  کیکه  ختمیصدا و با عجز و درد اشک ر یبدانم چه قدر  ینم

که  دیهم طول نکش هیصدم ثان کیبرگرداند، اما  یو رو دی. ددیچرخاند و من را د

 .دیدوباره نگاهم کرد و از جا پر

 

را گرفت و  میبا ترس شانه ها د،یبه من رس یرا به سمتم تند کرد و وقت شیها قدم

 گفت:

 ؟یارنازگل؟ درد د شدهیچ-

 

ادامه دادم،  میکردن ها هیتنها نگاهش کردم و به گر یگمانم الل شده بودم. وقت به

 گفت: یبلند تر یرا تکان داد و با صدا میشانه ها

 چته؟ گمیبهت م-

 رو... روهام...-
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 میر یم میپوش یاالن لباس م ستین یزیکنه؟ سرت آره؟ چ یدرد م تییجان؟ جا-

 .ارمیسات رو منکن االن لبا هیدکتر باشه؟ گر

 

 خواست از کنارم رد شود، مچ دستش را گرفتم و گفتم: تا

 گه؟یمامانم راست م-

 

 درشت شده گفت: ییشد! برگشت و با چشم ها خشک

 گفته مگه؟ یمامانت چ-

 

بند آمده بودند. چه طور توانستند از  مینبود و اشک ها یخبر هیاز گر گرید

 کنند؟ چه طور؟ یمخفمن

 نه! ای گهیمامانم راست م گمیه اون راه روهام! مخودت رو نزن ب-

 

 پر از ترس نگاهم کرد. ییرا فرو داد و با چشم ها شیگلو آب

 

 با عجز و التماس گفتم: نباریا

 س.بگو که نمرده. بگو که زنده-

 ...یآب ب وانیل هیبرات  نیبش اینازگل آروم باش، ب-
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 زدم: داد

 د؟یکن یاز من مخف دیچه طور تونست-

 

 شکست: میدر گلو داص

 نگفته؟ به من یمادرِ من مرده و کس-

 

 شدند. یصورتم جار یکردند و رو دایراه خود را پ میها اشک

سال  کی نینگفت؟ منه احمق رو بگو تموم ا من از مادرم خبر داشت و به من یبابا-

کردم اگه ازش  یازش نداره. منه احمق رو بگو که فکر م یخبر چیفکر کردم اون ه

کردم مادر من رو  یچون فکر م دمی. خودم ازش نپرسگهیمداشته باشه به من یبرخ

رو به  میکرد. تموم زندگ یمرگش رو هم ازم مخف یکنه. اما اون حت ینم یازم مخف

 را نابود کرد. نابود کرد... میزندگ ی. بابام همه دیگند کش

 یآن گذرانده بودم، روام را در  یو نوجوان یکه تمام کودک یبعد، در خانه ا یساعات

نگاهش  یو دلخور تیپر از عصبان ییدرست مقابلِ پدرم نشسته و با چشم ها یمبل

 کردم.  یم

 

که با گذاشتن  یو من از پدر مییایب نجایکردم تا به ا یهزار التماس روهام را راض با

به بار از او بپرسم چرا؟ چرا  نیاول یماه آزاد بود بپرسم چرا؟ برا کیسند به مدت 

چرا با پدر روهام، با مادر  ؟یرابطه داشت یگریچرا با زن د ؟یکرد انتیخ میمامان مر

را به  تیواقع یچرا از همان کودک ؟یکرد نیچن نیروهام ا یروهام و با کل خانواده 

چه طور من را با خبر  ،یاز مرگ مادرم با خبر شد یکه حت ییاصال تو ؟ینگفت من
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 چیبه فرض که او ه ؟ینبرد ششیو من را پ ینگرفتبار دستم را  کیچرا  ؟ینکرد

وقت من را دوست نداشت؛ تو چرا اورا از  چیخواست؛ به فرض که ه یوقت من را نم

اون  نیبب ": یو در گوشم نجوا نکرد یچرا اورا نشانم نداد ؟یدور نشانم نداد

  "مادرته!

 واقعا چرا؟ چرا؟

 

 شد. یوقت شرمنده نم چیانداخت. ه ینم نییوقت سرش را پا چیه پدرم

را  لشیکرد، از او دل یکه م ی. هر کاردمیپرس ینم یوقت از او سوال چیهم ه من

وقت با او بد حرف نزدم، اما هرکس  چیوقت از او متنفر نشدم. ه چیخواستم. ه ینم

تواند خفه  یم یتواند آرام باشد! هرکس تا حد یم یدارد! هرکس تا حد یشیگنجا

 خون گرفته و دم نزند.

 

گشود،  مانیآمده ام. به محض آنکه در را به رو نجایچه به ا یدانست برا یم خودش

 :دمیسوال پرس کیاز او تنها 

مرده؟  ،یکرد شیکه تو ازم مخف یآورده، کس ایکه من رو به دن یمادرِ من، کس-

 آره؟

 

 داد، از مقابلِ در کنار رفت و گفت: یکه طعم زهرمار م یاو تنها، با لبخند تلخ و

 کنم. فیبرات تعر زارویچ یلیخ دیبا ایپس باالخره شوهرت بهت گفت نه؟ خوبه! ب-
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خبر نداشت. چون با تعجب  دیکه پدرم قرار بود بگو ییها زیاز چ زیگمانم روهام ن به

 باال انداخت. ینگاهم کرد و شانه ا

 

حرف . به دیایمن، نگاهم را به دهان پدرم دوخته و فقط منتظر بودم به حرف ب حاال

 آرام کند. یرا کم وانهیو منِ د دیرا بگو دیکه با ییزهایو تمام چ دیایب

 

که  ییشروع به حرف زدن کرد، تمام وجودم گوش شد تا بشنوم جواب چراها یوقت

 کرده بودند! ریگ میدر گلو

خواستمش! دوستش داشتم و بار ها  ینبود که م شتریو هفت، هشت سالم ب ستیب-

. نهیب ینم سایرو جز پر یبودم. گفته بودم که چشمم کسرو به پدرم گفته  نیا

 زدم.  یمهربون صداش م یکه من پر ییسایهمون پر

 

بودم؟ چه قدر به نظرم  دهینشن یگرید یرا جا یدو حرف یکلمه  نیمهربان؟ ا یپر

 آمد! یآشنا م

 یدر م یکرد. هر مسخره باز یم ونمیلپ هاش د یچال رو د،یخند یم یوقت-

 ! نمینده و فقط چال گونه اش رو ببآوردم تا بخ

 

 یکردم که پر یفکر م نیبود و من، من تنها به ا یگرید یایانگار غرق در دن پدرم

 یو هفت سالگ ستیمن؟ پس چه طور پدرم حرف از ب یمادرِ واقع ست؟یمهربان ک

 ...یعنیزند؟  یاش م
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 ش سپردم:گو شیافکارم را کنار زدم و به حرف ها ش،یصدا یدوباره  دنیشن با

. اولش رمیدخترش رو بگ کش،یبهتر شدن روابطمون با شر یبابام اصرار داشت برا-

 هیش اسم که من همه دیپدرم د یحرف بود، اما وقت هیموضوع فقط در حد  نیا

گفت حرف حرفِ منه!  شهیکنم، مثلِ هم یم یو باهاش لجباز ارمیرو م گهیدختر د

برام مهم  راثیکنم. من که ارث و م یت ماز ارث محروم ای ،یریگ یرو م میمر ای

. رونیبود و بس! گفتم باشه و از خونه زدم ب یفکر و ذکرم پر ینبود اون روزا، همه 

اما درست همون شبش مادرم بهم زنگ زد و گفت پدرت سکته کرده و ما 

 .میمارستانیب

 

 د،یکرد و شا ینگاه م یبه آسمان گرفته و باران دی. شارا به پنجره دوخته بود نگاهش

 .دید ینم یگرید زیچ چیاش مقابلِ چشمانش بود و ه یپر یتنها چهره 

که باهاش کرده بودم  یوقت خودم رو به خاطر لجباز چیمرد، من ه یاگه پدرم م-

بودم، که  دهیپدرم بهوش اومد، اونقدر از نبودش و مردنش ترس ی. وقتدمیبخش ینم

 کیبود که فوقش  نیفکر خودم ا ی. توازدواج کنم میهمونجا بهش قول دادم با مر

 یمن رو م یاونقدر ی. پردمیکنم و بعدش طالقش م یم یسال باهاش زندگ

 ازدواج نا موفق هم قبولم کنه. کیبا وجود  یخواست که حت

 فرستاد و ادامه داد: رونیلرزانش را ب نفس

 یخبر یدونم کدوم از خدا ب یبگم، اما نم یرو به پر تینداشت که واقع یلیدل-

روز بهم  هی. دیرو فهم زیهمه چ یازدواج کرده بودم که پر میبهش گفت. من با مر

مرد هوسبازم  هیکرد من  یاومد بارم کرد. فکر م یاز دهنش در م یزنگ زد و هرچ

زن  نیدونست اون اول ی. نمخواستم یزن داشتم، اون رو هم م نکهیکه با وجود ا
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فرصت نداد من از خودم دفاع کنم  یج کردم. حتازدوا میبوده و من تازه با مر میزندگ

 و تلفن رو قطع کرد.

بود  نیکنه و تنها ترسم ا یم یدونستم بزنه به سرش هر کار یگم و گور شد. م هوی

 .ارهیسرش خودش ب ییکه بال

 گهیبه آلمان رفته و د شهیهم یکه برا دمیاز دوستاش شن یکیدوماه بعد، از  یکی

ون جا بود که شکستم. همونجا بود که نابود شدم و گرده. هم یوقت بر نم چیه

 از دستش دادم! دمیفهم

 

خارج  شیلب ها نیکه از ب یشد از تک تک کلمات یو درد را م دیلرز یم شیصدا

 چیکردم پدرم عاشق بوده باشد! ه یفکرش را هم نم یوقت حت چی. هدیشد فهم یم

 وقت!

هم رفته باهاش بدتر هم شدم.  یپر دمیفهم یاصال خوب نبود، وقت میم با مررابطه-

دونستم و دوست نداشتم سر به تنش باشه.  یاتفاقات م نیا یرو مقصر همه  میمر

 !دمیفهم یاما دوست داشتن رو از تک تک حرکاتش م

که دوست دارم  ییکرد که غذا یبلد نبود غذا بپزه، تموم تالشش رو م نکهیوجود ا با

 یم یاما من وقت دیرس یو به خودش م دیشپو یلباس هارو م نیدرست کنه. بهتر

 کرد. ینگاشم نم یخونه، حت دمیرس

سبز  یفوق العاده و چشم ها کلیبا اون ه م،یتونست از مر یم یبود! ک بایز یلیخ

 !یفکر و ذکر من شده بود پر یبگذره؟ اما همه  شیرنگ و پوست برف
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پدرم را از دست  یکلمه از حرف ها کی یمشتاق بودم، که حت دنیشن یبرا آنقدر

 یگفت، درد م یکه م ییها زیکردم و با تک تک چ یدادم. با دقت گوش م ینم

کردم متفاوت  ی! چه قدر با آنچه فکر میا دهیچیو پ بی. چه سرنوشت عجدمیکش

 بود!

اومد، سه  ایبه دن مایسال گذشت، دو سال گذشت، ن کیکم کم خسته شد.  میمر-

 .ومدیما به وجود ن یطه راب یتو یفرق چیسال گذشت، اما ه

کردم  یشب کار م کیتا  ،یفراموش کردن پر یبودم که برا یهنوزم همون مرد من

. دیپوش ینم یرنگ یجلب توجه من، لباس ها یبرا گهیشده بود که د یزن میو مر

نبود که  ی! چون عشقدید ینداشت. چون محبت نم یاون هم به من توجه گهید

 گرمش کنه، اونم سرد شد.

ازدواج کردم.  میدونستم که چرا با مر یاون روز ها، مدام خودم رو مقصر م مومتمن

سه نفر رو خراب کرده بودم تا پدرم حالش خوب باشه! تازه  هیکار، زندگ نیبا ا

بر خورد کردم وگرنه پدرم با ازدواج کردن من با  یبودم اون لحظه احساسات دهیفهم

 مرد. یقطعا نم گه،یدختر د هی

 هی! که من ستین یپر گهیکه د دمیفهم یشد و من تازه م یوز بزرگ تر مهر ر ماین

 خودم رو جمع کنم و فقط به فکر خانوادم باشم.  دیپسر دارم. که با

داشت از هممون انتقام  ییجورا هیرو به امون خدا سپرده بود و  مایکه ن میمر

 .گرفتیم

و  دیبود. گردش و خر رونیپرستار گرفته بود و خودش صبح تا شب ب ماین یبرا

کار  نیخواست با ا یاونم م دیدونم! شا ی! نمیکه فکرش رو بکن یزیمسافرت و هرچ

به  یکه حت یکس یاون خونه، برا یخواست تو یاونم م دیمن رو فراموش کنه. شا
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بچشم  ینکنه، حت ی. خونه دارهکنه، نمونه و غذا درست نکن یغذاهاش نگاه هم نم

 بزرگ نکنه!

شدم! من اون رو هم  یو ناراحت م دمید ی. مهیخوره و عصب یقرص مکه  دمید یم

 نابود کرده بودم. 

