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 عشقه

 مهرنوش صفایی

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 عشقه
 یباسمه تعال

 
 

 سرخ دفتر
شته ها سالها سالها از گذ سالها یو  شته... تک  به دنیشیکه اند ییتلخ من،گذ

شد بدون  ی.کاش مستین یزیشگرف چ یجز مرور رنج شانیتک لحظه ها
 ندهیآ یحال،برا نیلحظه،از هم نیشتد از هم ی.کاش مدیرست ندهیگذشتته به آ

 یینبود،امروز و فردا روزیافسوس،افسوس که به قول مادرم اگر د یزد....ول یپل
خاطر هم به  حاال من  ته ام نفم م یا ندهیآ نیهم نبود.و  گذشتت  یکه در 

تر شده ام .....دف رهیبه آن خ یلیم یکشد،دفتر خاطرات کهنه ام را آورده ام و با ب
کنم دستتتم به گشتتودن و  یزند،اما من هرچه م یپرپر م زیم یمدتهاستتت رو

ندنش نم ما مجبور یخوا بارود......ا با دقت و تفکر نبخوانمش،آ دیم،  یهم 
را،با  روحم یهمه خرده پاره ها دی.بارمیبگ یدرستتت میبتوانم تصتتم ق،بلکهیعم

ام  شتتتهیکنم تا با همه قدرت و عقل و اند نیخاطراتم عج یهمه ورق پاره ها
 که اشتباه کرده ام. میکه بعدا باز به خودم نگو رمیبگ یمیتصم
 کنم و یلرزد صتتفحه اول را باز م یکه م یو با دستتت میگشتتا یدفتر را م پم

 میاریخواهم تا  یهمچنان که چشتتم به ستتور اول دوخته ام از ته دل از خدا م
 اشتباه نکنم. یریگ میدر تصم گریبار د نیکند که ا
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 یتو یجنجال حستاب کیو افسترده بودم  نیکه به شتدت ممگ یدر حال امروز
 یخاص زندگ طیبه خاطر شتترا رمیتوانستتتم که ب ذ ینداختم نمخانه به راه ا

ست آمده زندگ نیاز بهتر دیمان،با صت به د صرف نظر کنم.با فر یفر به  ادیام 
ستاده بو یپدر گفتم:رحم کن بابا،من که برا ستال نفر ستادهدشما کارت پ  م،فر

شت دیبودم؟چرا من با سرنو صرف چیرا پم بدهم که خودم ه یتاوان   یدخل و ت
ندارد که شتتما و مادر چرا با هم  یارتباط چیبه من ه دینیدر آن نداشتتته ام؟بب

و مرارت کنار هم دوام  یهمه سخت نیسالها با ا نیو چوور همه ا دیازدواج کرد
ست یینجایدکه ما حاال ما ایکرده ا یزندگ یو با چه منوق دیآورده ا ن که اال میه
مایهستتت ندار م،ا ما حق  به یزندگ دیشتت تان گره  مرا هم  ستترنوشتتتت خود

 و حسرت. یهمه بدبخت نیا د،درینکن لیدخ یباز نیمرا در ا د،خواهشیبزن
من با  یول ستتتین یو اصتتول یزنم منوق یکه م ییدانستتتم که حرف ها یم

ستتاله.دختر با  18دختر  کیزدم و با احستتاس و شتتعور  یاحستتاستتم حرف م
عداد عداز  یاستتت حاال پ کیکه ب ندن   چیفقط ه شیرو شیستتتال درس خوا

دانستم مگر خانواده  یرا مقصر نم یها،کس چیه نی...و من در اچی ه ِچیبود.ه
 ام.
از  نیبود که در ا نیا هیقضتت نیبد ا یرا از دستتت داده بودم و جا زیهمه چ من

 هیبود چه با گر یکیدست دادن ها اصال مقصر نبودم....به هر حال حرف پدر 
چه ب با نوق گ هیگر یمن، چه  چه ب یرایمن،  یمن،هرچه م یراینوق گ یمن،

 شود" یکرد:"نم یخودش را م یگفتم پدر سخنران
ص خرج شهر بزرگ لیتح ست آن هم در  ستان باال شهر مثل تهران،من از  یدر 

ه ند ک دهیعق نیمتفق القول بر ا یاز دوستتتانم پرس وجو کرده ام،همگ یلیخ
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دهد چه  یکفاف خرج خورد و خوراک را هم نم ی،حتیلیتحصتت نهیکمک هز
 .ریمسکن و الم نهیبرسد به هز

 ،پدریول همانی،مییرم،جابجایگ یم یپدر هزار راه وجود دارد،انتقال ی:ولگفتم
ازه تا کند.دوباره گفتم ت ینم یمن لوف یوپشت خال یبه دست ته یگفت:کس
 ییگفت:قول ها یشتتود.دوستتتم م دایپ ییدر خوابگاه جا میبرا گریچند ماه د

ا ر بیس کی تازهرا بکنم. ییدهم که حداکثر صرفه جو یداده اند.من هم قول م
باال بنداز  نیخورد.پدر حرف آخر را زد و رفت:]اوال در ا یهزار چرخ م یکه 

ست و وعده و وع یزیمملکت چ ست قول ا سای.ثاندیکه فراوان ا را  هدیگند بی:
 سرت...[ یخورد تو یم میقم*س*تخورد  یچرخ نم یندازیباال که ب

 .زیبر سرم بر یچه خاک ایاتاقم.....خدا یهم قهر کردم و آمدم تو من
24 /6 /1366 

که باشتتتد.مدارکم را  یمتیروم به هر ق یرا کرده ام،من م میهمه فکر ها امروز
قولکم را  یپول ها یپم انداز کرده ام را و حت یکامال حاضتتر کرده ام پول ها

 روم تا بعد....به پدر ومادر گفته یثبت نام م یهمه را در ساک گذاشتم فعال برا
شده جا یکرده ام که بدون پول و پارت داینفر را پ کیام که  ضر  ا من را ب شیحا

 ب*و*سمثل اراک کا یدر شهرستان کوچک یاو هم زندگ یعوض کندچون برا
صبح  7(و گفته ام که فردا ساعت !!!!یکن یدلت بخواد اراک زندگ یلیاست )خ

 یاراک قرار دارم....احستتاس بد یدر دانشتتگاه علوم پزشتتک یبا آن خانم جلو
 اگر ستتتتین یچاره ا یدروغ نگفته ام ول زانمیوقت تا به حال به عز چیدارم ه

 به خدا. دیروم ام یام را بزنم پم م ندهیآ دیق شهیهم یبرا دیفردا نروم با
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 صبح 1366/ 6/ 25
کردم.پدر اما قبل  یصتتبح زود بعداز خوردن صتتبحانه از مادر خداحافظ امروز

 یدانم.ستتع ی:خودم هم نم؟گفتمیگرد یبرم ی:کدیاز من رفته بود،مادر پرستت
جام ان یالزم باشد برا دیکنم زنگ بزنم به هر حال زود برنخواهم گشت.شا یم
کنم  یدعا م تیامروز اقدام کنم.مادر گفت:برا نیهم یادار یکارها یسر کی

دختر  میکنند.ما مستتلمان یدو دانشتتگاه هم موافقت م نیانشتتاا... که مستت ول
که به  یاز رحمت خدا کفر استتت.لبخند زدم،لبخند یدیما ناام نیجان،در د

 نگفت. یزیاما چ دیبود،مادر د هیشب شتریب هیگر
ستم حم عج در ساس م یبیرا که ب شتم اح شت یدا سرنو سرآماز   یکردم در 

رستتاندم و  ابانیاستتت. دوان دوان خودم را به ستتر خ بیه مبهم و مرهستتتم ک
از پول  یشدن مقدار ادهیپ ؟موقعیرا گرفتم و گفتم:باغ مل یتاکس نیاول یجلو

.راننده ادمبودم شتتمردم و به راننده د ختهیر یا ستتهیقلکم را که در ک یخرد ها
 نیشتتد که به ما پول خرد بدهد ا داینفر پ کیگفت خدا عمرت بدهد باالخره 

 دهند... یروزها وضع پول خرد خراب شده همه پول درشت م
شت به مر زدن ادامه م و ول مقدار پ کیآقا من  دینیداد که گفتم:بب یهمچنان دا

شتاقانه نگاهم کرد  دیخرد دارم.اگر بخواه شت عوض کنم.م ضرم با پول در حا
گفت باشتتد بده تا بشتتمارم و هستتت؟گفتم هزار تومن. یو گفت:حاال چقدر

فتم .گکردو شروع به شمردن  یکف صندل ختیپولها را از من گرفت و ر سهیک
 عجله دارم. یلیتر،من خ عیلوفا سر

رده خدا نک ؟نکندیقلکت را شتتکستتته ا یآبج نمیگفت:بب یبا خونستترد مرد
را  یخنده. حرصم گرفته بود اسکناس هزار تومان ریو زد ز یورشکست شده ا
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 و دوان دوان به طرف امدهیو گفتم واقعا که به شما مردم رحم ن دمیاز دستش قاپ
همه  از آن فمیکشدن  یبعد از خال دمیدو نالیزد ترم یکه داد م یگرید یتاکس

 یم فیتشتتر نالیترم دیکردم.مرد پرستت یم یستتکه حاال احستتاس ستتبکبال
 انیبودم.م نالیبعد ترم قهیجواب فقط ستتوار شتتدم،ده دق یجا ؟بهید،آبجیبر

زد تهران  ینفر داد م کیگوشتتخراش شتتتاگرد راننده ها. ادیهمهمه مردم و فر
نان گفتم من م دهی_بردهیدونفر،بر جا  تهرانخواهم بروم  یو نفم ز قا، آ

 دیوگفت ستتوار شتت یلیم ینفر با ب کیگفتم  یآبج دیهستتت؟گفت چند نفر
با جا  فتیبگ طیلیب دیگفتم از ک بده ب ستتتت،پولیالزم ن رم؟گ  ینم طیلیرا 

کرد. خوشتتحال  یخانم خال کیمن را کنار دستتت  یخواهد،ستتوار شتتدم.جا
شکر کردم و اتو شیکه جا یشدم و از مرد  ب*و*سرا با من عوض کرده بود ت

که داشتم به زور و با چنگ و  یبه راه افتاد،به سمت خط سرنوشت من.... خو
 کردم که خوش خط و خوانا باشد. یم یدندان سع

 نیراه دلشتتوره داشتتتم،از اراک تا تهران چهار ستتاعت راه بود و من در ا متما
ضوراب که آ  ینه؟اگر نم ایرسم  یثبت نام م یامروز برا یتا آخر وقت ادار ایا

 هنکیخورد از فکر ا یبه هم م زیامروز برسم همه چ یتوانستم به آخر وقت ادار
افتاد از ترس به خود  دواهخ یاگر به موقع به دانشتتگاه تهران نرستتم چه اتفاق

صدا دمیلرز زد آب...آب به خودم آمدم و  یشاگرد راننده که مدام داد م یو از 
 آب؟ یگفت:آبج دیسرم رس یباال یوقت
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 یال میچقدر تا تهران مانده؟دوازده و ن دیآقا ببخش دمیجواب دادن پرس یجا به
ودتر که ز میبکن یکار کیشتتود  یآقا تو را به خدا نم ی...گفتم:وامیتهران کی

 ...میبرس
شم زکننده ا ریراننده قه قه زد ز شاگرد  کی،یگفت چرا آبج یخنده و با لحن م

داشت مرا  شیکه با چشم ها یحال ؟دری.چه راهدمیداره!معصومانه پرس یراه
کهیداد گفت:ا یقورت م قا ن نده و بق یمنو آ قا هیران ما رضتتتا ونیآ خانو  تیو 

 فیتشتتر نکهیا بهراننده با همان لحن ادامه داد: ؟شتتاگردیبه چ دمیم،پرستتیبد
....قاه قاه قاه....و به دنبال شتتتاگرد راننده چند ایبعد هم آن دن یلیتر ریببرند ز
 خنده...قاه قاه قاه. ریهم زدند ز گریالت د