پر رنگ  مایو ن میشد و مر یخاطراتم کم رنگ تر م یتو یکم به خودم اومدم. پر کم

به  یکیروز،  هیچهار ساله بود که  مای. نمیشد یخانواده م کی میتر. کم کم داشت

 تونست قلبم رو به لرزه بندازه. ینگاهش م نیکه هنوزم با اول یشرکتم اومد. کس

 

اش  یشانیپ یکردم. عرق رو یدستانم عرق کرده بود و با استرس پدرم را نگاه م کف

 ادامه داد: دیلرز یم یکه کم ییرا پاک کرد و با صدا

 زیاز جام بلند شدم و از پشت م نکهیتا از در اتاق اومد تو، شوکه شدم. به محض ا-

بغلم انداخته بود و  ی. به خودم که اومدم، خودش رو تودیه سمتم دواومدم، ب رونیب

م. نبود انتیکار کنم! خشک شده بودم! من اهل خ یدونستم چ یکرد. نم یم هیگر

 ینم گهیبودم، اما د یا گهیفکر کس د یچند سال زن داشتم و تو نیدرسته تموم ا

تنش و  یگرما ،یعطر پر یبو گه،یطرف د هیاندازه فاسد باشم! از  نیتونستم به ا

 کردن.  یم میهاش، داشتن روان هیگر

 رو از خودم دور کنم و سرش داد بزنم: یتا تونستم پر دیطول کش یا هیثان چند

 ه؟یچه کار نیا ؟یکن یم یچه غلط نجایا-

رو برام  زیدونستم. تازه دختر عموت همه چ یمنصور غلط کردم! به خدا من نم-

سال  نیا ی. من رو ببخش! من تویازدواج کن یمجبور بودکرد. تازه گفت که  فیتعر

خوامت من رو پس نزن. من  یکردم. هنوزم عاشقتم. هنوزم م یها همش بهت فکر م

 تونم! یبدون تو نم
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گناه  نیشه، اما ا یمحسوب م انتیهم خ ینگاه کردن به پر یدونستم حت یم

مارو با هم  یما اگه کسکردم که هنوزم دوستش دارم، ا یبود. من اعتراف م نیریش

رفت! نه تنها زن  یبه باد م تمیثیشد؟ ح یم یچ دیفهم یم یاصال اگه کس د،ید یم

دادم. همه من رو به  یاز دست م همو بچم، بلکه پدر و مادر و خواهر و برادرام رو 

 یرفت. من پر یو آبرو و شهرتم به باد م دنید یم انتکاریمرد هوسباز و خ هیچشم 

! میبود که ما بچه داشت یدر حال نیزدم و ا یرو م میمر دیق دیم اما باخواست یرو م

تونم باهاش  یگفتم که نم یتونستم قبول کنم. بدون فوت وقت به پر یپس من نم

رو  شیارتباط یرفت و تمام راه ها یم رانیاز ا دیبچه دارم. گفتم نبا هیو االن  مباش

شدم  یهم نم کینزد میبه مر یحت شدم، ینم دیکرد. اگه ازش ناام یباهام قطع م

 بچه هم داشته باشم! هیچه برسه بخوام 

 یاومد و التماس م یبعدش اومد. هر روز م یاون روز از شرکت رفت، اما روز ها یپر

گفت! اون قدر قلبش صاف  یدونستم هنوز هم دوستم داره! اون دروغ نم ی. مکرد

 یبهم بگه. م یدروغ نیتر کیوچتونست ک یبود، اونقدر مهربون و عاشق بود که نم

رو باهام  شیارتباط یرفت و راه ها هخورد یاز من باز کردهیدونستم چون فکر م

 قطع کرد. 

و خاطرات  نمشیتونستم هر روز بب یهندوستون کرد. مگه م ادیمنم  لیکم ف کم

و آبروم  میو مر مایفکر به ن یاز طرف ،یعشق پر ینشه؟ از طرف یآور ادیگذشته برام 

 آوردن. یداشتن بهم فشار م

که نرم شدم. باهاش  ختیکرد و جلوم اشک ر یرفت و اومد، اونقدر پافشار اونقدر

مثل  دیطالق گرفتم با میبچه دارم. گفتم اگه از مر هیاتمام حجت کردم! گفتم من 

 یبراش مثل بچه  مای. اونقدر دوستم داشت که نیکن یبراش مادر یمادر واقع هی

عقد  میتون ی. گفتم فعال نمردقبول ک یمخالفت نیکوچک تر خودش بود. بدون
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. میکن یم غهیهمون ص ایعقد موقت  هیبفهمه اما  یچون ممکنه کس میکن یدائم

. ممکنه طالق میش یهر دومون بدبخت م یخوام. حامله بش یگفتم من بچه نم

ره. وسط باشه واسه هر دومون دردس نیا یطول بکشه و اگه بچه ا میگرفتنم از مر

 ما شروع شد. ی انهیمخف یشد که رابطه  نیو ا نگفت یزیبازم قبول کرد و چ

سرد شدم و  می. دوباره با مردیدوباره از هم پاش ادیکه قرار بود به وجود ب یا خانواده

حالم خوب بود. پدر و  یهاش رو شروع کرد. کنار پر یو خوش گذرون یاون لجباز

 نمیخوند. هم یم یآلمان پزشک یشت که توبرادر دا هیمادرش مرده بودن و فقط 

گذشت،  یخوش م ششی. اونقدر پبذارهمن  یشد که تموم وقتش رو برا یباعث م

 یوقت کس کیکه  نیترس ا شهیکرد. اما هم ینم تمیاذ میبه مر انتیکه اصال خ

 .ختیر یبفهمه و خبرش همه جا پخش بشه، اعصابم رو به هم م

 

 یم شتریهام رو هر روز ب یریبود و من بهونه گ شش ماه از رابطمون گذشته درست

کرد.  هیبهم زنگ زد و شروع به گر یروز پر هیبشه که  یاز دستم عاص میکردم تا مر

 ! ختنیسرم ر یرو خیسطل آب  هیس، انگار گفت حامله یوقت

 

 نیقرص مصرف کنه و اون انگار از قصد ا دیشده بودم. گفته بودم که با یعصب یلیخ

من رو به  یتون یگفت پس چرا نم ی! هر روز مفتهیاتفاق ب نیکرد که ا یکار رو نم

 باشم؟ چرا چرا چرا؟ یش پنهونهمه دیچرا با ؟یخانوادت نشون بد

 

و وارد خونه که شدم  دمیشد رس یمشترکمون محسوب م یکه خونه  یخونه ا به

. یدبخت کنتا من رو ب یگفتم تو از قصد حامله شد ی. مدادیشروع کردم به داد و ب

 یهمه چ ای شینداز یم یریم ایشد. آخرشم گفتم  یکرد و منکر م یم هیاونم گر
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بچه رو نگه داره  نیخواست ا یم هبودم و اگ دهینبود. واقعا ترس دیتهد نیتمومه! ا

عمر با  کیتونستم  یرو دوست داشتم اما نم یکردم. درسته که پر یقطعا ولش م

 کنم. یزندگ یسرافکندگ

 

ندازمش.  یوجه نم چیخوام و به ه یبچه رو م نیجا گفت نه! گفت من اهمون یپر

 نیعشقمونه از ب یکه ثمره ا یبچه ا دیرو طالق بده چرا من با میگفت تو زودتر مر

 ببرم؟ 

 

داغون از  یتو خونه بود شکستم و بعدش با اعصاب لهیوس یشدم! هرچ یلحظه روان هی

 زدم. رونیخونه ب

 

شکمش بود  یکه تو یوجه قصد نداشت بچه ا چیبه ه یا. پرهر روزمون شد دعو کار

بود که  نمیبخاطر هم دیداره. شا یدونستم چه قدر مهربونه و دل پاک یبندازه. م

 ببره. نیتونست بچش رو از ب ینم

 

 هیبچه. اون اما با گر نیا ایمن  ایروز نشستم و باهاش اتمام حجت کردم. گفتم  هی

تونم بکشمش. گفت تو  یبچه رو نخوام. نم نیاتونم  یگفت بچم! گفت من نم

 ببره؟ نیتونه بچش رو از ب یم یبچمه! کدوم مادر نیاما ا یعشقم

 دارم! یگذرم اشکال نداره، اما بچم رو نگه م یازت م گفت

 



1023 
 

اومدنش گم  ایحرفاش. داد زدم سرش و گفتم به محض به دن دنیشدم با شن یروان

 یچه غلط یخوا ینداره که م یبه من ربط .نتتیکس نب چیکه ه ییجا یریم یشیم

خواهرم رو  ایبرادرت زنگ نزنه بگه ب گهی. دو روز دیبزرگش کن یو چه طور یبکن

 .ریبگ

 

. من ارهیبه زبون نم یحرف چیشکنه و ه یبار حرفام م ریز یکه چه طور دمید یم

ازه وقت نتونستم به اند چیدونستم و ه یتا چه حد دوستم داره! م یدونستم پر یم

 وقت! چیکه اون دوستم داره دوستش داشته باشم. ه یا

 

گذشت و باالخره اون  مونیشگیهم یهم با جر و بحث ها شیچند ماه حاملگ اون

 که... یاومد. بچه ا ایبچه به دن

 

دوخت. با  مینگاه مغموم و اشک آلودش را از پنجره گرفت و به چشم ها باالخره،

 در صورتم چرخاند و گفت: پر از درد، نگاه پر عشقش را یلحن

بهم دست داد.  یحس هیکه به بغلت کردم،  ی! همون لحظه ایکه تو بود یبچه ا-

بودم،  دهیهم طعم پدر شدن رو چش گهیبار د هیدستام بود. من  یتو ایانگار کل دن

مثل  قای! دقیفرشته کوچولو بود کیداشتم. تو مثل  یا گهیحس د هی نباریاما ا

شد  ینم یکه حت یبود نیریو ش خوشگلتو بغلم. اونقدر  یبود یرپ هیمادرت، انگار 

 ازت چشم برداشت.

بدمت! اولش  یقراره تورو به پر نکهیکردم از ا دایآن به خودم اومدم و وحشت پ هی

. اما نشد. هر روز رهیم نیحس پدرانه هم از ب نیا نمتینداره که. نب یفکر کردم کار

و  ی. تو نوزاد بوددمیخر یم یاسباب باز یات کلخونه و بر ومدمیم یبهونه ا هیبه 
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تونستم اون  ی. اما اونقدر ذوق داشتم که نموردخ یبه دردت نم ایاون اسباب باز

 تنش بود رو برات نخرم. یکه لباس پف دار صورت یعروسک

تونستم شمارو هنوز  یمنصرف شدم. م ممیشد که از تصم ادیبهت اونقدر ز میوابستگ

 چیبردم خارج از تهران تا کال چشم ه ین دارم. فوقش شمارو منگهتو انهیهم مخف

 زدم. یبار هم بهتون سر م کی یو هفته ا فتهیبهتون ن ییآشنا

به رفت و آمد هام  میمر نکهیفکر مثل خوره به جونم افتاده بود تا ا نیا یروز چند

و  ختهیرو به هم ر المیوسا یهمه  دمیروز سر زده اومدم خونه و د هیشک کرد. 

 گرده.  یم یزیچ هیدنبال  المیلباسا و وسا یتو

اگه  میکردم مر یاحساس ترس کردم! با خودم فکر م گهیهمونجا بود که د قایدق

رو  انتمیچند سال، که خ نیا یکردم، اونقدر ازم عقده گرفته تو انتیبفهمه بهش خ

 .گهیبه همه م

ز همون اول هم اشتباه اشتباه بود! ا یمرغ سرکنده شده بودم. نگه داشتن پر مثل

نازگل؟ من  یبود اما تو چ نیتونستم بهش بگم بره و از اول هم قرارمون هم یبود. م

شده بود که  نیتونستم تورو بهش بدم. کابوسم ا یجونم به جون تو بسته بود. نم

 یم ی. روانیدست نا پدر ریز یازدواج کنه و تو بر یبدم و اون با کس یتورو به پر

 بزرگ بشه؟ یدست ناپدر ریش زبچه ارهیطاقت م یکر. کدوم پدرف نیشدم با ا

 

برادرم  نی. امیبود یکیداشتم که از مادر  یبرادر ناتن هی. من دمینقشه کش هی همونجا

 یم یسال ستیداشت اما با پدرم اصال خوب نبود و حدودا ب یخوب یبا من رابطه 

که رابطه داشت من و  یکس با خانواده نداشت. با تنها یگونه رابطه ا چیشد که ه

 . میمادرم بود
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 یزلزله ا یکرد. به تازگ یکارم رو راحت تر م نیمرده بود و ا شیدوسال پ مادرم

کدوم باهاش  چیخانوادش مردن. برادر و خواهرام که ه یشهرشون شد و همه  یتو

خودش و خانوادش هم نرفتن. اون ها  یجنازه  حیتش یبرا ینداشتن و حت یرابطه ا

تونستم تو رو به  ی! من مدارهچند تا بچه  شونیدونستن برادر ناتن ینم یحت

تونستم بگم تازه  یم ی. چون نوزاد بودیبرادرمون یو بگم تو بچه  ارمیخانوادمون ب

 یشناسنامه ا چی. هیو اونجا زنده موند یبود مارستانیب یو تو یاومده بود ایبه دن

 !یهم ندار

 

که داشتم،  یشد. تنها راه یوجه از تو جدا نم چین به هبود. او یمن، پر ینگران تنها

کردم. بودن  یم رونیب میرو از زندگ یهرچه زود تر پر دیکردنش بود. من با دیتهد

رو  نیامر قرار ممکن بود و من تازه ا کیمن و اون کنار هم، از همون اول هم 

 .نیداشتم. هم یش خودم نگه میدخترم رو پ دیبودم. فقط با دهیفهم

 

 بره! اما بدون بچه. دیگفتم که با یروز به خونمون رفتم و به پر همون

تونست قبول کنه که  یکار رو در حقش بکنم. نم نیشد که بخوام ا ینم باورش

 پست باشم و واقعا هم که من پست بودم. نقدریا

 

 ش دل بکنه. بکشمش تا از بچه دیو داد کرد و گفت با غیبه ج شروع

بچه  هیکه االن از من  گمیگفتم به برادرت م یوکه شد. وقتکه کردم، ش دشیتهد

 ادمیشوکه بودناش ز نیزد. اما ا یپلکم نم یشده بود و حت رهیناباور بهم خ ،یدار

داد، به اتاق  یکرد و بهم فحش م یم هیبلند گر یکه با صدا ی. در حالدیطول نکش
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و اشک  دتیبوس یم فشرد و یآغوشش م یوار تورو تو ونهیرفت و تورو بغل کرد. د

 .ختیر یم

 نیهم هم نباریذاشتم ا یافتاده بود اما نم انیصحنه به جر نیا دنیبا د احساساتم

برادرش رو  یوحشت زدش، شماره  یچشما یرو نابود کنن. جلو میاحساسات زندگ

کار رو نکنم  نیکرد که ا ی. التماس متختت گذاشت و به پام افتاد یگرفتم. تورو رو

چه سرنوشت  نیدونم ا ی. نمزمینرخودم رو گرفته بودم که اشک  یو من جلو

 !دمیوقت نفهم چی. همیبود که دچارش شده بود یکثافت بار

کردم  یم یکه سع یوجود تموم التماس هاش، تماس رو وصل کردم و در حال با

 تلفن رو به گوشم چسبوندم. زه،یاز چشمام نر یاشک

 گفت: هیبا گر یجواب داد، پر که پژمان از اون طرف خط یلحظه ا درست

 قبوله منصور. قبوله توروخدا بهش نگو!-

 

دانم از چه  یبه لرزه در آمده بودند. درست نم ش،یگفته ها دنیتنم، به شن تمامِ

 دانستم که به هق هق افتاده ام. یکرده بودم، اما حال م ختنیشروع به اشک ر یزمان

 

رفت! و بعد انگار  یشد و در قلبم فرو م یآورد، خنجر م یکه به زبان م یکلمه ا هر

خواست از درد  یداد. دلم م یامتدادش م میو تا گلو دیکش یهمان خنجر را باال م

را بسته بود. من عمال داشتم  میراه گلو یزیبکشم اما انگار چ ادیفر شیطاقت فرسا

توانستم بکنم،  یکه م یشدم و تنها کار یمدرد خفه  نیبار ا ریشدم! ز یخفه م

 ام بود. یشگیهم یها ختنیاشک ر
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 یم یبه سرخ شیو چشم ها دیلرز ینداشت. تمام تنش م یهم انگار حالِ خوش او

 هیگر یو چه قدر برا نمیرا بب شیشده از چشم ها یجار یتوانستم اشک ها یزد. م

 بود! رید زیهمه چ یبود! برا ریکردن د

 

 میبکشم و بگو ادیر سرش فرلب از هم باز کرد تا ادامه دهد، دوست داشتم ب یوقت

 نیام را خراب نکن. بگذار من تا زمان مرگم، تورا هم یتصورات ذهن نیاز ا شتریب

 یزیام را، نامردتر از چ یقهرمان زندگ نیاندازه بد و نامرد بدانم. من طاقت ندارم اول

 .نمیکه هست بب

 

شده  سیخ میکه با اشک چشم ها یلرزان یهرچه تالش کردم، هرچه لب ها اما

خارج نشد. به گمانم الل شده بودم! اصال  میاز گلو ییصدا چیبودند را تکان دادم، ه

 و الل نشوم؟ دهیرا شن ییها زیچ نیتوانستم چن یمگر م

کرد  یقبول نم یوجه چیزد. اون به ه رشیمادرت اون روز گفت قبوله، اما بعدش ز-

ه به تو داشت، اصال قابل ک ی. انگار عشقیشده بود اشیکه از تو جدا بشه. تموم دن

 که به من داشت نبود. یبا عشق سهیمقا

برام مهمه، که  نقدریحرف زدم. گفتم دخترم ا یروز نشستم و باهاش منطق هی

کنم! بچم رو ازت  تیآبرو و اعتبارم رو بزنم و ازت شکا دیحاال ق نیهم تونمیم

که  ییتو نیقت ا. اون ورونیب ندازمیم میاز زندگ شهیهم یو تورو واسه  رمیگیم

بچه  هیاالن  یازدواج کن نکهیا ونکه بد ی! انگار فراموش کردرهیهمه م یآبروت جلو

 ؟یدار

. اون روز شمیچقدر وحشت ناک م شمیم یعصب یبار ها بهم گفته بود وقت یپر

جا  هیها به  ونهیتا ساعت ها مثل د یبود، که پر دیاونقدر حرفام ترسناک و پر تهد
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تونست با من بجنگه. من هر طور شده  یبود نم دهیگار خودشم فهمشده بود. ان رهیخ

 هیهفته شبانه روز گر هیکه بعد از  ونستد یرو م نیگرفتم! اونم ا یبود تورو ازش م

 کردن، قبول کرد که تورو بهم بده. 

 یچینگفت. ه یچیچشمام نگاه کرد و ه یبغلم گذاشت، تو یکه تورو تو یروز

دونستم  ی. مدمیچشماش د یتو ارویدن یبار تموم نفرتا نیاول ینگفت اما من برا

 ! من نابودش کردم. نابودش کردم!دیوقت من رو نخواهد بخش چیه

 

اش هم نتوانست مانع قُل خوردن  هیگر یو صدا شیتکان خوردن شانه ها یحت

 او چه کرده بود؟ چه طور توانست؟ اینفرت در درونم قلبم شود! خدا

 

 لرزان ادامه داد: ییبا صدا خت،یر یکه اشک م یحال در

بود که من  یزیچ نی! البته انهیتورو بب کباریبود که اون چند وقت  نیقرارمون ا-

 یبزرگ تر شد کمی یتونستم وقت یبسته موندن دهنش گفته بودم وگرنه نم یبرا

 شد. یو کار سخت م دیشد یتورو بهش نشون بدم. بهم وابسته م

وقتا که  یبود. گاه یکه فکرش رو بکن ییهرجا یا پرام اد،یمسخره به نظر ب دیشا

 یکنه. م یم هیپشت سر خونه نشسته و گر دمید یاومدم، م یشب ها از سر کار م

 یتا آروم بشم و من با هزار زحمت متقاعدش م نمینظر بچم رو بب هیگفت بذار فقط 

 کنه. یساعت باهات باز دو یکیو  ادیکردم که آخر هفته به فالن جا ب

هاتون  داریشد بذارم د ینم گهی. دچوندمیپ یرو م یکم کم پر ،یکه شد رگتربز

 یکنه. اولش با خودم م یاز دور نگاهت م یکه پر دمید یم یادامه دار بشه. گاه

 یوقت احساس نم چیوقت نشد نازگل! تو ه چی. اما هیروز هی شهیگفتم خسته م

 از دور حواسش بهت هست؟ یکه کس یکرد
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 زجه وار گفتم: یبلند شدم و با صدا میخودم را کنترل کنم. از جا نتوانستم گرید

 خودش رو بهم نشون بده؟ یچرا نذاشت اد؟یوقت جلو ب چیه یچرا نذاشت-

و ازش  یدونیرو م زیاز دستت بدم. بهش گفته بودم که تو همه چ دمیترس یم-

نگاه  نیهمو  ادیجلو ب دیترس ی. اون باور کرده بود. میکه چرا ترکش کرد یمتنفر

 رو هم از دست بده. یدزدک یها

 

ها  کیسرام یبود برداشتم و رو زیم یکه رو یشدم. مجسمه ا یآن روان کی

 زدم: غی. جدمیکوب

 یکار کنم؟ حاال من چه غلط یحاال من چ ؟یکار رو با من کرد نیچرا ا یلعنت-

 بکنم؟

 

و آدم  اینکردم از تمام د یسوزم. احساس م یکردم در آتش جهنم م یم احساس

 یخورم، قسم م یندارم! قسم م زیچ چیه گریکردم د ینفرت دارم. احساس م شیها

 چیه دمیفهم یاندازه بد نبوده است! تازه م نیام، حالم به ا یخورم که در تمام زندگ

 دیبا یکردم؟ به چه کس یم دیبا چهمادر  ی. منِ بستین یمادر یبدتر از ب یدرد

 بردم؟ یپناه م

 

گذاشتم. حرکت نوازش وار  نیزم ینو زدم و هق هق کنان سرم را روزا نیزم یرو

کردم، ناله وار  یم هیکه گر یسرم احساس کردم، در حال یرا که رو شیدست ها

 گفتم:
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خودت... من  ی... با دستایهست یجان هی... تو یستیبه من دست نزن... تو پدر من ن-

 ی... ازت متنفرم بابا... برای. نابود کردهممون رو.. یایرو... زنت رو... مادر من رو... دن

 ... ازت متنفرم...بار نیاول

 

کردم به خاطر پول و ثروت، من را ترک کرده؛  یسال، گمان م کی نیکه تمام ا یزن

که  یوقت من را دوست نداشته؛ زن چیکردم ه یسال، گمان م کی نیکه تمام ا یزن

مثل  میو عاشق نبوده، حاال براکردم احساس نداشته  یسال، گمان م کی نیتمام ا

 یقلب پر عشقش، برا یبرا تش،یممعصو یبت، قابل پرستش شده بود. دلم برا کی

 .شد یگرفت و خاکستر م یآتش م ش،یمادرانه ها

 

مادرانه  یمحبت ها دنیسالها، از چش نیسوختم که تمام ا یم نیاز ا شتر،یهمه ب از

 بهره بودم.  یاش ب

 

که روهام ترکم کرد،  یآزارم داد، قلبم شکست. روز شیها که مارال با حرف یروز

هم قلبم، هم غرورم، و هم تمام وجودم  ت،یواقع دنیغرورم شکست. اما امروز، با فهم

 در هم شکست!

 

 توانستم نفس بکشم!  یخانه، آلوده است. انگار نم نیا یکردم هوا یم احساس
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که قصد بلند کردن و در  دمیهماحساس کردم، ف میپدرم را که به دور شانه ها دست

 یزد و مشخص بود که از صدا یرا دارد. روهام به درب اتاق مشت م دنمیآغوش کش

 است.  دهیترس میها هیها و گر غیج

 

 دمیفهم یم دیلحظه در آن اتاق بمانم. هرچه که با کی گرید یخواست حت ینم دلم

 یزده و به خانه  رونیخانه ب نیخواست از ا یبودم. حاال فقط دلم م دهیرا فهم

که  یمادر یخودم ببندم و روز ها برا یخودم بروم. به اتاقم پناه برده و در را به رو

 کنم. یو عذادار زمیباشم اشک بر داشتهاورا کنارم  هیثان کینتوانستم  یحت

 

خودم را به درب اتاق  جه،یبلند شدم. با وجود سرگ نیزم یهزار جان کندن از رو به

شکل ممکن خرد  نینکردم. من را به بدتر یپدرم توجه یصدا زدن هارساندم و به 

 به من لطف کرده است! تیکرد با گفتن واقع یکرده بود و گمان م

کرد  یمن م یبرا یچه فرق گریگفت، نگفت؛ حاال د یرا م تیواقع دیزمان که با آن

 مادرم را نداشتم؟ یوقت

 

را  دمیروهام مقابل د ی دهین و ترسبه شدت نگرا یاتاق را که باز کردم، چهره  درب

 گرفت. 

 

 یکه شوکه شده اند، تنها قدم برم یمثل کسان وختمیر ینم یاشک چیه گرید حاال

 داشتم.

 



1032 
 

جر و بحثش با پدرم را  یگرفتم. صدا شیکنارش گذر کردم و راه پله هارا در پ از

 ندادم. یتیو اهم دمیشن

 

تلوتلو  ی. حتدمیپشت سرم شن روهام را یقدم ها یکه شدم، صدا اطیح وارد

 داد تا چه اندازه شوکه ام.  یهم نشان م میرفتن ها جیخوردن ها و گ

 

کرد.  دایپ یغرق در خونش تالق یها یشد، نگاهم با عسل دهیکه از پشت کش میبازو

 تلخ زدم و زمزمه کردم: یپوزخند

 ها نه؟ ونهیمثه د ؟یکن ینگام م ینطوریشدم که ا یچه شکل-

 ؟یشد ینجوریگفت نازگل؟ چرا ابهت  یچ-

 

جانم را به سمت  یب یدستانش آزاد کردم و جوابش را ندادم. قدم ها نیرا از ب دستم

 را گشودم. اطیدر برداشتم و درب ح

 

خواستم بروم و از  یدانم! فقط م یدانم! چرا نم یخواست بروم. کجا نم یفقط م دلم

 تمام آدم ها دور باشم.

 

 شوم.  نینزد تا سوار ماش مینزد. صدا میکه صدا روهام درکم کرد انگار

 



1033 
 

آوردم که  ادیو تازه به  دمیآرامش را شن یقدم ها یاز کوچه خارج شدم، صدا یوقت

 من را ترک نخواهد کرد. یطیشرا چیهرکس من را ترک کند، او تحت ه

 

نسبتا خلوت شروع به راه رفتن کردم. تمام  یرو ادهیشدم و در پ ابانیخ وارد

نظر  ریمن را ز شهیکه هم یزن یچهره  دیام را مرور کردم تا شا یت کودکخاطرا

 نبردم. ییاما راه به جا اوردم،یب ادیداشته را به 

 

بودم  دهیبار هم اورا ند کیام  یدر طول زندگ یکه حت یکس یدلم برا ،یا لحظه

 یاست؟ حت یچه شکل یدان ینم یشد که حت یشود دلتنگ کس یتنگ شد. مگر م

 ؟یو حظورش را احساس نکرده ا دهیحال اورا ند تا به

 

را درک  یدلتنگ یواقع یاما من آن لحظه بود که معنا د،یرس یبه نظر م مسخره

آغوش مادرانه اش را احساس نکرده بودم دلتنگ شدم.  یکه حت یمادر یکردم! برا

ا ر مینشستم و زانوها ابانیکنار خ یجدول ها ی. رودمیآنقدر که به مرز جنون رس

 دادم. دنیبار یاجازه  میو به اشک ها دمیدر آغوش کش

 

احساس  میشانه ها یرا رو یزیچ ینیتا آنکه سنگ ختمیدانم چه قدر اشک ر ینم

 یدوختم که با لبخند م یو نگاه اشک آلودم را به روهام دمیکردم. سرم را باال کش

 :دیپرس

 ؟یشد یخال-
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 نشست.را به چپ و راست تکان دادم و او کنارم  سرم

اگه  دیکس دور و برم نباشه. ببخش چیخواست ه یمامانم رفت، دلم م یخودمم وقت-

 !فتهیبرات ب یاتفاق دمیترس یدنبالت اومدم. حالت خوب نبود م

 

 گرفته زمزمه کردم: ییکنان، با صدا نیف نیف

 دمشید یبار م کی! کاش بود تا فقط شهیم شتریگذره، دردش ب یم شتریب یهرچ-

 .نیهم روهام! فقط

 

 

 مهربان گفت: یمرتب کرد و با لحن میشانه ها یرا رو شیپالتو

 شش؟یببرمت پ یخوا یم-

 

و با هر دو تا انگشت شستش،  دیپاش میبه رو یسرعت نگاهش کردم. لبخند محو به

 را زدود. میگونه ها یاشکِ رو

 

 دستش را جلو آورد و گفت: کفِ

 .یشیآروم تر م شش،یپ میمطمئنم اگه بر-

 

 حق با روهام بود!  دیشا
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 . میانگشتانش کردم و هر دو دست هم را فشرد یرا البه ال انگشتانم

قلبم را آرام  یمزارش و چند ساعت ماندن کنارش، کم دنیبودم که حداقل د دواریام

که در قلبم بود، به  یدانستم درد یبود و خودم م دیام کیفقط  نیتر کند. اما ا

 !ستین میها قابل ترم یسادگ نیهم

مقابلِ پنجره  مِیزخ یداده به تاج تخت، نگاه مغموم و گرفته ام را به پرده ها هیتک

را در آغوشم جمع  میکه زانوها یداده و در حال هیبه تاج تخت تک زیدوختم. سرم را ن

 نبردم! ییدر اتاق گشتم و راه به جا ینور یکردم، به دنبال کورسو یم

 

 یرا به روشن یکیتار ز،یوهم انگ یته و با سکوتاتاق نشس نیکه در ا ییروز ها شمار

 داده بودم، از دستم در رفته بود. حیروز ترج

 

شد!  یم میمرهم درد ها یحالم بد بود، کس یوقت شهیسال، هم کی نیطول ا در

اش  یپوست ریز یتا با توجهاتش، تا با محبت ها ش،یبود تا با حرف ها ی! روهامیآر

حضور  گریببخشد، اما حاال د نیرا تسک میدم، درد هاش یکه تنها من متوجه آنها م

 کرد! یآرامم نم زیروهام ن

داد. حاال فقط با  یهم به من آرامش نم یگرید یزیچ چینه تنها روهام، ه گرید حاال

 که برگشتش محال بود. یگرفتم! کس ینفر آرام م کیبودن 

 

 رخاندم.اتاق گرفته و سرم را چ یباز شدن در، چشم از پرده  یصدا با
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 رونیکه در دستش گرفته بود، باعث شد نفس کالفه ام را ب ینیروهام با آن س دنید

 بفرستم و خودم را جلو بکشم.