از چشتتمانم متصتتاعد شتتد،که  یدانم اما برق یاز شتترم،نم ایبود  تیعصتتبان از
نده ن فت.ده دق را بستتتت و شتتشیشتتتاگرد ران عد  قهیراهش را کج کرد و ر ب

ها یکی یجلو ب*و*ساتو نده داد  یاز رستتتوران  گه داشتتتت،ران ستتر راه ن
وباره د دیبکن دیدار یکار ،هریخوردن ،آبییتوفق،دستتتشتتو قهیدق ستتتیزد،ب

 یکی.....مردم قهیدق ستیب دیشم.مغزم سوت کش یدار،که شرمنده م هنگ دینگ
ا ر د؟راهیده ی....اجازه مدیگفت ببخشتت یشتتدند خانم کنار دستتت ادهیپ یکی

شما پ شیبرا :گرمت گفتم:نه.گفت دیترد د؟بایشو ینم ادهیباز کردم زن گفت:
 نیماشساک مردم داخل  یکند در ثان یشود االن شاگرد راننده در را قفل م یم

 شود. یدردسر درست م تیاست برا
گفت  یم.راستتتت دمیگم شتتود....تا آخر حرفش را فهم یزیوقت اگر چ کی

جاده  کنار ییشتتدم و جا ادهیشتتوم.تشتتکر کردم و پ ادهیبود که پ نیتر ا یعقالن
سنه،اما پولم را الزم  یسکو کی یرو شنه بودم هم گر ستم،هم ت ش پله مانند ن
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 یفروشتت هیکه خلوت شتتتد به صتتتاحب امذ یرا درآورم و کم وانمیداشتتتم ل
فت تعجب نگاهم کرد،و گ د؟بایآب لوف کن وانیل کیشود  یم دیگفتم:ببخش

ندار ند یول میآب  به و ستتتا کدامش را  خیو  مینوشتتتا در بهشتتتت هستتتت 
شتم و به لحظات یبدهم؟جواب ندادم.فقط رفتم و دوباره رو سکو ن ه ک یهمان 

 یرو یالیخ یکه با ب دمیگذشتتت نگاه کردم،ناگهان راننده را د یبه ستترعت م
خورد...کفرم  یهان مو ستتو یپشتتت مغازه نشتتستتته بود و با اشتتتها چا یختت

 گفتم:حرکت ظیبودم،با م ستتتادهیراننده ا یبه خودم آمدم جلو یدرآمد....وقت
 باشد؟ یهنوز زود است امر یآبج ری:نه خد؟گفتیکن ینم

 یگل مو دییگو یگل م دیخودتن نشتتستتته ا یبرا نجایگذرد،ا ی:بد که نمگفتم
صال هم برا دیشنو سافران کار یکی دیشا رونیکه آن ب ستیمهم ن تانیا  از م
او مهم باشتتد...راننده به  یها هم برا قهیدق دیشتتا یداشتتته باشتتد و حت یواجب
قا تاد یریکرد و گفت:عجب گ ینگاه شیرف نه آبج میاف مهم  میبرا یامروز...

ساعت زودتر از خواب  کیخواست صبح  یم ییگو یمسافر که م ست،آنین
کار مهمش برستتتد،)دو به  به موقع  تا  ند شتتود  تد  یباره صتتتدانازش بل مم

که با ننه  یاش بد است هر کس نیگفت:خط تهران المذهب هم یگریخنده(د
کار  لبخواد برود تهران و بشود مهندس.....از همه هم ط یکند م یاش قهر م

 است.
*** 
 نالیشتتتدم،ترم ادهیپ ب*و*سنگه داشتتتت و من مثل جت از اتو ب*و*ساتو

به گوش م ادیفر یشتتلوغ بود و صتتتدا  یداد م یمرد دیرستت یاز هر طرف 
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 یم یگریآماده حرکت...و د نیگفت:امام حستت یم یگری،دی...آزادیزد:آزاد
:آقا شتتما از دمیخورد.پرستت یهمان بود که به درد من م نیگفت:انقالب....و ا

سواری...گفت:بله آبجدیشو یهم رد م شگاهمقابل دان س یشدم...کم ، ه بعد 
ش گرینفر د سر  یها ابانیاه افتاد...خبه ر نیو ما شلوغ و  تهران در آن وقت روز 

ساعتم م یسام آور بود با هر نگاه شت تنم آب م یکه به  صف گو  یانداختم ن
ه هم ب یشدم ربع ساعت ادهیدانشگاه پ یشد باالخره ساعت دو بعداز ظهر جلو

شکده علوم پزشک شتم تا ا یدنبال دان س نکهیگ  یکه عمر ییبه جا دمیباالخره ر
بعد من در اتاق ثبت نام  یل*خ*تبود...و  میو جوان یکودک یآرزوها عادگاهیم

 بودم.
ستترش را بلند کرد و با دقت مرا ورنداز کرد و گفت:تا به حاال کجا  یچادر زن
 د؟یمانده بود د؟خوابیبود

گفتم:نه به خدا از صبح زود تا به حال در راه هستم،از اراک آمده ام،با  شرمنده
رگه و ب دیرستتانده ام.ترا به خدا رحم کن نجایخودم را به ا بتیو مصتت یبدبخت

بده به من  نام را  بت  حد و ث خاب وا بهیانت عا د، تا عمر دارم د  یم تانیخدا 
 نیرو با متاخ ایخواهد برو و فردا صبح زود ب یکنم....زن با جذبه گفت:دعا نم

نم ک یس مرا ندارم امشتتب بروم...التما ییثبت نام کن.گفتم:خانم به خدا جا
من قرار داد و  یرو یبروم. زن دو برگه را جلو شتتهیهم یبرا دیاگر امروز بروم با

 غیآمد و در یاز دستتتم برم یکار ،منیفکر نکن نکهیا یهم برا نیا ایگفت:ب
 .....یموقع به همه قسمت ها برس بهکنم  یفکر نم یکردم ول

نام واحدها...و  میبرد نوشتتته ا یآنجا رو یانتخاب کن دیرا که با ییواحدها
 .....یبه کدام قسمت برو دیبا میبگو ا،تایداشت کن و بعد ب ادیتعدادشان را 
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*** 
توانستم از فرصت ها استفاده کرده بودم و حاال پشت در اتاق  یکه م ییآنجا تا
وا  یصتتندل کی یرو دیممزده و ناام یدکتر روزبهان ،یدانشتتکده پزشتتک میرئ

کرد و با  یرا جمع م لشیتوجه به من وستتتا یاش که ب یرفته بودم و به منشتت
انداخت  ینگاهشده بودم...زن جوان معذب به من  رهیکرد خ یم یباز یکامذ

 چیتتهتت یبتتر ینتتمتت شیتتاز پتت یجتتا نشتتتستتتتتتتن کتتار نیتتو گتتفتتت:از ا
ا دکتر ت اوردیب تیفردا برا یرا بده ،برگهیرا ندار ی...کستتیی....آشتتنایدوستتت

 یفکر کیامشتتبه رو  کیه گفت:خب حاال امضتتا کند؟محکم گفتم:نه!دوبار
 دیبانم نرستتا نالیخودم را به ترم گریستتاعت د کیبکن تا فردا....گفتم:اگر تا 

شگاه.زن مبهوت نگاهم کرد  یزندگ دیق شهیهم یبرا سد به دان ام را بزنم چه بر
م....فردا امضا به دکتر بده یتا برگه ات را برا ستمیو گفت:متاسفم من که فردا ن

 است.... یرمضان یفرد آقا یدکتر روز ها ید است و منشروز فر
مات شتتتده  یباز نیمن نبود،من در حرکت آخر ا حیبه توضتت یازین گرید

فکر که چه  نیو ستترگردان،در عالم خودم و مرق در ا جیبودم.....راه افتادم،گ
هایچ ها ییز به ب به دستتتت ن یرا  چه  که  اوردمیان از دستتتت خواهم داد 

س  مابرخورد نا به هنگ نیبرخورد کردم و از ا یناگهان...گرومپ....محکم به ک
ر د قهینشستم و بعد از چند دق نیزم یهمانوور رو یشدم....مدت نیپخش زم

 و فمیبلند شتتدم و کامذ ها و ک نیزم یکه به شتتدت آشتتفته بودم از رو یحال
 ،جمع کردم.پخش شده بود نیزم یرا که رو لمیوسا
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شمانم ش نیکه به زم چ شده بود جز در حا سا هیدوخته   کرد و یگردش نم لمیو
شتتده بود  نیکه پخش زم یدر حال آتش گرفتن بود.پستتر میاز شتترم گونه ها

 رهیبه من خ نیبر لب همچنان نشتتستتته بر زم یمتعجب و خونستترد،با پوزخند
ه ک یاشما بودم الاقل به خاطر معرکه  یشده بود....و عاقبت گفت:من اگر جا

ست.آن هم  نیکردم.....ا یم یبه راه انداخته ام عذرخواه شرط ادب ا حداقل 
به زمیفرهنگ طیمح کیدر  گاهم را  نان مستتکوت ن ما همچ ته  نی.من ا دوخ

 مینداشتتتم بلکه به خاطر آنکه گلو یبودم،نه به خاطر آنکه شتتعور عذرخواه
کلمات  یکه به محض باز کردن دهانم به جاچنان از بغض فشتترده شتتده بود 

 شد.... یم یاشکم جار لیس
نگاهم  رهیخ رهیکه خ یبلند شتتد و خودش را تکاند،بعد در حال شیاز جا مرد

ست،ترم  نووریهم شهیکرد گفت:هم یم شگاهیآ یها که م یکیا زار و با ند،دان
رهنگ و ف ،ادبیشود،آنوقت توقع کم)و با انگشت نشان داد(فقط کم یم یکی
 نیرا از زم فشیتوقع نابجا و دور از دستتترس،و خم شتتتد تا ک کیشتتود  یم

مان در هم تالق گاه باال آورد و ن هان ستترش را  ناگ گاهش کردم،  یبردارد...ن
بود که اگر چه در نظر اول  یچشمانم صورت مردانه و خوش تراش شیکرد....پ

 بود..... یاز مودت و دوست ییاینمود اما در یپر جذبه م
افسوس،افسوس که همان  یبخوام ول یبزنم،تا عذر یرا باز کردم تا حرف دهانم

د روان شد....مر میاز اشک بر گونه ها یلیکلمات س یدانستم.به جا یشد که م
و من  دیبگو یزیکرد دهانش را باز کرد تا چ یکه متعجب نگاهم م یدر حال

ش دواریام شم دوختم تا بخ شم هر چ دهیبه دهانش چ ستم یند که مشده با  دان
 ...ستین یکلمات عذرخواه هیشود شب یخارج م میکه از گلو یهق هق ِ تلخ
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ر و د ستتتیکه دبستتتان ن نجایمرد ستتکوت را شتتکستتت و گفت:خانم ا عاقبت
ما شما بودم حت یکرد گفت:من اگر جا یمرا برنداز م یسراپا رانهیکه حق یحال

 یم دکیکردم خصتتوصتتا حاال که عنوان دانشتتجو را  ینظر م دیدر رفتارم تجد
 کشم...و راهش را کج کردتا برود...

گاهش مال ن چه فکر میو کل یکردم اج ها ی.... باس  با آن ل برازنده و  یکرد 
 یدانستتت؟؟؟چوور م یامثال من چه م یآستتوده؟!!!و از من و از دردها الیخ

ز هرگ یند،وقتیبب هیگر کیدرد را از پشتتتت هق هقِ  تلخ  کیتوانستتتت عمق 
ساس کردم که د شترین کیسوزش  ساس نکرده بود؟ناگهان اح ن م گریرا اح

که  یان....نسبت به او و همه کسنهینفرتم و ک ک ارچهی...ستمی.... نرگم نستمین
فاوت ت یمن و امثال من ب یتوانستتتند خوشتتبخت باشتتند و از کنار بدبخت یم

جمع کردم و دوان دوان خودم را به  میام را در پاها یبگذرند....پم تمام انرژ
 ،هراساندمیرا از پشت کش اسشلب نیرفت رساندم و آست یاو که از پله ها باال م

صبان شت و نگاهم کرد،آنقدر ع ا که ر ییشده بودم که حرف ها ریو تحق یبرگ
ستر چیبه ه دیشن سرد یوجه به خاطر ندارم،اما نگاه خاک را که به ناگهان  یو 

 ،خوب در خاطرم مانده.و مهربان شد یآب
مکث  یپله نشتتستتت و بعداز کم یرا که تمام شتتد همان جا رو میها حرف

با اطم یدستتتش را جلو گه ات  نانیمن دراز کرد،و  به من بر بده  فت: گ
 و برگه را گرفت. یکن یکه فکر م ستین نحلیرا....مشکلت انقدرها هم ال

ضا دکتر رو کیگفتم:فقط  یناباور با ضا مانده...ام برگه  دیبا ،بعدهمیزبهانام
 بدهم... یامور دانشگاه لیرا تحو
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 ینم شیپ یمشتتکل یعنیتکان داد،گفتم: دییلبخند ستترش را به عالمت تا با
 ستتکیها منوق ندارند اما به هر حال ارزش ر یلیخ نجایدانم ا ی:نمد؟گفتیآ

س یگریکردن را دارد مگر نه؟ناگهان آدم د شرمنده پر ه ک ادتانی:دمیشده بودم.
ه داد از پل یکه سرش را تکان م یاست.در حال یاتیح هیمن قض یرود برا ینم

 چشمانم محو شد. ریها باال رفت و از مس
 بعداز ظهر همان روز 66/ 6/ 25

مضتتتاعف  یبه جستتتارت ازیبود.امروز ن دهیفا یاما ترس ب دمیلرز یترس م از
م چهره در ه دنیکردم د یهرگز،پم سرم را بلند کردم و سع ایامشب  ایداشتم 

منصرف نکند با جسارت گفتم:پدر  میمرا از تصم نمیوالد یو به شدت عصبان
ام را فقط به خاطر هراس شتتما از  ندهیآ ستتتمیمن قبال هم گفته ام....حاضتتر ن

.من دیخودتان هستتت ندهیتباه کنم.شتتما مستت ول آ یگرید زیهر چ ایقفر  ای ندهیآ
را گرفته  میکرده ام و تصتتم یخودم.من همه جوانب را بررستت ندهیهم مستت ول آ

 کیامروز  نیهم ،یستتخت چیشتتما،نه ه ستتت،نهیجلودارمن ن زیچ چیام...،ه
اما  مدیکشتت یرا پشتتت ستتر گذاشتتتم امام باالخره ثبت نام کردم.ستتخت یتراژد

 برنگشتم...پدر گفت:شرم کن دختر....شرم کن. یدست خال
ز ا یتوانست کوه یشما امروز م یآنکه همراه یچه؟برا ی:شرم کنم؟براگفتم

ث شتتما باع یکدنگیبه خاطر آنکه  اید؟یکند اما شتتما نبود یمشتتکالتم را کاه
ا کنم شم یمربت شوم؟پدر من فکر م یراه بیکم و مر یآدم ب کیشد مثل 

صحنه مبارزه را ترک کرده  دیا دهیترس فیحر دنیآدم بزدل فقط از د کیمثل  و 
ما ....،باشتتد شتتدیکرده باشتت یروزیپ یبرا یتالشتت نیبدون آنکه کوچکتر دیا

ضر ن د،امایمختار شما حا ضر  د،منیبه خاطر من مبارزه کن دیستیاگر  هم حا
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حرف آخر من  نیبه خاطر ترس شتتما صتتحنه مبارزه را ترک کنم...و ا ستتتمین
 .دمیاست...خسته تر از آن بودم که شام بخورم فقط خواب

28/6/66 
تر شتتتده  میکنم پدر کم کم مال یو قهر احستتتاس م یآن همه ستتخران بعداز

 نیدانم ا یخواهد داد هرچند که م تیموم نم که رضتتتا گریاستتتت.حاال د
 .ستین یهرگز قلب تیرضا
29/6/66 

 را یچند ماه اتاق یمادر فعال برا یپدر موفق شتتتد که با فروش النگوها امروز
صاحبخانه قبول کر که به جا یبرا  شیپول پ یمن و مادر در تهران اجاره کند و 

 کند. افتیاجاره اش را در انهیماه
2/7/66 

از  ییزناشتتو یستتال زندگ 30باالخره مادر بعداز  یو زار هیگر یبعدازکل امروز
تهران شد تمام راه را روزه سکوت گرفته بود و از  یپدر جدا شد و همراه من راه

 یزیکه واقعا چ ستتتمیشتتده بود هرچند که موم ن ن رهیخ رونینجره به مناظر بپ
و عصتترهم با اندک پم انداز  میخورد رینان و پن یناهار کم یباشتتد.برا دهید

به نام امام  یابانیواجب به خ حتاجیو ما لیوستتتا یکستتری دیخر یمادر برا
گاز ستته شتتعله رو  کی.میفروخت رفت یدستتت دوم م لیکه وستتا نیحستت

ندیزیم ماه ،چ مه و  بهیقابل و  میدیخرد گریخرت و پرت د یکستتریو  تا
دلم آب  یتو برفها مثل  یچهره مادر شتتاد دنی....تمام امروز با دمیبرگشتتت

 شد.
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3/7/66 
با درس ف نیاول امروز  هیپا یولوژیزیروز دانشتتگاه من بود. صتتبح کالس ها 

 یخواند و من ب یمرا م یها یهم شاگرداسم  ستیل یشروع شد.استاد از رو
ده شتت ییدانشتتجو ستتتیباالخره استتمم وارد ل نمیصتتبرانه منتظر بودم تا بب

 همازدم:بله،همه متعجب نگ ادی.فریادگاریباالخره گفت:نرگم  انه؟استتتادی
ه هم نیکاش ا یبار آرزو کردم که ا نیاول یکردند،همه از دختر و پسر،و من برا

 هکستتریمعذب بودم.صتتبح تا ظهر  یلیخ ینووریپستتر در کالس نبود،آخر ا
به نام ستتلف  ییخوردن ناهار به جا یکه بچه ها برا دمیکالس داشتتتم بعد د

 .مستادیبه انتظار ا یصف طوالن کیروند،من هم رفتم و پشت  یم میسرو
تان،گفتم:ژتون؟ژتون د نوبتم فا ژتون فت:لو  ت؟زنستتتیچ گریکه شتتتد زن گ

 مذا.در افتیدر ستتتت؟برگهیژتون چ یدان ینگاهم کرد و گفت نم یعصتتبان
با دادن  یحال نفر پشتتت نیهم نار زد  مذا در کیمرا ک فتیبرگه، کرد و  ا

 منوال.به زن گفتم: نیهم به هم گرانیرفت.د
ا آخر هفته ت ی.زن گفت:اگر تا به حال نگرفته ارمیژتون بگ دیاز کجا با ،منیول
مان وقت دیبا ستتتتین یاز ژتون خبر گرید نام کرد یه بت  از امور  یکه ث

مذا ییدانشتتجو  یزیبه من چ یکستت ی.گفتم:ولیگرفت یرا هم م تیژتون 
 ختیر یتند و تند در ظرف ها مذا م زانیکه عرق ر ینگفت.زن خدمه در حال

تا  ه،بدیژتون دار ست،اگریبه من مربوط ن گریحرف ها د نیگفت:دختر جان ا
 .زدینر تیتامذا رو ستیبا ،کناریم نداررا بدهم،اگر ه تیمذا

نشتتستتتم و به  مکتین کی یرو اطیآمدم،رفتم و در ح رونیاز ستتلف ب گرستتنه
بود و من  قهیدق 30/12شدم.به ساعتم نگاه کردم، رهیخ انیرفت و آمد دانشجو
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 کیکه پدر اجاره کرده بود در  یبعد از ظهر کالس نداشتتتم.اتاق 2تا ستتاعت
شگاه بود و من نم ستم ا یکوچه مقابل درب بزرگ دان هار به ن یبراهفته  نیتوان

 .یخانه بروم.خوشحال شدم چه فکر بکر
5/7/66 

آمده و ظاهرا هم با پدر به  یخانه مان در اراک مشتتتر یمادر گفت:برا امروز
قال دهیتوافق رستت کار انت نده  ما ند.فقط   یدیزدم و گفتم:د یپدر....دستتت یا

شتتودهمه کارها فقط اولش دشتتوار  یروبراه م زیکه گفتم همه چ یدیمادر،د
ر برف د هگول کیمثل  ینگاهم کرد،دوباره شاد نیو ممگ نیاست...مادر سنگ

 دلم آب شد.
6/7/66 

دانم چرا  یتمام مدت در فکر برگه ام بودم که دستتت آن پستتر مانده.نم امروز
اسم  یشانم بدم.حت نی.لعنت به من و ارمیتا برگه ام را از او بگ دمشیند گرید

سرامش بروم.االن دمیسال ورودش را هم ن رس ای لیو فام  کی.تا الاقل خوم به 
 .ستیاز او ن یخبر چیهفته گذشته و ه

10/7/66 
حال امروز گاه م رونیکه از پنجره کالس ب یدر  که  دمیکردم آن مرد را د یرا ن
 میلحظه مثل جت از جا کیشتتود،در  یوارد دانشتتکده م یگریفرد دهمراه 

تا راهرو را دو دمیپر مام راه از کالس  به محض د دمیو ت  ادیمرد فر دنیو 
 یرا باال م شیاز ابروها یکیکه  یزدم:آقا،آقا،مرد برگشتتتت و متعجب در حال

ش سالم،گفت:عل دیک ست؟خجالت  یسالم.باز امر کینگاهم کرد.گفتم: ه

http://www.roman4u.ir/


 19 عشقه

و  دیتشتتکر کنم و ....،وستتط حرفم پر یلیخواستتتم خ یم:نه فقط مزده گفت
له،در خواستتتم.گفت:ب ی.شتتتابزده گفتم:برگه ام را مدیگفت:لوفا خالصتته کن

ت.عجب رف یاصحبت اضافه  چیه یرا باز کرد و برگه را به دستم داد و ب فشیک
شده را باز کردم،ال یبیمرد عج شته  یبود که باال یبگه کارت یبود.برگه تا  آن نو

 .ییشده بود:کارت دانشجو
ود و سال ور یلیتولد،محل تولد،رشته تحص ،سالیدر آن نام و نام خانوادگ که

هفته  نیبود که به خاطر نداشتنش،ا یهمان کارت نیبه دانشگاه ذکر شده بود و ا
صبان ست مرد ع شده بودم.ناگهان از د شتن ژتون مذا محروم  شدم  یهم از دا

 م.داشته باش اجیتکارت اح نیبه ا دیکر نکرده که من شاف چیال،هیخ یچه ب
2/7/66 

دتها بود.م یداند که چه صف ی.فقط خدا مرمیباالخره موفق شدم ژتون بگ امروز
و ناخواسته گوش فرا دادم.د انمیاطراف یو به حرفها ستادمیحوصله در صف ا یب

 یسخن م یبودند با حرارت از شخص ستادهیدختر که در صف جلو تر از من ا
 تیودحستت هی.دختر دوم گفت:چگانهی نیاز ا گانه،امانی نیگفت:ا یگفتند،اول

ه به او مبو شهی،همیراستش را بخواه یکه نه،ول یگفت:حسود یشود؟اول یم
من  یگفت:ول یجا با هم دارد،دوم کیخدا را  یخورده ام،او همه نعمت ها