 

آرام و  ییبا صدا دم،یکش یسرم م یرا رو میو همانطور که پتو دمیتخت خواب یرو

 حوصله گفتم: یب

 خوام بخوابم. یروهام. م ستیگشنم ن-

 !مزیمن ازت نظر نخواستم عز-

 

به هر  میها یشد که با بدخلق یم یگفتنش از صد فحش بدتر بود! چند روز زمیعز

 یخودش را م یاز اندازه جلو شیزد. به گمانم ب ینم یکنار آمده و حرف یشکل

 گرفت تا در دهانم نکوبد!

 

باشد، اهل  یشکل گرفت. روهام اهل هر کار میلب ها یرو یفکر لبخند محو نیا با

 !ستیکتک زدن ن

 

 زل زده و گفتم: شیها یدر عسل د،یسرم کش یکه از رو پتورا

 تونم بخورم! یحالت تهوع دارم؛ نم-

 

 .دیدستم را گرفت و کش مچ

 تو حلقت؟ زمیبه زور بر ای یخور یشده واسه من. م یمیقد لماتیف نیا-
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موضوع، درست از طرز  نیانگار خسته بود و ا ،یو زار هیهم حاال بعد از روز ها گر او

 حبت کردنش مشخص بود.ص

 

که در  یبرنج و مرغ دنیرا از دستش گرفتم. با د ینینشستم و س میسر جا باالجبار

 پر کرده و در دهانم گذاشتم. یقاشق ،ییاشتها یو ب یتفاوت یبشقاب بود، با ب

 

بود  میخفته، در گلو یبغض نیشد! ا ینبود که مانع خوردن غذا م ییاشتها یب نیا

که مزارش را  یبفرستم! درست از شب نییرا پا میآب گلو یحت داد یکه اجازه نم

 گرینزدم. ناله نکردم! د غیج گری. دختمیاشک نر گریخانه آمدم، د نیترک کرده و به ا

 !گفتمآخ ن یساکت شدم. تنها بغض کردم و حت

 

آمده و سرم را باال آوردم. با  رونیاز فکر ب م،یپاها یاز رو ینیبرداشته شدن س با

خورد، ثابت ماند و چشم  یغذا تکان م دنیجو یروهام، فکم که برا ینگاه جد دنید

 شدند.  شیچشم ها خِیم میها

 :دیپرس تیپر از جد یتکان دادم که با لحن "هیچ" یرا به معنا سرم

حرف نزدن و دارو نخوردن، مادرت  ینشستن و با کس یکیتار یبا غذا نخوردن و تو-

 آره؟ ؟یگل شهیزنده م

 

که در  ییغذا ،یپر از حرف نگاهش کردم و به سخت یداشتم! تنها با نگاهن یجواب

 فرستادم. نییدهانم بود را پا
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 و دلتنگش، آتش گرفت! فتهینگاه ش یرا که کج کرد، دلم برا سرش

! یومدین رونیاتاق ب نیس از اذره شده؟ دو هفته هی دنتیخند یدلم برا یدونیم-

 ؟یخوا یرو م نیا حالت؟ دنیبشم با د ونهید یخوا یم

 

 انیبعد از روز ها در وجودم به غل یدندانم شد و نگاهم تار گشت. حس ریاس لبم

 کرد! یم میرا ترم میکه زخم ها یدر آغوشِ روهام ختنیمثلِ اشک ر یافتاد. حس

 

دوختم و بعد، رنگِ عسلش چشم یلبالب از اشک، به چشم ها ییها، با چشم ها هیثان

گرش  تی. به آغوش گرم و حمااورمیرا تاب ب نشینگ و غمگنشد که نگاه دلت گرید

 زدم. هیگر ریپناه بردم و ز

 

آرامم  نیچن نیا م،یها هیشد و در برابر گر یم دهیکمرم کش ینوازش وار رو دستش

 کرد: یم

 یم می. نذار فکر کنم درداتو ازم قازیخودت نر یکن اما تو هیکن نازگل، گر هیگر-

آروم شدن به خودم  یبرا گهیشدم برات! نذار فکر کنم د هبی. نذار فکر کنم غریکن

 ی! تویزیجا اشک بر هی یتون یفقط م ای ،یندار ختنیحقِ اشک ر ای. تو یاریپناه نم

 .یایب رونیبازوهام ب نیو با دل پر از ب یباش نجایبغل من! نامردم اگه بذارم ا

 

 را در مشتم فشردم و هق هق کنان گفتم: رهنشیپ
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... مقصرش دنشید ی... برازنهیروهام... دلم... داره... پر م میریگیم شیتدارم... آ-

دوستش ندارم... من  گهیمنم... منم که گفتم چون اون... دوستم نداشت... منم د

 مقصرم... من مقصرم...

 

 گردنم نشست. کنارِ گوشم زمزمه کرد: یگرم و آرام، اما کوتاهش درست رو ی بوسه

 ؟یشیوم مبگم، آر یزیچ هیاگه -

 ... شمیآروم نم یچی... با هیچیبا ه گهی... دگهید-

 

مقدمه، در  یمرتبه و ب کیکردند.  یتنم را نوازش م یشفا گرش، همه  یها دست

 دیکش یرا به گوشم چسبانده و نامحسوس عطرم را نفس م شیکه لب ها یحال

 گفت:

 ؟یخواهر کوچولو دار هی یاگه بفهم یحت-

 

روهام  ی نهیس یبردم که نفس بکشم. سرم به سرعت از رو ادیاز  یلحظه ا یحت

 :دمیام قطع شد. ناباورانه پرس هیگر یبرداشته و صدا

 !؟یچ-

 ؟یزبون و خوشگل دار نیریش یساله ۵خواهر  هیکه  یخوشحال نشد ه؟یچ-

 

 دم؟ید ینم ایخواب نبودم؟ رو ایخدا
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 سرم را به چپ و راست تکان دادم. ناباورانه

 نه؟ یبافیدروغ م نمیناراحت نباشم روهام؟ آره؟ واسه هم هگید یخوایم-

تو نسبت  یعنی نی. ادیهست یکیکه از مادر  یخواهر دار هینازگل! تو  ستین یدروغ-

 نیکردن بسه. ا هیغم بغل گرفتن و گر یزانو یعنی نی! ایدار یفیبه اون بچه وظا

ده و پرخاشگر شده، که با نبود مادرت افسر یخواهر پنج سالت رو، کس دیبا یعنی

مادرت کم  دنیند یبرا یکن یمگه احساس نم ؟یمقصر یگی. مگه نمینجات بد

برگردون، تا مادرت خوشحال  یحاال وقت جبرانه! نفس رو به زندگ ؟یکرد یکار

 باشه! باشه؟

 

که زده بود، شگفت زده و شوکه باشم! هر  ییاز حرف ها کیکدام  یدانستم برا ینم

کدام به  چیبودند، اما ه یمن پر از شگفت یبه زبان آورده بود، براکه  یکدام از کلمات

 نبودند! بیکه به زبان آورده بود، عج ینام یاندازه 

 

 

 یپر". ام دهیبارها آن را شن رایاخ نیکردم هم یبود که احساس م ینام "نفس"

 دانم! ی! اما کجا؟ نمنطوریهم هم "مهربون

 

 :دمیسرا کنار زدم و مسخ شده، پر افکارم

 ؟یدون ی! کجاست؟ تو منمشیخوام بب ی... مخوامیم-
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دختر  یکرده. اگه قول بد یم یکه مادرتون هم توش زندگ ی! خونه اشهییخونه دا-

برمت به  یفردا م ،یتر برخورد کن یقو اتیواقع یسر هیو نسبت به  یباش یخوب

 اونجا، خوبه؟

 

پر از لرزش  ییشتم. با صداندا یروهام، حس خوب یدانم چرا نسبت به حرف ها ینم

 گفتم:

 د؟یهست که هنوز بهم نگفته باش یزیچ ؟یاتیچه واقع-

 

 یهم فشرد و نگاه کالفه و سرگردانش را در اتاق چرخاند. دست یکرد! لب رو مکث

 و در آخر، به هزار جان کندن تنها گفت: دیکش شیدر موها

 آره هست!-

 

 ییکرد و گو دنیتند تر شروع به تپشد. قلبم  یوجودم پر از استرس و نگران تمام

 بدنم، به جز زبانم فلج شدند: یتمام اعضا

هست بگو نذار مثل از دست  یبهتر از نگفتنشه. هرچ یلیبگو! باور کن گفتنش خ-

 گفتن! یبشه برا ریتوام د یدادن مامانم، حرفا

 

و  ودمیچشمانم را پ نیزل زد. چند بار راه ب میرو فرو داد و در چشم ها شیگلو آب

 باالخره گفت:
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که مادر نفس بود.  ی! درست قبل از عمل! همون زنیبود دهیتو مادرت رو دوبار د-

 کرد! یکه خودش رو دوستِ مامانِ من معرف یهمون

 

 یتپش ها یپرتاب شدم. صدا نییپرتگاه شهر، به پا نیباره، از بلند تر کیکه  انگار

تفاوتِ  م،یعظ یبندان خیام وجودم با را کر کرده بود و تم میقلبم، گوش ها یمهابا یب

 نداشت! یچندان

 

 گفتم: یبود وقت بهیغر زیخودم ن یآرام و لرزانم، برا یصدا

 ؟یکن ی... میشوخ-

 

 :دیچیمثلِ ناقوس مرگ در سرم پ ییصدا کباره،ی به

حالت رو بپرسم و برم بهش  امیمهربون من رو مامور کرده که ب هینازگل جون، پر"

 "بگم.

 

 یوانگی! سرم را با ددیچیدر قلبم فرو رفت و دردش در تمام تنم پ یشتریم، نگمان به

 دستانم گرفتم و چهره اش را به خاطر آوردم. اسمش را چه گفته بود؟ نیب

 ه؟یاسم من نازگله خانم کوچولو، اسم تو چ-"

 "اسم منم نفسه نازگل جون!-
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 میها یکه با کودک یزبان نیریو ش ی! خواهر من؟ همان دخترک دوست داشتننفس؟

 زد؟ یمو نم

 

 یزن یادآوری. از فتدیب رونیقلبم فشردم تا مبادا از جا کنده شده و ب یرا رو دستم

نتوانم  گریو د اورمیب ادینگاهش را به  دمیترس ی! مدمیترس یکه مادر نفس بود، م

گرفتند و مقابل  یکه از مغزم فرمان نم ییآشنا رینفس بکشم، اما امان از تصاو

 آمدند. یدر م شیشمانم به نماچ

 

 یرا با حالت میو سر تا پا ستادهیدر ا یکه جلو یاز اشکش در حال سیخ صورتِ

دانم  یداشتند! نم بیعج یکه حالت یرنگ یمشک یکرد. چشم ها ینگاه م بیغر

 دانم چرا! یخودم نشدم. نم یبا چشم ها شیچرا آن روز متوجه شباهت چشم ها

درشت شده ام،  یو چشم ها دیتمام تنم لرز ،یزیچ یدآورایمقدمه، با  یو ب کهوی

 لب زدم: یوقت دیلرز یم یاز ناباور میروهام شد. صدا یچشم ها خیم

 من بغلش کردم. من بغلش کردم!-

 یلب مدام تکرار م ریو ز دمیخند یبه خنده افتادم. م ،یو خوشحال یکم از ناباور کم

 کردم:

 من بغلش کردم!-

 

و ذوق زده  ختمیر یاشک م ،یداد. با خوشحال یرا تکان م میازوهاب یبا نگران روهام

 گفتم: یم

 روهام؟ من بغلش کردم! یفهم یم-



1044 
 

 

 زی. هنوز ندیزدم، روهام در آغوشم کش هیگر ریز میخنده ها انیمحض آنکه م به

 گفتم: یکنان م هیداشتم و گر یدست برنم

 من بغلش کردم! بغلش کردم!-

 

نفس  یدوباره  دنِیآن، د نیخورد و مهم تر یم چرخ مدر سر زیلحظه، چند چ آن

 دهیکه شن یزیکه روهام گفته بود خواهر من است. آن لحظه، آنقدر از چ یبود! کس

دانست  یرا م زیبودم، شوکه و متعجب بودم که  اصال به آنکه روهام از کجا همه چ

 ز،یرده بود نک یمادرِ روهام معرف تِنکردم. به آنکه مادرم، خودش را دوس یتوجه

تا  نمیخودم بب یخواستم نفس را با چشم ها یندادم! من آن لحظه فقط م یتیاهم

 و بس! نیهم .باور کنم او خواهر من است

 