 یلیت.خجالب تر اس میبرا ییدش به تنهااو هستم،خو تیشخص فتهیش شتریب
او  زیرا که عز ینخواهد ز یدلم م یلیگفت خ یدارد،اول یممتاز تیشتتخصتت

حال برا ی.دومنمیشتتود بب یم به هر  فت:  یاالتیاگر خ میگو یخودت م یگ
که دلت را درو یدار مار  یکن شیبه نفع توستتتت  هل ق چون موم نم طرف ا

س ینوعش.اول چیه ست،ازین شد،دوم یگفت تا ممار باز چه ک ر گفت اگ یبا
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 نیکننده ا شروعاو  نکهیکه باشد بازنده است،مگر ا یهر کس یپرس یاز من م
 نگفت. یزیچ گرید ینباشد.اول یباز
16/7/66 

 یپدر به قدر داریوارد شتتد.مادراز د هیوانت پراز اثاث کیپدر ناگهان با  امروز
 یاصال مهم نبود،پدر از محل کارش تقاضا شیرامسائل ب هیشاد شده بود که بق

روز حقوق او  20 یبا بازنشتتستتتگ یانتقال یکرده بود اما انها به جا یانتقال
هران به ت لیاز وستتا یموافقت کرده بودند،پدر هم خانه را فروخته بود و با اندک

 آمده بود.
5/11/66 

کردم اما پدر  یشتتتاد یلیگذراندم و خ تیترم اولم را با موفق انیپا امتحانات
ه رود و شب خست یم رونی.هر روز از صبح زود به دنبال کار بستیاصال شادن

ست خال  یسه نفر کاف یاتاق برا نیزند که ا یگردد دائما هم مر م یبرم یو د
ش یبزرگتر یجا هیبه فکر ته دیست،باین سا داقلکه الاقل ح میبا را  یرفاه لیو

 داشته باشد.
12/11/66 
ه را اضاف هیاجاره کرده بود،بعد هم اثاث ییدو اتاق مجهز به حمام و دستشو پدر

با بق میفروخت ثاث هیو  کان کرد هیا قل م جا ن حل امیبه آن نه هم تقر نی.م  بایخا
است که در نگاه  ریحاج خانم پ کیخانه  نیدانشکده است و صاحب ا کینزد

 .دیآ یاول به نظر مهربان و دلسوز م
15/11/66 
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ترم من همچنان تنها  کیترم دوم شتتروع شتتده بود.بعداز گذشتتت  یها کالس
شا یبا خودم فکر م شهیمانده ام هم س دیکنم   کی قیخواهد رف یدلش نم یک

 باشد. یشهرستان چارهیدختر ب
16/11/66 

س یبیمن روز عج یبرا امروز ساعتبیعج اریبود.ب بود و من در  قهیدق 30/2.
بودم و  دنیز کالس جا مانده بودم با عجله در حال دوستتاعت ا میکه ن یحال

بود که ممکن بود مرا به خاطر  هیپا یمیتمام حواستتم به استتتاد کج خلق شتت
باره  وراهرو ناگهان،گرومپ، چیهرگز به کالس راه ندهد،که در پ رمیتاخ من دو

افتادن دانه دانه مدادها و  یافتادن من،صتتدا یشتتدم...و با صتتدا نینقش زم
بر من که چه  یکتابها و باالخره....آرامش و ستتکوت...ستترم را باال کردم و وا

مت دمید به زح فت،  مان مرد....صتتورتم از شتترم اتش گر باره ه ...دو
شما را...م شرمنده ام که،دوباره  برلب  یآنکه لبخند یبو  دیحرفم پر انیگفتم،

شد فقط آرام و ب شته با کار  نیشما به ا نکهیمثل ا ستیفت)مهم نگ الیخ یدا
 از کنار من گذشت. یکالم چیه یو بعد ب!«دیعادت دار

20/12/66 
نارم رد م نمیب یگاه ان مرد را م گه نار اوم ایگذرد و  یکه از ک  یمن از ک

 ایکند نگاهش  یهم که نگاه م یکند،گاه یاصتتال نگاهم نم یگذرم....گاه
شتتک  نیدارد در ا یبیعج تیتفاوت....شتتخصتت یب ایو مبهم استتت  بیعج

 ندارم.
3/8/67 



wWw.Roman4u.iR  22 

 

که  ییکرد که با دانشجو ینم دیانقدر تهد یعمل یاستاد آناتوم روزیاگر د دیشا
بدهد نمره نخواهد داد،امروز هرگز ا  یاتفاق نم نیبا من من بخواهد امتحان 

شروع به خواندن کتاب آناتوم صبح زود   یمیقم*س*تدکتر  یعموم یافتاد.از 
موالب را  اندمخو یم شتتتریهر چه ب دمیآخر که رستت یکردم اما به قستتمت ها

صم یم یقاط شتریب نم به امتحان فردا را خراب نک نکهیا یگرفتم برا میکردم،ت
 بروم. حیسالن تشر

بعدازظهر بروم،اما بعد با خودم فکر  30/6تا 5گرفتم که ستتاعت  میتصتتم اول
ست تعداد ز شند و بخواهند  یادیکردم که ممکن ا شته با شکل دا از بچه ها م

 استفاده کنند. حیساعت از سالن تشر نیدر هم
شتتود در آرامش و با  یدانشتتجو نم نیدو ج یکیبود که،با  نیمستتلم بود ا آنچه

نروم  یمیوشیپم با خودم فکرکردم که سر کالس ب ادگرفتیحضور ذهن درس 
ساعت  یو به جا سر کالس  2آن  شرکه همه بچه ها  سالن ت ستند بروم  و  حیه

 کردم. یکاش نم یکار را هم کردم،که ا نیهم
 یمیقم*س*تکه کتاب قوور دکتر  ی،درست بعداز نهار و نماز در حال2ساعت

 چیشتتدم.در باز بود پم دچار ه حیزده بودم وارد ستتالن تشتتر ب*غ*ل ریرا ز
ابا ب یور ی:سالم کردم،گفت کجا مدمیمرد دربان راد رینشدم سر راه پ یزحمت

 مچکیگفت:ه رمردیکنم فردا امتحان دارم.پ نیتمر یروم کم یجان؟گفتم:م
فت:به گ رمردیها!پ یکن یم یکه؟گفتم:نه پدر شوخ یترس ینم ستیدر سالن ن

 بخورم،گفتم:باشد. یروم نهار و چا یگردم،م یهر حال من زودبرم
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ر جستتد کا کی یخودم تنها بتوانم رو نکهیکردند از ا یدلم انگار قند آب م ته
مت و از م شتتتهیبود چون هم ایرو میکنم برا به زح انبوه  انیمجبور بودم 

 شوم. رهیاستاد خ حیبه تشر انیدانشجو
رفت و من شتتاد و خرم به راه افتادم.اطاقها کنار هم قرار داشتتتندو در هر  رمردیپ

سد رو ای کیاتاق  سمت  یدو ج شده بود که هر کدام از ق برانکاردها خوابانده 
 حیتشتر یانداختم اتفاقا عموم ینگاه یشتده بود،به اتاق اول حیتشتر یصتخا

ستکش ها شروع کردم،د ش رونیرا از جلد ب میشده بود.پم  سک را دمیک  و ما
 صورتم زدم و شروع به خواندن کردم: یرو

حال چند ضتتربه به صتتورت  نیمرده فلک زده)و در هم نیدستتتگاه ا بخش
و ...(که  ،معدهیشتتده از دهان،مر لیشتتده مرده زدم،تشتتک ییاینامعلوم و موم

صدا ش یناگهان  شن یخش و خ شتباه  شد اول با خودم فکردم که ا اما  مدیبلند 
صدا صدا بیمه یصدا کیچند تق و تق و ناگهان  یبعد  ناله.نگاهم  یمثل 

که نفستتم از  یماند و در حال رهیتخت خ یبه صتتورت کالبد رو هراستتناک
 زند..... یمد احساس کردم که مرده پلک مآ یوحشت باال نم

باز کردم  دم،چشتتمانمینفهم چیه گریو د دمیکشتت یبیمه غیج ناگهان را که 
سان  یکه خوب م یاز آب بود و مرد میصورت و مقنعه ام خ شناختمش هرا

ست نجایشما ا یسرم...به زحمت گفتم وا یباال شد که آمد د،چهیه  دیخوب 
 باورکرده اند. امیما به تنگ امده و ق یکنم روح مرده ها از عذاب ها یفکر م

 پراز ارواح است و باز از حال رفتم. نجایا دیکن
شو میخ دوباره شودم...مرد لبخند د و گفت:بلند  شمام را گ  خانم دیازآب چ

 .ستیشما خوب ن یجا اصال برا نیا یم،هوایبرو رونیب دیبا
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شوم،اما هر  یسع ستم،با بغض گفتم،نمکردم بلند  انم فکر تو یچه کردم نتوان
صورتش را لبخند مل یمرده ها فلجم کرده،در حال نیکنم نفر ش یحیکه  انده پو

ستم،در حال یسع د،دوبارهیکن یسع گرید یبود گفت:کم  یکردم باز هم نتوان
باردیتوانم،باور کن یکه بغض کرده بودم گفتم:به خدا نم شتتما  گفت:پم ه.دو

ا :هق هق کنان گفتم:نه تو رادی.همراه با فراورمیتا بروم کمک ب دیجا باشتت نیهم
 .دیکنم،مرا تنها نگذار یدفعه حتما سکته م نیا دیبرو د،اگریبه خدا رحم کن

کار کنم،گفتم :نم صتتتالیاستتت با چه  فت پم من  مام گ دور  یدان چرخ یت
کجا رفته؟همچنان با هق هق گفتم  دریمشتتتت ح نیخودش زد و گفت:پم ا

ست نه  یرود نهار و چا یدانم.گفت:م ینم شانم ما ا بخورد.گفت:حاال اگر 
ستترش را به طرفم برگرداند و  ،بعدیگریتنابنده د چیشتتود نه ه یم شیدایاو پ

فت :بب جایخواهرم،ا نمیگ نه ارواح ق ن ند،اگر صتتتدا امینه جن دارد و   ییکرد
 ن،بعدهمیتمر یمن بود.من هم مثل شتتما آمده بودم برا یپا یصتتدا دیدیشتتن

جار. کلن یرا به کار انداختم البته بعداز کل هیهوا خفه و آلوده استتت ،تهو دمید
 ؟یگفتم :تق و تق مال شما بود.چشمک مُـردِهه چ

که چشمک  دیمردهه هم شما بود یتعجب نگاهم کرد،ادامه دادم:البد به جا با
 یلصتتند کی یشتتده،چون رفت و رو دیکه از من ناام دمی.از نگاهش فهمدیزد

 یکرد گفت:چاره ا یکه کتابش را باز م یدر اتاق نشتتستتتت و در حال رونیب
مان کیمنتظر  میمجبور ستتتتین خدا ب نده  ند دقمیب عد از چ  یبانبامهر قهی.ب

 د؟ی:بهتر شددیپرس
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 یزید اما چنگاهم کر دیسرب بسته اند.باترد میگفتم:نه انگار به پاها یلجباز با
او  یکتابش فرو برد.من اما باز هم مشغول تماشا ینگفت و دوباره سرش را تو

باز شتتدن در و جنجال چند دانشتتجو  یشتتدم و در عالم خودم بودم که صتتدا
 یاو همگ دنیگروه دانشتتجو با هم وارد شتتدند و با د کیستتکوت را برهم زد.