 م،یکه در آن پا گذاشته بود یبزرگ و مجلل یدرشت شده ام را، در خانه  یها چشم

د! با آنکه خانه کن یزندگ یخانه ا نیکردم مادرم در چن یچرخاندم. فکرش را هم نم

 شدیداشت که نم یریچشم گ ییبایز نجایاندازه بزرگ بود، اما ا نیما هم به هم ی

و  یمثبت آن، باغ به شدت بزرگ یژگیو نیکرد! مهم تر سهیمقا یگرید یآن را با جا

 .دیرس یخانه م نیبه ا شیبود که انتها ییبایز

 

روهام بارها گوشزد کرده بود که  م،یخانه بود نینشسته و در راه ا نیکه در ماش یوقت

 نیگفت ا ی! مییبگو یهست یاز آنکه تو دختر پر یزیات چ ییدا یجلو دینبا

گفت. انگار  یرا م نیتا زمان مرگش هم ا یخواست و حت یبود که مادرت م یزیچ

 دوست نداشت چهره اش مقابلِ برادرش خراب شود!
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 یکه نسبت م،یبود یو منتظر کس نشسته ییرایدر پذ یمبل یمن کنار روهام، رو حاال

را درک  لیداشتن فام یام، معنا یوقت در زندگ چیکه ه یبا من داشت! من کینزد

آمد و حاال تازه  یکدام از من خوششان نم چیمادر و پدرم، ه یها لینکردم! فام

 روشن شده است. میبرا لشیدل

 

هستم که  یر کسکردند من دخت یپدرم، به خاطر آنکه گمان م یو برادر ها خواهر

 یم ز،یمادرم ن یکردند. خانواده  یم یندارند، به من کم محل یاز آن دل خوش

 شهینداشتند، اما هم یو با آنکه رفتار بد ستمین میمر یواقع یدانستند من بچه 

 بود و بس! مایتمام توجهاتشان به ن

 

ال آوردم. افکارم را کنار زدم و سرم را به سرعت با ،یکس یقدم ها یصدا دنیشن با

آمد، باعث شد قلبم  یم نییپا یچیکه با ابهت از پله ها مارپ یانسالیمرد م دنید

 یب یچنگ زد و در پاها میبه گلو یزیباره چ کی. انگار ستدیاز حرکت با یلحظه ا

 جمع شد.  ییرویجانم، ن

 

 . دستش را دور مچم حلقه کرد و کنار گوشم گفت:دیگمانم روهام قصدم را فهم به

 یو م یبا نفس دار ییآشنا هی. تو فقط تهییبفهمه دا دینره نازگل! اون نبا تادی-

 . باشه؟ینیاون رو بب یخوا

 

 و گفتم: دمیکش رونیانگشتان روهام ب نیحرص دستم را از ب با
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 ؟یو بهم نگفته بود یدونست یاون مادر منه؟ م یدونست یاصال تو از کجا م-

 

پر صالبت، باعث شد چشم  یشدن قدم ها کینزد ی. صدادیروهام به وضوح پر رنگ

 از روهام گرفته و به سرعت بلند شوم.

 

 گفتم: دیلرز یکه به شدت م ییاش، با صدا یجو گندم یبه موها رهیخ

 سالم!-

 

 یچرخاند و با تبسم مانیهردو نیاز جا بلند شد و سالم کرد. نگاهش را ب زین روهام

 آرام و مردانه، لب زد:

 !دیسالم، خوش اومد-

 

شکسته  ینگاهم را از صورت مردانه و کم یا هیآنکه ثان ی. من بمینیکرد بنش اشاره

 نشستم.  رم،یشده اش بگ

 

که به تن کرده بود نشست. بغض به  یرنگ یمشک رهنیپ یسُر خورد و رو نگاهم

 قفل شد. شیچشم ها یچنگ زد و نگاهم باال آمد و دوباره رو میگلو
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ام،  ییخورم که مادرم و دا یچشم ها خواند. قسم م نیاز ا شدیرا م یو ناراحت غم

بعد از  یبا هم داشته اند! وگرنه مادرم اصرار نداشت که حت یبه شدت خوب یرابطه 

 .خبردار نشود اتیمرگش هم برادرش از واقع

 

کردم  یکه پر عشق نگاهش م ی. در حالرمیام را بگ فتهینگاه ش یتوانستم جلو ینم

 گفتم:

 !میقع مزاحم شدبد مو دیببخش-

و  یبا نفس دار یمیصم ی. شوهرت گفته بود که رابطه هیچه حرف نینه دخترم ا-

 ! ینیاون رو بب یدوست دار یلیخ

 

 تکان دادم و گفتم: یرا به آرام سرم

 اومدم. یزودتر م یلیداشتم وگرنه خ یعمل سخت-

 

 ییو با صدا آنکه بغضم شکسته نشود، فرو داده یرا برا میآب گلو یبعد، به سخت و

 لرزان ادامه دادم:

 .دمیفهم یناراحت شدم وقت یلیغم آخرتون باشه. خ-

 کنه. یم تییخانم راهنما نینسر ،ینینفس رو بب یخوا یممنون. اگه م-

 

دانم روهام  ی. نممیباال رفت یچیمارپ یبود، از پله ها نیکه نامش نسر یهمراه کس به

 .نمیاجازه داد نفس را بب یراحت نیهمشده بود که به  یمیام صم ییچه قدر با دا
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 یو در حال ستادیا یدر یخانم جلو نیباال بودند، نسر یکه طبقه  ییاتاق ها نیب از

 گفت: زدیکه تق تق در م

 زم؟یعز یدارینفس جان؟ ب-

 د؟یصدام نکن نقدریا شهی. مرونیخوام برم ب ینه گشنمه، نه درس دارم، نه م-

واقعا او  ایضعف رفت. خدا یبیاش، دلم به طرز عج و کودکانه زیر یصدا دنیشن با

 بمیرا داشتم نص شیآرزو شهیکه هم یزیبار چ نیکردم که ا یخواهرم بود؟ باور م

 شده است؟

 

 و رو به من گفت: دیخند نینسر

براش که  رمی. بمزبون داره شتریکه زن پنجاه سالم ب یفقط پنج سالشه ها، از من-

 صدا شده. یو ب ریگوشه گ رنقدیخانم ا یبعد از فوت پر

 

دانست من با هر  یداد. نم یادامه م شیها یکه به حراف دیفهم یحالِ من را نم انگار

 شود. یآورد، تمام تنم سوزن سوزن م یکه به زبان م یکلمه ا

 

 خطاب به نفس گفت: یبلند یرا دوباره چرخاند و با صدا سرش

 تو؟ ادیب یذار یخوشگل خانم. نم یمهمون دار-
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. در را باز کرد و به دیباز شدن در به گوشم رس ینگذشته بود، که صدا یا هیثان

 :دیسرعت پرس

 مامانم اومده نه؟-

 

و  ختهیبهم ر یموها دنیدانم به خاطر د یرا فراموش کرد! نم دنیتپ یلحظه ا قلبم

که به زبان آورده  یزیبه خاطر چ ایاش بود،  یو دوست داشتن فیظر کلیقد و ه

 بود.

 

که پر شدند،  میرا کف دستم فشردم. چشم ها میمشت کرده و ناخن ها میها تدس

. خواهرم هنوز هم زدیفرو بر یفشردم تا مبادا اشک شانیبه سرعت انگشتانم را رو

 هیموضوع، دوست داشتم زار زار گر نیمنتظر برگشت مادرمان بود و من با فکر به ا

 کنم.

 تو اتاقت؟ ادیب یکن یخانم مهمونته. دعوتش نم نینفس جان ا-

 

 نیغمگ یافتادند. با لحن نییبه وضوح پا شیمن، شانه ها دنیرا چرخاند و با د سرش

 گفت:

 ومد؟یپس مامانم بازم ن-

 

 یپنج ساله، آنقدر در برابر مشکالت سفت و سخت برخورد م یبچه ها ی همه

 ینم هیرگ یفقط خواهرِ من بود که با پنج سال سن، از نبودِ مادرش حت ایکردند؟ 

 کرد؟
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به چشم  رهیخم شدم و خ یباشد، وقت یاز هر غم و درد یخال میکردم صدا یسع

 فرخورده اش گفتم: یرنگ و مژه ها یمشک یها

 ؟یسالم نفس. خوب-

 

آنکه جوابم را بدهد به اتاقش برگشت و در را بست.  ینگاهم کرد و بعد، ب یکم

 انداختم و گفتم: نینسر به یبا تعجب نگاه دم،یقفل شدن در را که شن یصدا

 کرد؟ ینجوریچرا ا-

 نبود.  ینطوریلجباز شده. قبال اصال ا یلی. خمیکرد میکنه مادرش رو ما قا یفکر م-

 

بود! مشخص بود که از  یآوردم. دخترِ به شدت با ادب ادیبه  مارستانیرا در ب رفتارش

 یم شیتار هااز تمام گفته ها و رف یاست. لجباز ریبه شدت ناراحت و دلگ یزیچ

 .دیبار

 

 خانم گفتم: نیبه نسر رو

 کنم. یرو درست م زیزنم همه چ ی. من باهاش حرف مدیشما بر-

 

 زدم و گفتم: نانیاطم یبه نشانه  ینگاهم کرد. لبخند دیشک و ترد با

 خوبه! یلی. رابطم با بچه ها خنینگران نباش-
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 باال انداخت. ینگاهم کرد و سپس شانه ا یکم

ش رو بخوره! من که عصرونه نییپا ارشیکنه ب یبه حرفت گوش م یدیفقط اگه د-

 خورم. یبهش گفتم گفت نم یهرچ

 

موافقت تکان دادم. او از کنارم رد شد و من نفسِ کالفه ام را به  یرا به نشانه  سرم

 کردم؟ یچه م دیفوت کردم. حاال با رونیب

 

پارکت  یپا کردن، پشت در، رو پا و آن نیا یبه در بسته انداختم و بعد از کم ینگاه

 ها نشستم.

 

 مهربان گفتم: ییفکر کردم و بعد، با صدا یا قهیدق چند

 . اسمم نازگله. شمیپ یاومد یم مارستانیب یکه تو مینفس؟ همون ادتهیمن رو -

 

که به  یرا پر از باد کردم و به دروغ می. لپ هادیاز طرفش به گوشم نرس ییصدا

کر کردم! من کجا رابطه ام با بچه ها خوب بود؟ االن چه خانم گفته بودم ف نینسر

 کردم؟ یبه حرف زدن م بیاورا ترغ دیطور با

ناراحتم نفس. مامانِ منم  یلیمنم از نبودِ مامانم خ ؟یآآآ... از نبودِ مامانت ناراحت-

 بچه بودم رفت. یلیخ یوقت

 

 و ادامه دادم: دمیکش یقیعم نفسِ
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گذشته، هنوز برنگشته. اما حاال من از مامانم ناراحت االن که چند ساله  نیتا هم-

 . چون اون مجبور بود بره.ستمین

 

 :دیلجباز به گوشم رس ینفس، با لحن یصدا

برد. من باهاش  یرفت من رو با خودش م یمامانِ من که مجبور نبوده. اون هرجا م-

 قهرم.

 

نقش  میلب ها یدل رواز ته  یآنکه توانستم اورا به حرف زدن وادار کنم، لبخند از

 بست.

 

 جواب دادم: یاز مهربان پر

 مجبور بوده. اون به خواست خودش نرفته. زمیچرا عز-

 جون جلوشون رو نگرفت؟ ییبردنش؟ چرا دا ایبه زور بردنش؟ ک یعنی-

 

 ! چه قدر قانع کردنش سخت بود!ایخدا یوا

بدون خبر  میش یرسه که مجبور م یم یروز هیما آدم ها،  ینفس، همه  نیبب-

من! مامانت تورو  یتو، حت یهمه هست. حت یموضوع برا نی. امیدادن، با اجبار بر

 از دور حواسش بهت هست. شهیهست که هم نمیهم یدوست داره. واسه  یلیخ

 

 بغض آلود گفت: ییصدا با
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کنه،  ینم یباغ باهام باز یتو یکس ست،یاما من دلم براش تنگ شده. اون که ن-

 بافه.  یموهام رو نم یخونه، کس ین نمبرام داستا یکس

 

 گفتم: یوقت دیلرز یم میگونه ام راه گرفت. صدا یرو یاشک

 یکرد رو برات م یکه مامانت برات م ییکارا یمن همه  ،یاگه در رو به روم باز کن-

 کنم.

 اما من بازم دلم براش تنگ شده.-

 یبزن. اون توهر وقت دلت براش تنگ شد، به آسمون نگاه کن و باهاش حرف -

دلت براش تنگ  گهیکنه. بلند بلند باهاش حرف بزن. د یآسمونا داره نگاهت م

 !شهینم

 

مزاحم را پاک  یو اشک ها دمیصورتم کش یکرد و من پشتِ دستم را رو سکوت

 کردم.

 

به  یکه خودم ذره ا یحرف ها نفس را قانع کنم در حال نیخواستم با ا یطور م چه

 کباریتنگ بود! من هم دوست داشتم فقط  شیمن هم دلم براآنها اعتقاد نداشتم؟ 

 یفرق داشت را بچشم! اما چه م ایدن یکه با تمام آغوش ها یطعم آغوش گرید

از  یبا داشتنِ نفس، کم آنکهآمد جز  یاز دستم بر م یتوانستم بکنم؟ چه کار

 کم کنم؟ میها یدلتنگ
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 یبو گرید کباریا فقط بتوانم زدم ت ینفس له له م دنیبه آغوش کش یداشتم برا من

دهد. شک  یمادرم را م یعطر تن مادرم را استشمام کنم! شک نداشتم که نفس بو

 نداشتم!

 

. نگاه ستاره بارانم را به درب بسته دوختم و دمیدر قفلِ در، از جا پر دیچرخش کل با

 لب زمزمه کردم: ریز

 نفس! مالِ من! یتونستم؟ تو مالِ من یدید-

 

 یکس یمعصوم و به شدت دوست داشتن یام را به چهره  فتهیدر، نگاه ش باز شدن با

او دوست خواهم  شتریاگر بچه دار شوم، نفس را ب یکردم حت یدوختم که احساس م

 داشت.