صفا ک ییشاگرد اول کالس بازهم تنها نیرو بب نجایگفتند: ا نه و اومده بامردها 
 انیکه دست اچه شده بودبه گروه دانشجو یو جمع شدند.او درحالا یدور صندل

صدا کیاز  غیگفت:نه بابا در خانم مش کرد از ان  نیا میپا یکلمه،تا امدم،از 
 ام. یموقع تا به حال هم مشغول پرستار

بتوانم خودم را جمع جور کنم،نگاه جمع به ستتمت من برگشتتت  نکهیاز ا قبل
 بلند شدم. میدست اچه از جا

 حالش از من هم بهتراست. نکهیمش کرده بود؟ا نیازدختر ها گفت:ا یکی
 یلیچشتتمانش ازتعجب گرد شتتتده بود گفت:نه بنده خدا خ کهیدر حال مرد
 بلند شود. شیتوانست از جا ینم یحت شیبود تا چند لحظه پ دهیترس

به  orderگفت:پم معلوم استتتت نستتخه)  دختر (ما بهتر جواب داده چون 
نگاهش کرد.ناگهان  زیما ناگهان برق گرفتش... مرد ستترزنش آم دنیمحض د

حال یاحستتتاس خفگ گاه م رهیخ رهیکه خ یکردم و در  کردم  یبه دختر ن
 روز کیمثل من  دیتوان یم دیشتتجاعت دار یادعا یلیگفتم:خانم اگر شتتما خ

 دیکرد.آن وقت اگر مش ندیرا ثابت کن تانیو ادعا دییایب حیتنها به ستتالن تشتتر
صت ست.دختر در حال ادیز یمزه پران یبرا فر سخرنگاهم م یا رد ک یکه با تم

)و به مرداشاره کرد(من هم موم نا مثل شما مش خواهم طیشرا نیگفت:نه با ا
 کرد،چون به قول شاعر:
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 را یماریبه دو عالم ندهم لذت ب نمیبر سر بال یائیب بانهیطب گر
شنام مینگاهش کردم چهره اش برا خوب صف ژتون د یآ  دهینمود.او را قبالدر 

شدن  یحرف چیه ینبود،ب یبحث یجا گریبودم،پم د شدم.موقع خارج  خارج 
باور  دم،امایبود که شتتن یینگاهم به نگاه مرد گره خورد،درنگاهش حرف ها

 نکردم.
 یسرمه ا دفتر
20/1/68 
روزها و لحظه  یمن و تو از کجا؟کجا یدانم که زندگ ینم یدانم،براستتت ینم

را م یلیتحصتت یبرخورد ما که باعث شتتد تو زندگ نیاول وستتت؟ازیها به هم پ
برخورد ما و نگاه آرام بخشتت،در هجوم نگاه ها و زخم  نیدوم ؟ازینجات ده

دانشتتکده  گانهی مانیکه تو همان ا دمیکه فهم یاز روز ایگروه؟ کی یزبان ها
 و شعور و معرفت؟ لیهمان شاگرد ممتاز تحص ؟یا
بود آن روز!همان مروب که تو را شتتناختم،هنوز هم  ینیریچه روز تلخ و شتت و

ال با یبرا یعلم یکنفرانم ها یکسریخوب به خاطر دارم آن روز در دانشکده 
 وع،موضیروز برگزار هیکردند و اطالع یبرگزار م انیدانشجو یبردن سوح علم

سخنران آن را به برد م شجوزدند تا دا یو  شرکت کنند.آن  درعالقه مند  انین آن 
.موضتتوع دمیرا د هیآن اطالع یاتفاق یلیاز آن روزها بود و من خ یکیروز هم 

در درک بهتر و  یکمک آموز لیاستتتفاده از وستتتا نینو یکنفرانم؛ راه کارها
 .گانهی مانی.... محقق و سخنران:دکتر ایبرگزار انیتر دانشجو قیعم
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 ی.مرمیبگ ناریبه شتترکت در آن ستتم میه تصتتمباعث شتتد ک یکنجکاو فقط
ستم بفهمم ا س گانهی مانیا نیخوا ص یچه ک شخ ست؟  که انقدر برجسته و یا

 مورد احترام است!
نا آشنا بود.آنقدر آش اریآمد بس بونیریکه پشت ت یشروع شد و چهره ا ناریسم

 نیتر کینزد یآمدم و رو رونیستتتالن کنفرانم ب دم،ازینفهم یزیچ گریکه د
سبت به تو مر کی ریز یصندل سم ن سا ستم،در ان لحظه اح ش و  بیدرخت ن

ا هم گم ر توبودم هم دلبستتته. زاریاحستتاستتم از تو ب یقابل باور بود.با تمام ریم
.هم طیشتتتده بودم و تو چقدر بستت ری.ناگهان من چقدرحقدایکرده بودم،هم پ

 .بیو قر یبود بیمر
که ا و نهیکاش تو  یآرزو کردم  مان  ینبود گا نهیه بان  گا معروف و ورد ز

بود آن شب....تا  ی....چه برزخبیناآشنا و مر یبود یگریهمه....کاش کم د
 یبرخاستتتم که موم ن شتتدم تو را برا یهوا همان جا نشتتستتتم ووقت یکیتار
 .شهیهم یگم کرده ام برا شهیهم
 یسرنوشت به تو دلبسته بودم نم یو من از کجا یشده بود دایکجا در من پ تو

ست داده ام...و  شهیهم یدانم،اما آن روز،آن مروب باور کردم که تو را برا از د
ه ک گانهیمدت هاستتت که استتم  گریبود که باورش کردم...حاال د یقتیحق نیا

تقه زبان هر کس َـ تقل َـ  نکهیا یبرا دیشا راورست.زجستین زیسوال انگ میبرا یل
گذشتتته  یخواهد که باور کنم که محبت تو به من در همه برخوردها یدلم نم

 مثبت تو بوده. یاز جنبه  یجزئ
12/2/68 
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سوار  دمیتو را د امروز ستت  کر .با خودم فیشد یموئیبنز کوپه ل کیکه با دو
 .ب*و*سو من مثل کا ییایکنم تو مثل رو یم

20/2/68 
که کنار بولتن روزنامه ها  دمیشتتدم تو را د یاز در کتابخانه خارج م یوقت امروز

 رگید کباریو من  یواکنشتت ایعکم العمل  چیه یب یدی.مرا دیبود ستتتادهیا
 ان تو.بود چشم یصادق نهیو چه آئ ستمیچشمان تو نگر یتفاوت یخودم را در ب

25/2/68 
سرم آمده،اما  یمادرم مدام م ستنمیسر حال ن ادیروزها ز نیا سد که چه به  پر

 .نیفقط هم دیو همه کم خسته شده ام،شا زیدانم از همه چ یخودم هم نم
12/3/68 

ست  دمید دم،خوابید یبیخواب عج شبید ست در د شحال،د من و تو خو
قدم زدن ما مرا م یپراز آب م یمن در جوئ میهم،در حال  و  یگذار یافتم تو ا

 .یگذر یخود م
26/3/68 

دانم که استتم آن  یم گریحاال د دمیدوباره تو را همراه همان دوستتتت د امروز
 .یزد شیکه چند بار صدا دمیبابک است خودم شن قتیشف قیرف

22/4 /68 
 یرسد ریم لیکنم کمتر به مسا یم یترم شروع شده و من سع انیپا امتحانات
 فکر کنم.

20/5/68 
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تو  یب یروزها یمن در تمام گ*ن*ا*ه یاشتتت بر وجود ب یزمان شتتالق گذر
 یدر ب یزییزرد و پا یآن زمان که چون برگ خشتتک یافتیبودن.کاش مرا در م

 یتفاوت یب ی نهیشوم هر روز و روزها خود را در آ یلگدمال م تیگام ها یتفاوت
 پرسم چرا؟ یکنم و از خود م یچشمان تو نگاه م

تاده پا اف شیو پ یتو عاد دگانید شیدر پ نینکدام علت به کدام ستتبب چ به
به دل ماع لیام؟ قه اجت به طب نداشتتتن  رگز که ه یفقر لیبه دل ایتو؟ یتعلق 

 .داکنمیپ یناب قیشهر پول پرست رف نینگذاشت در ا
27/5/68 

پرستتم چرا به تو عالقه مند شتتده  یاز خودم م میخودم مدام در حال گفتگو با
پرستتم  یهم از خودم م ی!گاهیبکر لیمردم؟ عجب دل یحرف ها لیام؟به دل

 یفاقچه ات ؟مگریو نداشت یداشته ا یمرا دوست م دیکنم که تو با یچرا فکر م
ه ام داشت یتیصچه خصو ای یو چه حسن یمن چه برتر ایداده  یمنو تو رو انیم

 انتدگیتوقع داشتتته باشتتم که در د دیبهره بوده اند.چرا با یاز ان ب گرانیکه د
 .سمیننو از تو نقدریتوانستم در دفتر خاطراتم ا یباشم.کاش م یانسان متفاوت

15/6/68 
 گاهتیگاه و ب یدارهاید نم،بهیتوانم تو را بب یدوباره م یکه به زود خوشتتحالم

اگر نگاهت پراز  یحت یگذر یکه تو از کنارم م یخرستتندم،به لحظات کوتاه
 و ابهام باشد. یتفاوت یب

15/7/68 
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 میام،تمام آروز دهیگذرد.اما من هنوز تو را ند یهفته از شتتروع درس ها م کی
ست که دوره علوم پا نیا شا هیا ام  یمارستانیب یها یدر کاروز دیرا بگذرانم تا 

 تر باشد. یتو طوالن دارید یفرصت ها برا
25/7/68 

 یدوستتت چیمدت نتوانستتته ام ه نیاستتت که در ا بیعج دیگو یمدام م مادرم
مرا نخواهدمرا که ظاهرم  یکس ست،اگرین بیمن عج ی.اما براابمیخودم ب یبرا

ستان کیهنوز ظاهر  شهر ست و ه یدختر  ا گرم گرفتن ب یبرا یسر و زبان چیا
 و جلب نظرشان ندارم. گرانید

20/8/68 
 تو. نگاه نا مهربان ینیشده اما نه به سنگ نیسنگ اریبس درسها

10/9/68 
 ادداشتتتیاستتت دل من پراز درد استتت و زبانم پراز حرف،اما هر روز  جالب

شا یشود. چرا،نم یکوتاهتر م میها ض نکهیبه خاطر ا دیدانم؟ ر حرفها اگ یبع
 شوند. ینوشته شوند پوچ م

28/9/68 
نبال مصتور به د یافتاد.من در کتابخانه در قفسته کتاب ها یبیاتفاق عج امروز

ه کردم ک یگشتتتم کتابها را جا به جا م یکتاب )ستتوبوتا(م یاز جلدها یکی
 من یبرخوردم.به چشمان تو....خدا یناگهان آن طرف قفسه به دو چشم عسل

صله م نیتر کینزد نیا شم،در تو مرق م انیفا شم در چ شوم اما  یما بود....چ
 رفتم.در آن نگاه یفرو م شتتتریزدم ب یدستتت و پا م شتتتریچه ستتود که هر چه ب
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ِـهر چیه نیریش اما  دیگوشه چشمم ملت یاشک ،قورهیاقیاشت چیه اینبود و  یم
 دوباره مرق شدنم را. ینیتا بب یو نبود یتو رفته بود

23/10/68 
 یانقدر که در لحظه ها دم،کاشید یکردم،تو را م یانقدر که به تو فکر م کاش

شتتد و از تو  یم یکاش لحظه ها از من خال یتو بودم ا یروزها ،دریمن بود
 پر.
12/11/68 
فکر کودکانه و احمقانه  نیدانم.ا یرا خودم م نیمحال استتت.ا دمیتو رستت به

ست به تو ام س یدختران یوقت م،چووریگو یبودن را م دواریا  یمثل آن همکال
ستند جا شه(ه  یم دیکه کالس دار ییماند روزها یامثال من م یبرا ییات)انو

چه دقت نمشیب با  نار اتومب متشیگران ق لیاتومب یکه   یارک مپ تو لیرا ک
ناز یراه م یکند،وقت به  اریاخت یدارد که ب یورد چنان کرشتتمه و  انستتتان را 
باق متیگرانق یعور یگذرش بو ریدارد،در مستت یوا م نیتحستت  یتا مدتها 
 است.
هره م شیبایز چ کر یاد ت به  م میرا  بور  ج م ترام  ح تت  یو ا ند.دوستتت ک

س ست آوردنت از ه ی...و برااریدارد.....ب ش چیبه د ش  نیکند،ا ینم غیدر یکو
 یدانم،هنوز بارقه عشتتق و احترام را در نفوذ کالمش وقت یدانم.خوب م یرا م

 یبار با نام تو در ب نیگفت به خاطر دارم.خاطره او را نخستتت یاز تو ستتخن م
انشتتکده هرگز فراموش د یروزها نیدر نخستتت یصتتف طوالن کی یمحتوائ

را در  نشیو توه ریباد تحق یخوب به خاطرم مانده،حت زینخواهم کرد.همه چ
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 میو ارزوها زمیمش کودکانه،در برابر امثال او من کوچک و ناچ کی یاستتتهزا
 کودکانه. یپرداز الیخ
1/1/69 

عشتتق تو فرستتود و چه  یکه روحم در ذره ذره رنج ها یبزرگ شتتدم از روز چه
شدم از روز شف تو برآمدم.انگار تمام نقص ها یبزرگ  صدد ک را در  میکه در 

تو به  تیطرح کامل شخص دنیتمام من با د مهین ریو تصو دمیچشمان تو د نهیآ
 .دیکمال رس

شدم از آن روز که خونم با تو عج چه که  یشدم از روز دایشد و چه پ نیبزرگ 
 درتو گم شدم.