 

 یزدم، پر از مهربان یلبخند م شیاخمو یکه با ذوق به چهره  یشدم و در حال خم

 نجوا کردم:

 کوچولو؟ یاخم کرد ینطوریچرا ا-

 

خورم که  یو پر از اخم نگاهم کرد، قسم م نهیکه دست به س یلحظه ا رستد

 شوم!  شیرا داشتم که فدا نیا تیدرست همان لحظه، قابل
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چشمانش کنار زد و در  یشده بودند را از جلو ختهیبه هم ر یکه کم یلخت یموها

 کرد گفت: یرا جمع م شیلب ها یکه با دلبر یحال

 ؟یکن یبه آسمونا نگاه م شه،ینت تنگ مماما یدلت برا یتوام وقت-

 

لپ  یرو یآبدار یو بعد از بوسه  دمیخودم را کنترل کنم. سرم را جلو کش نتوانستم

 زدم: یو چشمک دمینرمش، عقب کش یها

 کنم. یکار م یکه چ گمیبهت م یاگه من رو به اتاقت راه بد-

 

 دمیکرد. لپش را کش کج "باشه" ینگاهم کرد و بعد، سرش را به معنا یا هیثان چند

 و گفتم:

 داخل. دییپس بفرما-

 

 شد و من پشت سرش وارد اتاق شده و در را بستم. داخل

 

تختش  یبود. نفس رو یاسیو  یو گلبه دیسف یاز رنگ ها یقیاتاقش، تلف دکور

 نشست و گفت:

 خب حاال بگو.-

تعارفم به من  هی ینشست یشما. خودت رفت یهست یعجب خانمِ مهمون نواز-

 ؟ینکرد
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 گفت: یناراحت با

منم دوست ندارم  ستیداد. اما االن که ن یم ادیبه هم  زارویچ نیمامانم ا شهیهم-

 کدومش رو انجام بدم. چیه

 درسته؟ یکن یم یلجباز یپس دار-

 

 بعد گفت: هیلبش گذشت و چند ثان یفکر کردن رو یاشاره اش را به معنا انگشت

 فکر کنم!-

 

 گفتم: یتخت نشستم و با مهربان یخت مرتبش رفتم. لبه کردم و به سمت ت یتبسم

 نفس خانمِ خوشگل! ستین یکار خوب یاما لجباز-

پرسم مامانم  یجونم که م نیمامانم. از نسر شیبره پ یجون من رو نم ییاما دا-

 کنم! تشونیخواد اذ یاصال. دلم م ادیکنه. از همشون بدم م یم هیگر یکجاس ه

 

تخت، درست مقابلش نشستم.  یانند نفس، چهار زانو روکردم و هم یفیظر  اخم

 را کنار زد که گفتم: شیبار هزارم موها ینفس برا

 تو چشمت؟ ادین گهیموهات رو ببافم تا د یخوا یم-

 

 :دیبرچ لب

 تونه موهام رو ببافه! یفقط م یخوام! مامان پر ینم-
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 کردم! یشد و من همچنان صبور م یداشت تکه پاره م قلبم

 م؟یامتحان کن یخوا یبافم. م یخودم رو خودم م یموها شهیتونم. هم یمنم م اما-

 

 باال انداخت و منتظر نگاهم کرد. یا شانه

 و گفتم: دمیرا کش لپش

 !اریخوشگلت رو ب یپس بدو برو شونه و کش ها-

 

کند. بالفاصله بلند شد و به  یو فقط تضاهر م ستیبلد ن یبود که لجباز مشخص

 برگشت و آنهارا به دستم داد.  یبه همراه شانه و ربان قرمز رنگ سمت کمدش رفت.

 

 داد گفت: یتاب م یکه خودش را با حالت بامزه ا یحال در

 !شهیقشنگ تر م گهیبنده. م یموهام رو با ربان م شهیهم یمامان پر-

 

 رساند؟ یرا به جنون م وانهیمنِ د نقدریبچه چرا ا نیا ایخدا

 

 ینثار چشم ها یلبخند یبه سخت دم،یجنگ یم میجِ گلوکه با بغضِ سم یحال در

 رنگ و درشتش کردم و به سمت خودم کشاندمش. یمشک
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 یحس دم،یکش شی. شانه را که در موهاتخت، درست پشت به من نشست یرو

کردن  یبود! چه قدر مادر بایافتاد. چه قدر مادر بودن ز انیدر وجودم به غل بیعج

 بود! زیو دل انگ نیریش

 

رنگ و بلندش  ییخرما یام را به موها ینیو ب دمیکش نییمحسوس سرم را پا ان

 بچه اش، قلبم را به تب و تاب وا داشت. یشامپو ی. بوچسباندم

 

 نیخودمان داشته باشم. نه در ا یدر خانه  شهیهم یخواست نفس را برا یم دلم

 گرفت!  یسراغش را نم یکه کس یو کور یسوت یخانه 

او هم طعم  ذاشتمیتکرار شود! من نم زینفس ن یمن، برا یکودک خواست ینم دلم

مهم  میکردم. برا یام را آشکار م یواقع تیروز باالخره، هو کیرو بچشد.  ییتنها

گمان  دیرا نداشته باشد، شا دنمیام، چشم د ییدا دیافتد. شا یم ینبود که چه اتفاق

تواند  یاما نم دیایاز او برب یهرکار دیننگ خانواده اش هستم! شا ی هیکند من ما

و اجازه  دینیتواند عشقِ من به نفس را بب یمن و خواهرم شود! مگر م داریمانع د

 نم؟یندهد من اورا بب

 

که عرض  یاش را بافتم، آن را با ربان قرمز رنگ کلفت یمخمل یاز آن که موها بعد

 :دمیرا به هم کوب میدست ها یداشت بستم و با شاد یادیز

 بلدم؟ یدیوب شد نفس! دخ یلیخ-
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. به دیکمدش دو یوارید ی نهیکرد و به سمت آ زانیاش را از تخت آو یبلور یپاها

 دهانش گذاشت و گفت: یبچه گانه دستش را رو یو با ذوق ستادیا نهیپهلو روبه آ

 ! چقدر خوشگله نازگل جون.نننیه-

 

دندان نما  یلبخندگفتم و رو به نفس  ی "نازگل جون گفتنات یمن به فدا"دلم  در

 زدم و نجوا کردم:

 هم خوشگل تر شد! شک ندارم. یاز مال مامان پر-

 

 یپرپشت و بلندش م یبه موها بیبود و عج یماه غیبافته بودم، ت شیکه برا یمدل

 یبزرگ در آورده بودم که جلوه  یتونیبه صورت پاپ ش،یموها یآمد. ربان را انتها

 داشت. یخاص

 

 ت:زد و با ذوق گف یچرخ

 دوسش دارم!-

 رو بده. زمیجا ایپس ب-

 

. دیشد و با خجالت لپم را بوس کمینزد یبه گونه ام کردم. به آرام یاشاره ا و

 ینشاندمش. سرم را در گود میپاها ینگذاشتم عقب بکشد و بلندش کردم و رو

 .دمیگردنش فرو بردم و عطرش را نفس کش
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را  یهمان زن یداد. بو یم را ممادر یجمع شد. بو میاشک در چشم ها ناخودآگاه

 یبه صورتم اشک م رهیبود و خ ستادهیا مارستانیداد که مقابل درب اتاق ب یم

در آغوشم  یقیو دقا دیو من را در آغوشش کش دیکه به سمتم دو ی. همان زنختیر

مادر من  دیهمه آدم، چرا با نیبود؟ ا یچه حکمت نیا ایکرد. خدا هیگر زیر کی

 آمد؟ یآن همه بال سر او م دیچرا باگرفت؟  یسرطان م

 

 یآمد و با لحن نییپا میپا ینفس در آغوش، مجبور شدم اورا رها کنم. از رو یتقال با

 :دیپرس نیریبچه گانه و ش

 نازگل جون؟ یکن یم هیچرا گر-

 

 شیدست ها یصورتم گذاشت. وقت یو کوچکش را باال آورد و رو یمخمل یها دست

 لب زمزمه کردم: ریآن هارا پاک کرد، ز و دیکش میاشک ها یرا رو

 . شکرت. بازم شکرت خدا!یگریدر د دیز رحمت گشا ،یخدا گر ز حکمت ببندد در-

 

 دوخت. میدرشتش را به چشم ها یرا جمع کرد و چشم ها شیلب ها نفس

 !یکنیکار م یچ شهیمامانت تنگ م یدلت برا یوقت ینازگل جون نگفت-

 ؟یریمامانت رو نگ یو بهونه  ینکن یلجباز گهیکه د یدیاگه بگم، قول م-

 

 شیلب ها یخوش حالتش نشست. انگشت اشاره اش را رو یابروها انیم یاخم

 با اخم نگاهم کرد. سپس گفت: یا هیگذاشت و چند ثان
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 ؟یتنگ شد چ یمامان پر یرو کردم و بازم دلم برا یکه گفت یاگه کار-

 

 چه گانه گفتم:ب یینوک دماغش زدم و مثل خودش با صدا یرو

 !ینخود چ-

 شه؟ یبخورم دلم براش تنگ نم ینخود چ یعنی ؟ینخود چ-

 

 ضعف رفت. شیگاز گرفتن لپ ها یو دلم برا دمیخند

 یبغلش م ای نمشیب یم یشناسم، که وقت یدختر بچه رو م هیمن  نینه نه! بب-

متر حس کنار اون دختر بچه باشم، ک شتریب ی. هرچندازهیمامانم م ادیکنم، من رو 

 یدلتنگ مامان پر یحس کرد یوقت یتون یکنم که دلتنگ مامانمم! توام م یم

که  یشناس یرو م ی... کسوماندازه! ا یم ادشیکه تورو  یتو بغل کس یبر ،یهست

 ؟یرو بهش داشته باش یحس نیهمچ

 

 کیبه  کیقابل فهم بود. چون نزد ریو غ نیسنگ شیبرا ادیز میگمانم حرف ها به

 کرد، فکر کرد، اما در کمال تعجب، متفکر جواب داد: یکه نگاهم م یحالدر  قه،یدق

 جونم؟ ییمثلِ دا یکیمثال -

 

 ذوق سرم را تکان دادم و گفتم: با

 ؟یندار یحس نیجون! تو به اون همچ ییمثال دا نیآفر-
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 سرش را به چپ و راست تکان داد: ده،یبرچ لب

 نه!-

 

 گفتم: یناراحت افتادند. با نییپا میوضوح شانه ها به

 ؟یمامانت رو بغل کرد یبغلش حس کن یکه تو ستین یا گهیکس د ت،ییجز دا-

 

 و متفکر گفت: جیگ

 چرا!-

 

 زده گفتم: ذوق

 ؟یخوبه! ک یلیخ نکهیخب ا-

 

 جواب داد: تیمظلوم با

و  بردیگردنم م یمامانم افتادم. آخه اونم سرش رو تو ادی یاالن که تو بغلم کرد-

 !دیکش یکرد و بو م یگردنم رو بوس م

 

کرد که  دنیو بعد، چنان شروع به تپ ستادیآن احساس کردم قلبم ا کیخدا که  به

 بپرد. رونیام ب نهیحاالست که از س نیگمان کردم هم
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خارج زد.  میاز گلو یو خوشحال رتیپر از ح یپر از اشک، تک خنده ا یچشمان با

 م و گفتم:ناباور و شوکه، سرم را به چپ و راست تکان داد

 نفس؟ یگیراست م-

 

شوکه و ناباور نگاهش کردم و بعد، به  یا هیلب زمزمه کرد. چند ثان ریز یاوهوم

 میپا یتخت نشسته بودم، رو یکه لبه  ی. در حالدمشیشدت در آغوشم کش

ام چسبدندم.  نهیگذاشت و سرش را به س میرا دو طرف پاها شینشست. پاها

 گفتم: دیلرز یم هیاز شوق و گر میهمانطور که صدا

 تنگ نشه. باشه نفس؟ باشه؟ یمامان پر یبمون تا دلت برا نجایهم شهیپس هم-

 

کوچکش را دو  یمن خبر نداشت، تنها سرش را تکان داد و دست ها جانیکه از ه او

 گذاشت! و من مسخ شده، در آغوش کوچکش فرو رفتم! میطرف پهلوها

 

. به میبرو نییپا یصرانه، به طبقه خوردن ع یاصرار من، نفس حاضر شد برا به

ام گره خورد. با  یینگاهم در نگاه دا ،یچیمارپ یآمدنمان از پله ها نییمحض پا

 یمرتب به طبقه  ییکرد و به گمانم بخاطر آنکه نفس را با لباس ها یتشکر نگاهم م

 آورده بودم، خوشحال بود. نییپا

 

که  یمبل یرو یم برگشتم. وقتا ییبه آشپزخانه رفت و من کنار روهام و دا نفس

 به شدت آهسته کنار گوشم گفت: ییروهام نشسته بود نشستم، با صدا

 رفت؟ شیچطور پ-
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 گفتم به تو چه؟ یم دیخوبه وگرنه االن با یلیکه حالم خ فیح-

 نازگل؟!-

 

به شدت مواخذه گر بود. چپ چپ نگاهش کردم و جوابش را ندادم که  لحنش

 کرد:توجهم را جلب  ییدا یصدا

شام و ناهارش  یشد که حت یم ی. چند روزنییپا ادیب دیکرد شیممنون که راض-

 دونم چرا با من قهر کرده. یخورد! نم یاتاقش م یرو هم تو

 

 کردم و مودبانه گفتم: یتبسم

 یباهاش حرف زدم و فکر م یلیاما من امروز خ هیکنم! به نظرم عاد یخواهش م-

نداشته باشه  یو مشکل دی. اگه شما هم موافق باششهبه بعد بهتر ب نیکنم اوضاع از ا

و من رو  هینیریبه شدت ش یرو با نفس بگذرونم؟ بچه  یمیتا کیمن روزانه  شهیم

از روز اول  شیکنم که روح یکار دمیندازه. قول م یخودم م یخواهر کوچولو ادی

 هم بهتر بشه!

 

با تعجب نگاهش  نشست. میپهلو یآرام و نامحسوس روهام، درست رو ی سقلمه

 گفت: دیپر از شک و ترد ییبا صدا ییکردم که دا

که نفس حالش خوب  دیکمک کن دیشما داره؟ چرا با یبرا یکار چه نفع نیخب ا-

 باشه؟
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 ! به گمانم گند زده بودم.دمیو لب گز دمیروهام را فهم یسقلمه  یمعنا تازه

 

از  یکردم آرام و خال یم یکه سع ییمشت شده ام را باز کردم و با صدا یها دست

 باشد، گفتم: یو لرزش یهر دستپاچگ

در حق من انجام داده بودن که  یبزرگ یلیلطف خ هیخانم  سایپر دیشما فکر کن-

خانم هم گفتم. من رابطم با بچه ها  نیجبرانش کنم. به نسر ینجوریتونم ا یفقط م

تا  دیکار بش نیا مانع دیخوا یتونم به نفس کمک کنم. شما که نم یخوبه و م یلیخ

 ونم؟یخانم مد سایفکر کنم که به پر شهیهم نفس بهتر نشه و هم من هم

 

به چپ و  یدوخت و متفکرانه سر میو پر نفوذش را به چشم ها اهیس یها چشم

 و لبخند زدم. دمیراست تکان دادم. نامحسوس دستِ عرق کرده ام را به پالتوام کش

 

شدم،  یآن به شدت هول م ریکه من ز زیت موشکافانه و یبا نگاه یا هیثان چند

که بعد با  ختمیر میو صداقت در چشم ها تیتوانستم مظلوم ینگاهم کرد. تا م

 محکم اما نرم و مهربان گفت: ییصدا

نداره. اگه  ینفس هم باهات کنار اومده پس مورد داستیکه پ نطوریباشه قبوله! ا-

که  یدم هرچ یکنه، قول م ونهیهاش من رو د یگوشیکه بازم باز یکن یکار یبتون

 کنه! یام م وونهیبچه داره د نیا یبهت بدم. غم و ناراحت یبخوا

 

 یخال یجا ینیکه بب ییشهر عذادار شدند؟ کجا کیکه با رفتنت، انگار  ییکجا مادر

من و نفست، قلبِ تک  یِمیتی ینیکه بب ییتواند پر کند؟ کجا یکس نم چیات را ه



1066 
 

شهر!  نیا یآدم ها یمعرفت یو ب یدرم ببخش به خاطر نامردآزارد؟ ما یبرادرت را م

 نیتو از ا"نداشت!  زیچ چیه تیتلخ برا تشهر دود گرفته، جز خاطرا نیببخش که ا

 تو چه قدر سوت و کور است! یکه شهر ب یتا به تمام مردمانش ثابت کن "یشهر رفت

 

شهر گرفت. همه  نیکه دلشان از مردم ا یکسان یهمانند همه  یشهر رفت نیاز ا تو

دردِ نبودشان را به مردم  دیکه چمدان جمع کرده و رفتند! رفتند تا شا یکسان ی

کنند چه قدر نبودشان سخت و طاقت فرساست!  یادآوریشهر گوشزد کنند؛ که  نیا

بر خواهند گشت.  یو آن ها روز یشه رفتیهم یبود که تو برا نیتفاوت آن ها با تو ا

 شده باشد! ریها د زیچ یلیخ دیعوض شده باشد. شا زهایچ یلیخ دیکه شا یروز

دل  یبه جا می. کاش تا زمان داشتمیدانست یتا زمان بود قدر هم را م کاش

ماندن و  یکه کس میکرد ینم ی! کاش کارمیآورد یشکستن، دل به دست م

شهر از نبود  میکرد ینم یدهد. کاش کار حیرا به فرار کردن و رفتن ترج دنیجنگ

 شود. یخال میکه دوستشان دار یکسان

 .... کاشمینکن ی. بدمیبد نباش کاش

 

افکارم نجات داد! سرم را بلند کردم و به  نیمرا از غرق شدن ب ،یزنگ گوش یصدا

 کرد.  یاش نگاه م یگوش یدرهم به صفحه  ییچشم دوختم. با اخم ها ییدا

 

ز جا بلند شد. به سمت به زبان آورد و ا یکوتاه یکه عذرخواه دیطول نکش یا هیثان

 کلیام بدرقه اش کردم. کنجکاوانه از پشت به ه رهیبالکن رفت و من با نگاه خ

 احساس کردم. میرا دور بازو یدست یچهارشانه اش چشم دوخته بودم که گرما
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 لب زدم: یو با لحن سرد دمیدر هم رفت. چرخ میمنقبض و اخم ها فکم

 ه؟یچ-

 ه؟یچه رفتار نیا-

 

 گفتم: شیبه چشم ها رهیکردم و خ کیبا حرص بار را میها چشم

 ؟یکه باهام کرد یقربون صدقتم برم به خاطر کار یخوا یم-

 

 شده گفت: کیبار یانگشتانش فشرد و با چشمان نیب تیرا با عصبان میبازو

 بارِ هزارم!! نینازگل! ا ادیخوشم نم یمن از زبون دراز-

 یبارِ ده هزارم! نامرد چه طور تونست نی! اادیخوشم نم یمنم از دروغ و پنهون کار-

همه حسرت تو دلم بمونه؟  نیا یکه اون زن مادرمه؟ چه طور اجازه داد یبه من نگ

 کار؟ نیبه خاطر ا یبخش یاصال خودت رو م

 

گذاشت. در  شیپاها یآرنج هر دو دستش را رو یرا رها کرد و با کالفگ میبازو

 لب زمزمه کرد: ریچنگ زد و ز شیموها

 فقط بهم صبر بده! ایداخ-

 

 گفتم: یحرص و ناراحت با
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 چیکارت ه نیمحض اطالعت بگم که به خاطر ا دیبا ؟یریگیم شیدستِ پ هیها چ-

 وقت! چیبخشمت! ه یوقت نم

 

 نیکرد چن یگمان نم یینگاهم کرد. گو یو با ناباور دیمرتبه سرش را باال کش کی

از دهانم  یکه حرف شهیثلِ همشدم؛ درست م مانیپش یرا از من بشنود! کم یحرف

 کردم. یکه گفته بودم مالمت م یزیچ یآمد و بالفاصله خود را برا یم رونیب

 

گرفت. فکش  یوانگیو د تیمغموم و ناباور روهام، آهسته آهسته، رنگِ عصبان نگاه

 :دیغر شیدندان ها نیهم فشرده شد. از ب یرو شیمنقبض و لب ها

 االن!! نیخونه! هم میریم-

 ...اما-

 به زور بلندت کنم؟ ای یشیپا م-

 

بار، از نگاه خون  نیاول ی! برادمیشدم و چرا دروغ؟ ترس رهیسرخش خ یچشم ها در

 .دمیبارش به شدت ترس

 

سرم را باال آوردم و  ،ییدا یپا یصدا دنی. با شنمیمبل بلند شد یهم از رو با

 :دینگاهش کردم. متعجب پرس

 کجا؟-
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 جواب داد: روهام

 .میزود تر بر دیاومده! با شیپ یفور کار هی-

 !ارهیخانم گفتم عصرونه ب نیاما من به نسر-

 !میرس یخدمت م گهیروز د هیانشاا... -

 

 بعد نگاهم کرد و با حرص گفت: و

 !هیفور یلیآخه کارمون خ-

 

که  یخواست با وجود اشتباه ینداشتم! دلم نم ینیوجه قصد عقب نش چیه به

که زده بودم، من را  یه خودش بدهد و به خاطر حرفمرتکب شده بود، حق را ب

 بازخواست کند!

 

. با هم از دیکش یخودم که آمدم، مچم را گرفته بود و من را پشت سر خودش م به

 .میکرده بود رفت یداریخر یکه به تازگ ینیو به سمت ماش میزد رونیخانه ب

 

بلند و  یکرد و پالتو درب خانه را پشت سرم بستم، روهام چراغ سالن را روشن یوقت

دستانش  نیمبل نشست. سرش را ب یو رو دیکش رونیرنگش را از تنش ب یمشک

 را بست.  شیچشم ها د،یکش ینفس م یکه عصب یگرفت و در حال

 



1070 
 

ناراحت  یفقط کم ،یمرا کم نیشد و ا یم نییاش به شدت باال و پا نهیس ی قفسه

 کرده بود.

 

آرام اما خش گرفته اش،  یصدا دنیه با شنکنارش رد شدم تا به اتاق بروم ک از

 :دندیچسب نیبه زم میپاها

 .میحرف بزن دیبا نیبش ایب-

 

 جواب دادم: یلحن سرد با

 خوام برم بخوابم! یخستمه! م-

 

 زد: ادیقدم را برداشتم، فر نیبه محض آنکه اول و

 !نیبش نجایا ایبهت گفتم ب-

 

 اهش کردم. شوکه و ناباور گفتم:درشت شده، برگشتم و نگ ییو با چشم ها دهیترس

 ؟یزن یسرِ من داد م-

 

را  میصدا نباریاش را چنگ زد و به عقب برد. ا یشانیپ یرو یموها ن،یبه زم رهیخ

 گفتم: تیباال تر بردم و با عصبان

 آره؟ ؟یزن یتازه سرم دادم م یمادرم رو ازم گرفت-
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 د زد:بلند شد و دا شیآتشفشان، فوران کرد. از جا یکوه همچون

 نازگل؟ یتمومش کن یخوا یم یک ؟یبزرگ بش یخوا یم یتو چه مرگته هان؟ ک-

 

مانده بود و  رهیخ تشیصورت سرخ از عصبان یدرشت شده، نگاهم رو ییچشم ها با

بود که حرف  یادیآمد. به گمانم مدت زمان ز ینم رونیاز دهانم ب یحرف چیه

را نرم تر کند، دوباره  شیصداآنکه  یچون ب کردندیم ینیسنگ شیگلو خیب ش،یها

 :دیکش ادیفر

به  یازدواج بچه بود یکه هنوز برا ییآره من اشتباه کردم! من اشتباه کردم که تو-

 کاریمروت بگو! چ یتوئه نامرد بگو! توئه ب  یخونه آوردم! من اشتباه کردم ول نیا

اشتم به ذ یم ؟یبش گهید یکیذاشتم مالِ  یم ؟یذاشتم از دستم بر یکردم؟ م یم

ذاشتم  یم ؟یکه دوستش ندار یکن واجازد یخاطر در آوردن حرص من، با کس

نبود به خاطر  تیخودِ احمقت حال ؟یاما کنار برادرم باش یتموم عمرت من رو بخوا

. اصال من به درک! منه آشغال به یکن یکار م یبا خودت چ یدر آوردن لج من دار

 !؟یکن یسکیر نیخودت همچ هیبا زندگ یدرک! چه طور تونست

 

 یاحساس نم میپاها ریرا ز نیزم یگمانم روح از تنم جدا شده بود! چون حت به

 یچون حرف ها میدفاع از خودم بگو یبرا یتوانستم حرف ینم یکردم. من حت

 محض بودند! قتِیروهام، حق

چون  دمیبچه بودنت! همه رو بخش یهمه رو گذاشتم به پا ،یهمه اشتباه کرد نیا-

خوش  یکل یاوج جوون یبا تو دیکه االن با ینازگل دیمن بود! من نبا ریصگفتم تق

 ی! نمیخونه ا نیتو زنِ ا نیبب ؟یکردم. اما نازگل تا ک یخونه م هیبگذرونه رو خانم 
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 یالک یشدنا ریگتا کجا؟ جو جایب یقضاوتا ؟یکنرفتار بچه گونه رو تموم  نیا یخوا

 کمی یخوا ینم ؟یفکر کن کمی یزن یم یهر حرف نکهیقبل از ا یخوا ینم ؟یتا ک

 !؟یبزرگ بش

 ...دیمن... تو... نبا-

 

 و به خودش اشاره کرد: دیحرفم پر انیم

چه  ستین ادتیتو انگار  یول دیکردم. نبا یم میمادرت رو ازت قا دیآره! آره من نبا-

! اون یو سالم حیو صح یستادیمن وا یکه جلو نی! حالِ االنت رو نبیداشت یحال

 یدرست و حساب یتونست ینم ی. حتینیپات رو بب یجلو یتونست ینم یقع حتمو

 دنیدونستم با د یدونستم. م ی. فشار و استرس برات سم بود! من میحرف بزن

! بعدشم من کف دستم یتحمل کن یتون یدونستم نم ی. مشهیمادرت، حالت بد م

 یکنم وقت یم میزت قارو بو کرده بودم که مادرت سرطان داره؟ با خودم گفتم االن ا

وقت فکرِ  چیمنِ احمق ه ره؟یم یدونستم م ی. از کجا مشتیپ ارمشیم یخوب شد

انجام دادم،  یکردم، هر رفتار ی. هرکاریکن یباهام رفتار م ینطوریخودم نبودم که ا

! یدیوقت نفهم چیکه ه فی. حیفهم یکه نم فیتو بوده! ح یزدم، برا یهر حرف

 وقت... چیه

 

 چیبزنم اما ه شیمبل برداشت، دهانم را باز کردم تا صدا یکه از رو را شیپالتو

افتاده، دهانم باز و  رونیاز تنگ ب هیماه کیهمانند  .امدین رونیب میاز گلو ییصدا

 .دیرس یبه گوش نم ییصدا چیشد و ه یبسته م
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 ترس به یو به سمت در رفت. لحظه ا دیرا پوش شیمقابلِ نگاه مبهوتم، پالتو روهام

دانست  یخواست تمام امشب را کنارم نباشد؟ نم یتمام وجودم چنگ زد! نکند م

 دم؟یترس یوجود او م یخانه، ب نیمن در ا

 

 یصدا د،یرس یکه به گوش م ییمکث کرد. تنها صدا یراکه باز کرد، لحظه ا در

 و پر از خشم روهام بود و بس! یعصب ینفس نفس زدن ها

 

 که حاال آرام و خش دار شده بود گفت: یی، با صداآنکه برگردد یبعد، ب یا هیثان

 هیگردوندن  یبرا یکه گفتم خوب فکر کن. هر وقت احساس کرد ییزایبه چ-

 یکن یاشتباهات قبلت رو تکرار نم یهر وقت فکر کرد ،یآماده ا ییزناشو هیزندگ

 یمادرت رو ازت مخف نکهیگردم. در ضمن... بابت ا یبهم زنگ بزن! هرجا باشم برم

 خوام. خدافظ! یکردم هم معذرت م

 