20/1/69 
 یسک دیگو یم یچه کس ستیبه اندازه نماز شب آرام بخش ن ایدر دن زیچ چیه

خود باشتتد؟نه  یتواند تمام و کمال عاشتتق خدا یکه عاشتتق بنده خدا شتتد نم
ست و عالقه  یما عالقه ا نیهرگز در د شد مجاز ا که در طول عالقه خداوند با

 من به تو در طول عالقه من به خدا است نه در عرض آن.
30/1/69 

 .ستین کیعاشق به خدا نزد کیکم به اندازه  چینظر من ه به
23/2/69 

شه راه م دمیتو را د امروز شانه انو شانه به   یو او با حرارت از موالب یرفت یکه 
سوس.دلم م یکرد یگفت اما تو نگاهش نم یسخن م ست نگاهش  یاف خوا

 است؟ یتفاوت یهمه رنگ چشمان تو ب یبرا ایتا بدانم آ یکن
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 ی.راستیبه تو داد و تو با تکان دادن سر از او جدا شد یپوشه ا لتیاتومب کینزد
ند چون خ یبه او گوشتتزد کرده ا چیه ایآ هامنوق  یلیکه حرفش را کوتاه ک

 ندارند؟
30/3/69 
که آرزو م دنیتو آرامبخش تر از د دنیند هاستتتت  مدت  گریکنم د یتوستتتت.
سندم و با بودن تو در کا یاهایبا رو.در نبود تو نمتینب  *و*سبکودکانه تو خر

 گرفتار. یزندگ یها قتیحق
12/4/69 

که رنگ و رو یکنم.چادر یمرور م نهیرا در آ خودم خبر از  شیبه ستتر دارم 
 گریخورد اما د یکه اگرچه دائما واکم م ییدهد و کفش ها یقدمت عمرش م

 کشم. ینمانده و ناگهان از خودم خجالت م یباق شیبرا یرمق
15/4/69 
رم البسه نو دارم و ماد یسر کیبه  اجیاحت دیترم جد یکه برا میگو یمادرم م به

ندبرا یرا که م یا نهیحداکثر هز به من م یخرج اضتتتاف نیا یتوا  یتقبل کند 
چادر نو بخرم  کیتوانم  یکه با آن فقط م ابمیدر م دیدهد و من عمال در خر

 .ونمهم ممن یچ،کلیکه ندارم ه یادیز م،توقعیباز هم راض
 یها ب*و*ساتو یتو ای ابانیمن،کنار خ ندهیکه پدر به خاطر ا مدتهاستتتت

و  زانیفروشتتد و مادر به خاطر من از عز یو استتکاج م تیشتترکت واحد کبر
ر عم کی یها برا نیدر مربت داده.هم یجدا شتتتده و تن به زندگ انشیآشتتنا

 است. یکاف یس اسگزار
20/5/69 
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ن م یخوشتت هیاعالم شتتد.کستتب رتبه اول در امتحانات تنها ما هیعلوم پا اجینت
 بعداز مدتها بود.

10/6/69 
 دهیمن به تابلو اعالنات چستتب یزل زده ام که روبرو ییام و به کامذها ستتتادهیا

ست اما به جا شه که در  افتنی یا سم خودم به نام تو و نام انو ست  کیا گروه ا
 مانده ام... رهیخ
س یاز ته دلم م یزیچ ستم،و تو  یم ریقلبم ت ریسوزد و در م شد.من کجا ه ک

 کجا و او کجا؟...
تانیرود.ب یچشتتم رژه م یمدام جلو ییزهایچ مام خم مارستت ...بخش ینیا

 .بابک شمم....گانهی مانیاونشه مهرپرور... ا Aکودکان..گروه 
11/7/69 

 یزنم.م یم یپوزخند تلخ نهیزنم و به خودم در آ یآب به صتتورتم م یمشتتت
که من تو را تنها در  یی!در تمام روزها و لحظه هایچه مبارزه منصفانه ا شمیاند

 یزاریو خاطره خود داشتتته ام،او تو را تمام و کمال داشتتته...از خود به ب ادی
استتت که جستتورتر  یکستت یباز نی.برنده امیها یام از خود و از ناتوان دهیرستت

 ندارم. یاست و من جز ترس و عجز بهره ا
17/7/69 
گاه م تو گه  ها یراهرو نم،دریب یرا  تان،دریمختلف ب یبخش   یچا مارستت

شه را هم مگرید یهر جا ای،ی،ناهارخوریخور ست  ی...گاهنمیب ی.انو شاد ا
 کند. یخدا مرا ببخشد،اما مم او مرا شاد م...نیهم ممگ یگاه
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29/7/69 
ل نداشته تداخ مارستانمیب یها کیکه با کش یشدت به دنبال کار هستم.کار به

وع ستت رده ام.ن دیایاز دستتتش برب یکرده ام کار یکه فکر م یباشتتد به هرکستت
سم هم  یاگر طور ستیمهم ن میبرا ادیکارش ز شد که هم زمان بتوانم به در با

 است. یبرسم،عال
3/8/69 

 انیدیمن بود.استتتاد ام یزندگ یروزها نیاز بهتر یکیشتتکرت.امروز  ایخدا
شجو شاور دان شک انیم ستانیدر ب یمن کار یمن گفت که برا ،بهیپز  دایپ مار

 نیمشتتغول به کار شتتوم با ا یبخش داخل یکرده،قرار استتت من به عنوان منشتت
 ماندر ه میها فتیبا برنامه شتت انهیتوانم ستتتاعات کارم را ماه یحستتتاب م

 هماهنگ کنم و در اوقات فرامتم هم درس بخوانم. مارستانیب
13/9/69 

کار نیماه از اول کی امروز تانیمن در ب یروز  مام خم مارستت  یم ینیا
ندرتا خانه هستتتم.مادرم  بایتقر گریام و کارم را دوستتت دارم د یگذرد.راضتت

گاه و ب دیگو یاستتتت و م یشتتتاک به بودن  بت،دلش  گاه من خوش  یدر مر
 .ستمین گریبوده،که من هم د

15/9/69 
شجو ستی.امروز لردیبگ یگریرنگ د میکنم از فردا روزها یم فکر  یانینام دان

رانند شتتان را بگذ یدوره انترن Aرا قرار استتت از فردا به مدت دو ماه در بخش 
تو ا بارها و بارها درذهنم و در دلم تکرار  نیری.نام شتتدمید زمیم شتتتهیشتت ریز

 باشد. گرید یفرصت نیا دیکردم،شا
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26/10/69 
شم  یو باوقارت لگدمال م بینج یگام ها ریکه ز ستمیتنها من ن نیا شوم.چ

ست که لباس ح یتو عمر یها ش ایا من  یتو،نه فقط برا دگانی.در عمق ددهیپو
مام تو را  کی.ستتتتین یاز دلدادگ ییستتو یگریمونث د چیه یکه برا ماه ت

 نیذره ب رد یام کرده بود.حت وانهیکه د ییهمان گروه کذا دم،دریکنارانوشتتته د
نه من هم،تو چ قار نبود یزیحستتتادت زنا بت و و جا نه یجز ن فا چه منصتت .

 یاز کنار من.او را همانوور نگاه م ،کهیگذر ی!از کنار او همانگونه میمحبوب
ذاتا  ،تویآن همه شتتور و حم جوان انیستتت،میدر کار ن یکه مرا،تظاهر یکن
 .ینیمت

28/10/69 
ظاره گر م تو  یو صتتتدا یآئ ی،میو هستتتت یآئ یشتتتوم.م یرا هر روز ن

 یودمل نیباتریمارستتتان،زیب یکف پوش ها یرو ت،بریگامها یبودنت،صتتدا
 حرکاتت. یبودنت عادت کرده ام،به آرامش نگاه تو به نرمام شده.به  یزندگ

ام را  یهستتت تیکنم و با لحظه ها یم یشتتنوم.کنارت زندگ یرا م تیها حرف
 یم ای،یدار یبرم یو از قفستته پرونده ا یآئ یم کمینزد یکنم.گاه یم ستتتین

 یتو را نگاه م شتتخوانیداده بر پ هیتک ایام  یمن نشتتستتته بر صتتندل ،ویگذار
تاراج برده ا به  که طوفان وجود تو، نه انگر  از  رگیآرام را.د رهیجز نیکنم.انگار 

شه هم نم سنگ یانو سم،او هم چون من،دانه  ست ملت یتر گرداب  نیدر ا دهیا
 .بیمه

25/11/69 
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نگاهت کردم.با حستترت،حستترت از  یمتوال یبار از روزها نیآخر یبرا امروز
سان آمد ست دادنت.چه آ و  یسان از کف دادمت.دو ماه کنارم بودو چه آ ید

 چیه یب شهیتر شوم. امروز هم مثل هم کیقدم به تو نزد کی یمن،نتوانستم حت
صت چیه یو ب یکالم سکوت محض رفت یفر شت و تو در   نگارا!انگار نه یگذ
 ...ستین یفردائ گریکه د
26/11/69 

کرد  یستترد بود که تا مغز استتتخوانم نفوذ م ی.هوا به قدردیبار یم یتند باران
شب بود و من  رترید یکم صل در ام*س*تاز هر  م بودم،چادر ستادهیا ستگاهیا
ستترما نبود.نوک  فیاز باران شتتده بود و ژاکت دستتت بافت مادرم حر میخ

در  ب*و*ساتو دنیاز رس دیانگشتانم از شدت سرماکِـتتتتترخت شده بود.ناام
 دمیدو یگذشت م یکه از کنارم م یلیه طرف هراتومباز مسافر ب یخال ستگاهیا

 ...م؟یقم*س*تگفتم... یم ادیو با فر
 میچه کنم،تصتتم اینداشتتت.با خودم گفتم خدا ستتتادنیحوصتتله ا یانگارک اما

 بمانم. ونیو شب را در پاو مارستانیگرفتم برگردم ب
 تاد،هواسیجلوترا یکم لیاتومب کینمانده بود،که ناگهان  میبرا نیجز ا یا چاره

ن گرا لیداد که اتومب صیشتتد تشتتخ یم لیاتومب یبود اما از چراغ ها کیتار
ست،مردد ا یمتیق ش ستادمیا سرم را .ستادیا میپا یبا دنده عقب جلو نیکه ما

س دیخم کردم و با ترد سرتیقم*س*ت دمیپر وش انگاراز ه یندرا که برگردا م؟
گفتم  یو ستتتاده،با شتترمندگ بینج شتتتهیمثل هم یکرد ا،نگاهمیرفتم، خدا

ش شتباه نکهیمثل ا دیببخ شتباهنه خا یتوجه اما گفت یآمده،تو ب شیپ یا  ینم ا
 یرستتانم.گفتم:نه،نه ،اصتتال مزاحم نم یمن شتتما را م دییامده،بفرماین شیپ
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صم شتم برگردم ب میشوم.ت شکرمیدا ستان،مت شتمو ب مار  یصدا یولتا بروم، رگ
د.با ترس برگشتم و نگاهت کردم.چهرت ات کر خکوبمیتو،بم و مردانه،برجا م
 .یلوفا و ناگهان لبخند زد دی:سوار شویسرد و خشن بود گفت

سخ شدم.خدا یحرف چیه یشده در لبخند نابهنگامت،ب م خواب بودم  ایسوار 
س یقدم کیکنارتو،در  نجایمن ا قت؟یحق ایبود  ایرو نیدار،ایب ای ش ته در تو،ن

نرم و گرم  یبر صتتندل دهی...لمدهیچیتو در آن پ ینفم ها یکه هوا یفضتتتائ
به مردم خ متیگران ق لیاتومب باران و لرز میتو،زل زده  ما دهیاز  یاز ستتر

 مدهوش؟ ایخود،به هوش بودم  نیریش یاهایدر رو دهیملت ابان،یخ
با ارمیتو هوشتت یصتتتدا کدام طرف  هار راه رستت چم؟ستتریب  دیکرد.  دهیچ

ستت اس گزارم،لوف  اریجا بستت نیطرف،تا هم چی...شتتتابزده گفتم:همیبود
هر  ینمانده.به جا یراه گریشتتوم،د یم ادهیجا پ نیهم دی.اگر اجازه دهدیکرد

باره نگاهم کرد یفقط ستترت را برگرداند یجواب ....در نگاهت محبت یو دو
به تستتل یمضتتتب،نم ایبود  کرد و من آهستتته  ممیدانم،اما هرچه بود وادار 

:در :و بعد؟گفتمیگفت ،یبه من چشم دوخته بودگفتم:سمت چپ،همچنان که 
سر کوچه مان پ شگاه خودمان. شگاه...دان شحال بودم  ادهیبزرگ دان شدم و خو

سر حد خط فقر همراه شرمندگ ادهی.هنگام پینکرده ا یکه تو مرا تا   یشدن با 
در  یرییتغ چیآنکه ه یشما باعث مزاحمتم.ب یبرا شهیگفتم:شرمنده ام من هم

ن ام*س*تز ی:قابل درک استتت، روزهایگفت یشتتود با مهربان جادیصتتورتت ا
شکرم و خدانگهدار.نگاه مبهم  یکوتاهند و اتفاقا برا خانم ها کوتاه تر.گفتم:مت
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:خدانگهدار.و یفتگ یبود که در خاطرم مانده و بعد به آرام ینگاه نیتو،آخر
 و دوباره ها... یکیمن بودم و سکوت و تار ،فقطینبود گریلحظه د کیدر 

شم سرما بود  یم میها چ ساس نم ایسوخت از  دانم،اما پراز نم  یاز هجوم اح
از پشتتت بر شتتانه ام زد،هراستتان  یاشتتک بود.هنوز در خودم بودم که کستت

 برگشتم،پدر گفت:
 یافتاده؟با صتتدا ینگرانت شتتده!اتفاق ؟مادرتیا ستتتادهیا نجای_نرگم چرا ا

 .دمیلرزان گفتم:نه،نه،و به سمت خانه دو
ستتوختم و  ی.در تب مدمیشتتن ینم یزیزد،اما من چ یبند حرف م کی ممادر

شدت م ستر خواباند و من فقط  ادیفقط به  دیلرز یبدنم به  دارم ه مادر مرا در ب
 .دمیخواب

3/12/69 
شت و م یحادثه ا چیه یب یمتوال یروزها شب رو یگذ  ییایگذرد.بعد از آن 

 ،تماممیتو تمام روزها ی....بشتتهیاز هم شتتتری.دلتنگت شتتده ام بدمتیند گرید
 نیاست.صلح دروم یکار بیها فر یتو همه شاد یاست.ب یخال میلحظه ها

 دیرس میهمه آرزوها یانسان و سرنوشت است.از خودم در عجبم!من که روز
 روزمید یفراتر از آرزوها اریدانشتتکده بود،چرا امروز ممم بستت یپشتتت درها

مدام از خودم م که  یشتتتده. فارغ التحصتت ؟فردایتو بروپرستتم فردا   لیکه 
 نیمن زخم خورده!ا نیمن با خودم چه کنم؟با ا ستتتین ریکه د ی؟فردائیشتتو

 ادمیبه فر ایمن،چه کنم؟خدا میمن ن نیمن درمانده،با ا نیمن پراز حسرت....ا
 .ستین یبرس که جز تو پناه

13/12/69 
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شده ا چیه س ی.انگار نه انگار که مرامیعوض ن  یو آرام م بی.دوباره نجیشنا
سبز ن ،منیرو یو م یآئ سجاده  شبم را بر  شده ام،هنوز هم   شیایهم عوض ن

 کنم. یصبح م
15/12/69 

از عرق شتتده ام و تمام  می.خدمیشتتب استتت.از شتتدت درد از خواب پر مهین
 بکشتتم.خدا را شتتکر که ادینمانده تا فر ینفستت یکشتتد.حت یم ریبدنم از درد ت
احساس  میکه در پهلو یزیشده.درد کش دار و ت داریب میناله ها یمادر از صدا

که چه به روزم  دپرس یو هراسان م دهی.مادر رنگ و رو پردهیکنم امانم را بر یم
 ارستانمیکه به اورژانم زنگ بزند و مرا اگر شد،فقط به ب میگو یآمده:با ناله م

شن یمحل کارم برساند...و کم آمبوالنم از حال آرام بخش  یصدا دنیبعد با 
 باشد.( یحاد م میآپاند یماریمربوط به ب میروم.)عال یم

17/12/69 
به  میکند و پهلو یاستتت.ستترم درد م دیکنم.همه جا ستتف یرا باز م چشتتمانم

دارم.چشمانم را  یدیسوزد.دهانم تلخ مزه است و حالت تهوع شد یشدت م
باره چ یبندم اما ستتوزش در دستتتم آزارم م یم کنم  یشتتمم را باز مدهد دو

 یراب یپرستتد،اما من رمق یکند و حالم را م یبا لبخند به من نگاه م یپرستتتار
گاهش م ندارم.فقط ن ند م یحرف زدن  باره لبخ تار دو  یزند و م یکنم.پرستت

 گفت که چه بر سرم آمده! یبه من م یرود.کاش کس
18/12/69 
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به محل ستتوزش  اطیستتوزد.با احت یهنوز م میبهتر شتتده اما پهلو یکم حالم
مان رو یدستتتت م پانستت با لمم  بد یزنم و  حدستتم ت  یم نیقیبه  لیآن 

 کاوم... یشود.اطرافم را م
 لیکمد وستتا کیتعجب دارد و کنارم  یجا اریتخت...که بستت کیاتاق و  کی

کنارم مذا، زیم کی میگلدان پر از گل نرگم.روبرو کیآن  یمار،رویمربوط به ب
 ستتول ک کیستترم و  هیپا کی گرمیرنگ و رو رفته،کنار د یپرده اپنجره با  کی

 .چیه گریو د ژنیاکس
ستار با ترال کیشود و  یباز م در سرمم را عوض م یدارو وارد م یپر  یشود.

دانم و مورد استتتفاده اش را،کف  یرا خوب م شتتانیکند و چند دارو که نام ها
نامش فقط حرف)ش(نوشتتته  یکنم.به جا ینگاه م کتشی.به اتزدیر یدستتتم م

.به دارد تتدوس یلی:خدا خدیگو یکند و با لبخند م ی!نگاهم مایشده،چه با ح
رود،چقدر دوستتش دارم.چه مهربان  یم یدوباره داد و دوباره به نرم یتو زندگ

 .دیمف دویگو یو آرام است کم سخن م
19/12/69 

شد.از او پدرم ت ستیمادرم انقدر گر روزید شکر کردم که به خاطر من تا آرام 
تا حال مرا  یمادر شتتو ی.مادر گفت:الهندیآ یروند و م یراه را م نیهر روز ا

سط حرفش پریبفهم ست دمی.و شد که به من  یو گفتم:را تاق ا کیمادر چوور 
ستانیب نجایتخته دادند؟ا کی ست و از ا یدولت مار س نیا  یلوف ها در حق ک

بده ا ینم خدا عمر  فت: مادر گ ند. مادرش  یهمکالستت نیکن به  خدا  ات را.
 آمد. یبرنم یکار رزنیببخشدش اگر او نبود که از دست من پ



wWw.Roman4u.iR  42 

 

شما خ یکردند،م یقبول نم آخر نتظار ا ستیها در ل یلیگفتند جلوتر از دختر 
ماده دار یجراح مل آ تاق ع ما فقط دو ا ند  چه ممیامشتتتب هستتت  ی.هر 

ماستتتت،در هم کار شتت تانیب نیگفتم:هم ند و یکار م مارستت  یدرس م ک
سا یخواند،حرفم را قبول نم شنا ستند من  یات رام ییکردند از من کارت  خوا

دانم از  یات نم یهمکالستت نیبودم.اما ا اوردهیبا خودم ن یزیهم که چ رزنیپ
در را بازکرد  ی.خدا عمرش بدهد.... ناگهان مرددیو به دادمان رستت دیکجا فهم

و  نرویب دییبفرما انیو بلند گفت:وقت مالقات شتتما تمام شتتده،خانم ها و آقا
مادر  صتته.مادر چادرش را جمع کرد و گفت:خالستتتادیهمچنان منتظر دم در ا

 موقع...! یاز قول ما هم از او تشکر کن، و رفت...و چه ب شیدیجان اگر د
20/12/69 

مانده بودم.چه شتتاداب و با طراوت  رهیاتاقم خ یمدتها به گل نرگم ها امروز
.با خودم فکر کردم زانیگر یستترشتتتار،و از هر خزان یزندگ قتیبودند،از حق

 و یقیبود. حق نیما هم چن یآن بندگ یو ماورا تیمی،عشتتق،صتتمیکاش زندگ
 ماندگار در گزند زمان.