 یسر خوردم و رو واریرفت و در را پشت سرش بست، کنار د رونیمحض آنکه ب به

روهام به وجودم  یکه حرف ها یکف سالن نشستم. شوک یزده  خی یها کیسرام

 بدتر بود!  زین یولت۲۲۰شوک  کیکرده بود، از  قیتزر

 

 یم ریقلبم ت دم،یشن یکه م یا شد و با هر کلمه یمدام در سرم اکو م شیصدا

و متاسفانه به شدت قابل قبول بودند. حاال که خودم را  یمنطق شی. حرف هادیکش

به نازگلِ  یروهام بودم، حرف یاگر من هم به جا دیشا دمیدیگذارم، م یم شیبه جا

 زدم. یحال نم ضیو مر فیضع
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 دیبخش یم یهام در صورترو نباریسخت بود اما باز هم اشتباه کرده بودم! و ا قبولش

 دانم! یتوانستم؟ نم یکه بزرگ شوم. م

 

 یهجوم آورد و برا میمطلق شد، بغض به گلو یِکیتار ش،یگرگ و م یهوا یوقت

 یشکستم و زنگ م یکردم؟ غرورم را م یچه م ایبودنش در خانه دلتنگ شدم! خدا

 زدم؟

 

خانه، به خاطر روشن  بودنِ خی. دمیخانه لرز یجمع شدم و از سرما شتریخودم ب در

 کرده بودم! ریگ میعظ یخبندانینبودنِ شوفاژ نبود! به خاطر نبود او بود که انگار در 

 

 گریگذشت و به گمانم د یمغموم و نگرانم را به ساعت دوختم. از هشت شب م نگاه

 یزندگ کیاز پس  یزنگ بزن که بدان یتحمل نداشتم! اما روهام گفته بود زمان

 کنم؟ یاشتباه نم گریشدم که د یمطمئن م دیچه طور باآمد.  یبرخواه

 

سرد باشد و سرما بخورد؟ کاش  رونیب یکه نه شد، دلشوره گرفتم! نکند هوا ساعت

 رفته باشد! انایو د اوشیس شیپ

 

 کنان گفتم: هیگذاشتم و گر میزانو یاشکم در آمد. سرم را رو گریشب، د ده

 کار کنم؟ یچ ایخدا-
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بود  دایقرصِ ماه پ نجایبالکن دوختم. از ا ی شهیو نگاهم را به ش مدیرا باال کش سرم

 کرد! یم یخودش طناز یو در آسمانِ پر ستاره، برا

 

 هق کنان گفتم: هق

 ؟یکنیکمکم م-

 

 را به چپ و راست تکان دادم: سرم

! کمکم یریگ یکه دستم رو م ییهر چه قدرم آدم دورم باشه باز ته تهش تو نیبب-

روهام شرمنده نشم. شرمندش  یاشتباه نکنم. که بزرگ بشم. که جلو گهیکن که د

 آره؟ ؟یکن ینکنم! کمکم م

 

و زمزمه  دمیخند هیگر انیکه به آن چشم دوخته بودم، م یستاره ا دنیدرخش با

 کردم:

 !یذار یکه تنهام نم یعاشقتم مهربون! مرس-

 

از بخار  یکوچک بالکن چسباندم و قسمت یبخار گرفته  ی شهیام را به ش قهیشق

را با نوک انگشتم پاک کردم. از همان قسمتِ کوچک، نگاهم را به ابر  شهیش یرو

 !دمیکش یقیپراکنده در آسمان شب دوختم و نفس عم یها
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 میلب ها یمحو رو یاراده لبخند یب دم،یباز و بسته شدن در را که شن یصدا

 لب زمزمه کردم: ریآنکه برگردم نگاهم را به ماه دوختم و ز یشد! ب ینقاش

و پر نور آسمونم  زیوسوسه انگ یستاره ها ،یچیپر زرق و برق شهر که ه یچراغا-

 ! ماهِ آسمونِ قلبم!ی! تو ماهِ مننهیب یکدومشون رو نم چیچشمم ه ،یچیکه ه

 

شانه ام قرار  یگرم و آشنا از پشت به دورِ کمرم حلقه شدند. چانه اش رو ییها دست

 :دیلحن ممکن به گوش رس نیرار ترق یبا ب شیگرفت و صدا

 !دیببخش-

ته دلم مالش رفت. دستانم  یکیهمه نزدرا از پشت به تنش چسباندم و از آن خودم

 لب زمزمه کردم: ریشکمم قفل شده بودند گذاشتم و ز یدستانش که رو یرا رو

 چرا؟-

 

 نیا یپوست ریشانه ام احساس کرده و از احساسات ز ینامحسوسش را به رو ی بوسه

 وجه! چیشد اورا نخواست؟ به ه یمرد ضعف کردم! م

 ؟یبخش یکردم. م هتیتنب یجور نیکه ا-

 

گوشم  ینرم یکه رو شیندادم. لب ها یباال انداختم و جواب یخباثت شانه ا با

را به  شیکج کردم و او همانطور که لب ها ینشست، مور مورم شد. سرم را کم

 آورد زمزمه کرد: یرا بند م نفسم ش،یگوشم چسبانده و هرم نفس ها

 نکنما! میازت معذرت خواه گهینکن د یکار هی-
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 و او ادامه داد: دمیخند زیر زیر

بود! با  نیکه برام مونده بود هم یخواستم باهات قهر کنم و برم، اما تنه راه ینم-

 !یایبه خودت م کمیخودم فکر کردم از ترس نبودمم که شده 

 

و  اوشیس یکه عکس ها یآن روز افتادم! همان روز ادیه مرتبه، ب کیدانم چرا  ینم

 و روهام را متهم کردم.  دمیآن دختر پرستار را د

 

 ناراحت گفتم: یآرام اما لحن ییصدا با

اون عکسا  یتو مارستانیب یکه تو یکه... زود قضاوت کردم... همون روز یاون روز-

من از حال رفتم، تو کجا  نکهیندادم، اون روز بعد از ا صیرو از هم تشخ اوشیتو و س

 ؟یرفت

 سرِ خاکِ پدر و مادرم!-

 

 ام مچاله شد. مغموم و گرفته نجوا کردم: نهیدر س یزیکردم چ احساس

 نه؟ یناراحت شد یلیخ-

 تموم شده! گهیسرت. د یاوهوم، اما فدا-

 یفکر م شهیزود قضاوتت کردم... هم شهیبودم... هم نیبهت بدب شهیمن... من هم-

 !یلیخوام...خ یمعذرت م یلی... من خیبزن بیتا بهم آس یکن یم یکار هیکردم 
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 ،یبود نی. اگه تو به من بدبیبدون یزیخودت رو مقصر چ ستین ازی! نششیه-

سوال نازگل... هنوزم  هیرو به وجود آوردم! فقط  ینیبدب نیخودم بود. من ا ریتقص

 بزنم؟ بیخوام بهت آس یمن م یکن یفکر م

 

 و راست تکان داده و گفتم: را به چپ سرم

 هیرو  میخواستم فقط ناراحت یرفتار کردم، م یوجه! اگه امروزم اونطور چیبه ه-

 کنم.  یسرت خال یجور

 

کامال در آغوشش  نطوریچپم گذاشت. ا یشانه  یراستش را باال آورد و رو دست

 شدم! یبودم و مستِ مست م

 

 یس زد. قلبم بلند و پر صدا مگوشم چسباند و نفس نف یرا دوباره رو شیها لب

دهان باز کرد و شروع به حرف زدن کرد، لبش به  یکرد. وقت یم میو رسوا دیکوب

 کرد: یقرار تر م یخورد و قلبم را ب یگوشم م ینرم

 ؟یدونست یدوستت دارم م یلیخ-

 

 :دمیسرم را به راست چرخاندم و لبش را کوتاه بوس کبارهی به

 مردِ من! فتهیوظ-
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نداشته  یمقدمه آمادگ یب یبوسه  نیا یداد که برا یباال رفته اش نشان م یها ابرو

 است.

 

را باال انداخت و به رو به رو  شیابرو یتا کیشدند.  ثیخب شیکم، چشم ها کم

بخار  ی شهیش یشانه ام برداشت و انگشتش را رو یاشاره کرد. دستش را از رو

 آن نوشت: ی. رودیگرفته کش

 دفاعت؟ نیآخر-

 

 نثارش کردم. یا "ونهید"و  دمیدخن

 

 نوشتم: شیهم مثلِ خودش، با انگشت اشاره ام، برا من

 ...نکهیندارم، جز ا یدفاع نیآخر-

 

زدم. و بعد، در ادامه  زیآم طنتیش یبه صورتش انداختم و چشمک یکوتاه نگاه

 نوشتم:

 هنوزم دوستت دارم!-
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 دو:_فصل_در_ندهیآ_از_یقسمت#

 یکه روحم را نوازش م یمطبوع و خنک یرف باز کردم و در هوااز دو ط میها دست

 .دمیکش قیعم یداد، نفس

 

قرار دادم و نگاه پر از  ییایعمارت بزرگ و رو نیبالکن ا ینرده ها یرا رو میها دست

و  دیدو یروهام که به دنبال نفس م دنیغرور و نشاطم را به باِغ عمارت دوختم. با د

 مارت را برداشته بود، دلم مالش رفت!تمام ع شانیخنده ها یصدا

 

. دیدو یکوچکش، پر سرعت م یشد و با قدم ها یلخت نفس در هوا پخش م یموها

کرد که هرگز به  یدنبالش م یمن، به گونه ا یساله  کیو  یروهامِ من، مردِ س

 همواره ادامه دار باشد! شانینفس نرسد و باز

 

. به دمیاراده خند یرد عمارت شد، بکه وا ینیباز شدن درب باغ و ماش دنید با

عمارت، شوق  نیبدهم و از بودنشان در ا صیرا تشخ ماین نیتوانستم ماش یسادگ

 زده شوم!

 

 یرا هم به همراه خودش آورده است، دوست داشتم از خوشحال اناید دمیفهم یوقت

و  باشند ییدو در جا نیشد ا یبود! نم یدو در کنار هم، نعمت نیبکشم! بودن ا غیج

را منکر شد.  نیشد ا یآمدند و نم یبه هم م بی! عجردیاز خنده دل درد نگ یکس

 عقدشان بود!  گریشد که نامزد کرده بودند و چند روز د یم یچند هفته ا
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رفت، در دلم قربان  یم مایو ن انایجانم که به سمت روهام و نفس و د ییدا دنید با

 مردانه اش دوختم! کلیرفتم و نگاهم را به ه شیقد و باال یصدقه 

 

بعد از آن همه اشک و  ز،یهمه چ دنیبعد از فهم ییکرد که دا یباور م یکس چه

من و نفس شد،  داریکرد، بعد از آنکه مانع د رونیب نجایناله، بعد از آن که من را از ا

عمارت  نیبه ا یزندگ یخودش زنگ بزند و از من بخواهد که به همراه روهام، برا

من را نداشته  دنیجانم خودش طاقت ند ییکرد که دا یباور م یکسچه  م؟ییایب

شود و از من بخواهد که خانمِ  مانیپش نجایکردن من از ا رونیباشد؟ که خودش از ب

 عمارتِ پر شکوه باشم؟ نیا

 

عمرم را در کنار  یباغ چرخاندم و با فکر به آنکه قرار بود مابق یجا یرا در جا نگاهم

 یعمارت پر شکوه بگذرانم، قلبم ماالمال از خوش نیدارم، در اکه دوستشان  یکسان

 شد!

 

عمارت بگذارنم، اما  نیرا در ا یتلخ یروز ها دیخوب و شا یدانستم که روز ها یم

 نیزتریباال به عز نیکه از ا ییحاال نیحاال بود! هم نینداشت! مهم هم یتیاهم میبرا

 ییمایتر بود. به ن کیواهر به من نزدخ کیکه از  ییانایچشم دوخته بودم. به د میها

 د،یگاه و شا هیتک کی. مثلِ دیدوست د کیاورا مثلِ  دش یبرادر نبود! م کیکه تنها 

 عشق از نوع خواهرانه! کیمثلِ 
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 نیکه همسرش را از دست داده بود و قبل از وجودِ من و روهام در ا یجان ییدا به

خانه اش شلوغ تر  یال، با وجود ما کمبه نفس و مادرم بود و حا دشیخانه، تنها ام

مادرم  یبود! جا یخال یلینفر خ کی یداشت. اگرچه جا یکمتر یشده بود و غصه 

و  دهیام. ند دهیآن شب، هنوز هم اورا ند ازکه بعد  یپدرم! پدر یجا دی... شادیو شا

 تنگ شده است! شیدلم برا م؛یچرا دروغ بگو

 

حس و حال مادر بودن دارم.  بیروز ها عج نیا حکمِ نفس را دارد! میکه برا ینفس به

 یدهم. محبت مادرانه خرجش م یرا انجام م شیتمام کار ها ،یمادرِ واقع کیمثلِ 

 کنم که نفس خواهر من است! یفراموش م ،یکنم و گاه

 

کدام را تکرار نکرد!  چیکه از تمام اشتباهاتش درس گرفت و ه یدر آخر، به روهام و

ورزد.  یداند و عشق م یکردن را م یبلد است. رسم عاشق را یکه عاشق یروهام

کند را به زبان  یم ینیدلش سنگ یکند. هرچه رو ینم یتوز نهیک گریکه د یروهام

 یبه نفرت شود! روهام لیشده و تبد نیقلبش ته نش یگذارد که رو یآورد و نم یم

  .بخشدیکه م

 

 زنم. یصدا م "روهام"اورا  "رهام" یکه من هنوز هم به جا یروهام

 

 و از من کندیرا م میگفتن ها "دوستت دارم"دلش هوس  یگاهکه هنوز هم یروهام

 :دیگویکند و پر از حس م ینگاه م میخواهد! در چشم ها یدفاع کردن م

 رهام؟ شرفِیب هیدفاعت چ نیآخر-
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 :میگو یکنم و م یناز م شیمن برا و

 خودم! ی ونهید یدوستت دارم بداخالِق اخمو-
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