21/12/69 
سکوت هنوز ست اما بخش در  شب ا ساعتم نگاه  ماریب یسر  گونه فرو رفته،به 

اند. من  دهیاست که خواب یاست اما انگار هه عمر میو ن ازدهیکنم.ساعت  یم
و ترس ها و  االتیبدست آمده با اوهام و خ یاریهوش ییو در روشنا دارمیاما ب

را تا پشتتت در  یکستت یقدم ها یکه ناگهان صتتدا بانمیدستتت به گر میآرزوها
 ت....شنوم و بعد سکو یاتاقم م
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سو یصدا صدا دیآ یدر م یمکالمه آرام دو نفر از آن  ستار برا یاما فقط   میپر
ده و بعد بهتر ش یلی:بهتر شده،خدیگو یم یاست که به آهستگ صیقابل تشخ
شده.کنجکاو م یو بعد مراقبت ها مینام داروها س نمیشوم بب یانجام   یچه ک

ست که ناگهان ال شت در ا  یها هیال جوممن که در ه یشو و وا یدر باز م یپ
 را.... نتینازن مرخینم،نیب ینور و از شکاف در چه م

 یتامل چیه یدانم اما ب ی...نمار؟یهوشتت ای مم*س*تدار؟یب ایخوابم  ای خدا
....در دیانچه که با ندیب یم میبندم اما انگار گوش ها یناگهان چشتتمانم رام

د چن یل*خ*تچد،یپ یدر سکوت اتاق م یکس یپا یشود....صدا یگشوده م
 یخش خشتت یتامل در کنار تختم....بعد چند قدم آن طرف تر و بعد صتتتدا

سته م شده با احت یآرام....و بعد درب اتاق ب سم حبم  شه اول گو اطیشود.نف
 یور عیحرکت وس کیبهت زده و با  ستین یکنم،نه کس یرا باز م میچشم ها
ش یتخت م ش ینم،بوین س یخو م کنم و نگاه یپر م یهمه اتاق را پر کرده،نف
 ماند. یم رهیخ یکنار زیم یآنجا رو

شاداب،بر م کی به سته گل نرگم تازه و  سول را ب دیو با ترد زمیخ ید  یر مدر 
 یانجا درون ستتول پرپر م یمیکنم..دستتته گل قد یدارم و به داخل ان نگاه م

با خودم فکر م ند. ها نیکنم،پم ا یز گل  که خزان  ینرگستت یاستتتت راز 
ند. گان بر م یم خیندار نگ لن به  یگردم و رو یکنم و ل خت م یل  یت

اما از عور حضور توست که سر  میبو یدارم و گلها را م ی.گلدان را بر منمیشن
 .شومیم م*س*ت

69/12/22 
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ست  یلیخ حالم شده.اثر داروها ضور تو،نم ایبهتر  دانم.امروز  یاثر معجزه ح
 گرید نیشوم و او فقط لبخند زد.ا یمرخص م یکه ک دمیاز پرستار بخش پرس

 جواب دارد،لبخند. کیاو فقط  یسوالها برا یهمه  ست؟جوابیک
69/12/22 

شها مهین سته ام و تمام توانم را در گو شمانم را ب ست و من دوباره چ  میشب ا
 اشنا را اگر که باشد. ییپا یخواهم بشنوم صدا یجمع کرده ام.م

سته ام تو را م یپلکها یو من از روزنه  شودیباز م در  کیکه به من نزد نمیب یب
شمانم را کامال میشو یم گذرد گوش فرا  یبندم و به انچه اطرافم م ی.فورا چ
شت به من م شبیدهم.دوباره تکرار د یم  یم در کیو تا نزد یکن یو عاقبت پ

شند میزند،اما لبها یم ادیوجودم نامت را فر ،تمامیرو بودن  انیم یی.جاخامو
 کنم؟ دیدانم چه با یزنم.نم یو نبودن دست و پا م

 یبودن و نبودنم که صتتدا انی..و هنوز مردیرنگ ندامت نگ میکنم که فردا چه
شدن در را م سته  سته ب ملط  ایو درست  یکه تو رفته ا ابمی یشنوم و در م یاه

 من سکوت کرده ام.
69/12/23 

سته ام و به ا یروبرو ش ساس م یسمان نگاه مپنجره ن  یکنم که بو یکنم و اح
ر کنم امروز صبح دکت یبسته اتاقم هم حم م یها شهیاز پشت ش یبهار را حت

حستتتاب  هیتصتتف مارستتتانیتا با ب یمرخصتتم کرده و پدر رفته حستتتابدار
ه ب ،برومنشتتستتته ام تا زودتر بروم راقیرا جمع کرده ام و اماده به  لمیکند.وستتا
 از دست رفته ام را جبران کنم. یآن روزها یسراغ همه 
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69/12/26 
صر که از ب امروز ستانیع شتم د مار شده ام  دمیبرگ شک  سته گل نرگم خ که د

 گفت: یاز مادر سرامش را گرفتم با دلخور ستین
.مگر گل ینگه اش دار یخواستتت یم یانداختم،پژمرده شتتده بود تا ک دورش

ش ینرگم قحو ستم حرفها پر از  یشده ،تمام گل فرو ست.خوا  یگل نرگم ا
 اش دهیرنجور و رنج کشتت یاما نگاهم که به چهره  یبا اعتراضتت یادیبزنم.فر

 افتاد شرمنده شدم.
69/12/27 

 یکنم که چه کار عاقالنه ا یگذشتتته احستتاس م انیاز آن جر یکه مدت حاال
سکوت کردم چرا که اگر تو م ست یکرده ام که  آن  نمیکه تو و محبتت را بب یخوا

سکوت کنم و در سکوت  دی.من بایکرد یراز در دل شب پنهان نم کیرا مثل 
که تو خود  یتا روز مینگو چیات باشتتم و ه ینظاره گر محبت مبهم و پنهان

 .یکن میسه یطلوع نیچن یو مرا در شاد ی... اموش باز کنیبخواه
69/12/29 

 یوو هوا پر از ب ستین انم*س*تاز سوز ز ی...خبرمیآ یم رونیب مارستانیب از
 دهم و یآن لم م یصندل یرسم و بر رو یم ب*و*ساتو ستگاهیبهار است.به ا

سر یم رهیخ میبه روبرو شمانم خ شیاز پ لهایاتومب عیشوم و به عبور   یم رهیچ
س یشوم و وا شم چرا که م یم یبه راحت یمن باز هم تو...نف ..مثل یگذر یک

 عجول و کم حوصله.... گرانید
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 ی.ناخوداگاه در دل منیاندزم از رفتن تو هم شادم و هم ممگ یم ریرا به ز سرم
ست برا یدیع نیلحظه کنار او بودن بزرگتر کی اینالم خدا چون  یا چارهیب یا

 شود. یمن و چشمانم تار م
70/1/1 

شادند حت دیروز ع نیاول امروز ست همه  شاد نمارانیب یا چون  ستمی.اما من 
شد.نمصبح امروز که آ ضع یمدم با مادرم بحثم   یمرا درک نم تیدانم چرا و

و  یکار یها فتیو چرا چنان. شتت نیکند که چرا چن یکند و مدام اعتراض م
ص شده م ریم یاو چون بار یمن برا یلیتح ص دیگو یقابل تحمل   یتتو که فر

شت یزندگ یبررا شت یازین یندا شل نیما را در مربت ا ،چرایبه ما ندا وغ شهر 
 یدانم دلش هوا یکم تحمل تر است م ییروزها نیدر چن شهی؟همیکرد ریاس

 گشتند. یرا کرده،کاش بر م لشیفام یشهرش را،هوا
70/1/2 

جد امروز گاهم کرد،هم  یبه طور  ند،مبهوت ن بازگرد که  پدرم خواستتتم  از 
شمگ ست که آن روزها ی.اما خودش هم بهتر از من منیمبهوت و هم خ  ییدان

 گرید بودم ازمندیو بزرگ ن بیشهر مر نیاقبت و کنارشان بودن در اکه من به مر
شده ام و فکر م سال بزرگتر  شته،چند  شده ام که  یگذ کنم انقدر بالغ وعاقل 

 ایمشغول تر از آن شده ام که اصال بودن  ینشود در ثان نیتنها بودنم مشکل آفر
 دو نینبودن ا

د کن یاستتتت که کمک که نم نیا قتیبکند و در واقع حق یبه من کمک زیعز
 ....شودیباعث عذاب وجدانم هم م چیه
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 پدر گفتم: به
 یشتتکستتته تر به نظر م یلیچند ستتال خ نیپدر،مادر افستترده شتتد،در ا نیبب

ست که  ییرسد،بارها به من گفته که چقدر از مربت و تنها شده، مدتها سته  خ
 را کرده. ارشیشهر و د یدلش هوا

شتتهر  نیرد ناگهان احستتاس کردم که خود او هم از اک ینگاهم م دیبا ترد پدر
 شیها ابانیو استتکاچ کنار کوچه و خ تیو از فورختن کبر اهویشتتلوغ و پر ه

ضوح معلوم بود که او هم دلش م شده و به و سته  شهرش و به  یخ خواهد به 
 یخهمه پاس نیکند اما با ا یزندگ یعمرش را با آبرودار هیزادگاهش برگردد و بق

 نداد.
70/1/4 

 یکه برا یلیرا به جز وستتا لیکند،همه وا یرا جمع م لشیوستتا یبا شتتاد مادر
 :میگو یاست به پدر م یمن ضرور

به دو اتاق  یاجیبه خانه هم با صتتاحب خانه صتتحبت کند آخر من احت راجع
که  دیگو یم تیاستتت.پدر اما با عصتتبان یمن کاف یاطاق هم برا کیندارم 

شده شم وقت نقدریام که ا هنوز انقدر بزرگ ن سربا صالح م یخود  داند که یاو 
سا نیمن در هم صاحبخانه و هم سد بمان یآن را م یها هیخانه که  من  مشنا

 چون و چرا اطاعت کنم. یب دیبا
70/1/5 

شمان با شان م نیکه هم ممگ یچ شاد بدرقه  شان هم  یاند و هم  کنم از رفتن
 ییبه خاطر خودم و تنها نمیشان و ممگ ی....شادم به خاطر شادریشادم و دلگ

 ام.



wWw.Roman4u.iR  48 

 

ناگهان  میبعد از سه سال و ن شانیخال یبدون انها سوت و کور است جا خانه
ست که از انها جدا م یبار نیاول نیلرزاند.ا یدلم را م شوم حرف اخر پدر  یا

شتتمرده  دیلرز یکه م یی.با صتتداچدیپ یمدام در گوشتتم م یهنگام خداحافظ
 گفت:
 یامد ایکه به دن یاز ان وقت میدیرنج کش یلیمن و مادرت به خاطر تو خ دخترم
 یشده ا یخودت کس یو برا یهست یپزشک یحاال،حاال که دانشجو نیتا هم

ست افتخارمان  هیکن که ما یچه با ما،چه بدون ما چنان زندگ یپم هر جا که ه
 مان. یسرشکستگ ی هینه ما یباش

 یم هیگر ریدل س کیپروا  یراحت و ب الیو با خ رمیگ یم میدستها انیرا م سرم
 کشد. یهمه سال تازه مربت به خانه سرک م نیکنم انگار بعد از ا

70/1/8 
ستانیب یوارد مذا خور میمذا همراه که به  یشوم به جز من و دو دختر یم مار

 نمیشن یپشت به انها م یزیم ی.روستین یگریشدت مشغول صحبتند کم د
شغول خو صدا یردن مو م شها ردیگ یدختران گاه اوج م یشوم. نه  یو تا گو

سد،ناگهان م یچندان کنجکاو من م  ینام شانیپرت و پال یصحبت ها انیر
 شنوم... یاشنا را م

 :دیگو یم یاول
 انوشه برش دار است. غیدانستم ت یاول هم م از

تفاوت بگذرد.و  یب یو دلبر یهمه طناز نیکدام مرد استتتت که از کنار ا اخر
 کم ندارد. یزیال چ دهیهمسر ا کیالحق و االنصاف هم انوشه از 
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س یو دلبر یکه طناز اوال  یرکیادم ز نیدر مورد ا ایثان ستیسازگار ن یبه هر ک
 دهیمرد ا هم گانهی.ثالثا شیو دلبر یانوشه برنده بود نه طناز استیو س ییو دانا

 ....زیچ چیه دمینشن یزیچ گری.دستین یمرد معمول کیاست او هم  یال
 یم میگونه ها یمحابا رو یب میاشتتکها کهیو در حال دمیدو اطیطرف ح به
 ی.احساس مال باخته استمیولو شدم و به شدت گر یصندل نیاول یرو ختیر

 را داشتم که تنها ثروت خود را از دست داده.
چه بر من م چه گذشتتتت و  خدا یبرمن  را گواه  یمن کستت یگذرد جز 

چند رکعت  نکهی.استتتمیا یکنم و به قامت م ی.ستتجاده نمازم را پهن مستتتین
دانم اما انقدر خواهم  یهم خواهم خواند نم گرینماز خوانده ام و چند رکعت د

خشتتتک شتتود.تا به مهرخدا دلم آرام  میخواند و خواهم خواند تا اشتتتک ها
ند مردیگ نازن مانیدانم و ا ی.هر چ مان وجود  که وجودش ه مان  نشیدارم  ه

 خواهد بود. یزخم کاف نیا ماریت یاش برا یحم بندگ
70/1/12 
ستخوانم نفوذ کرده بود در حال خارج  یبود اما نم بهار سرما تا مغز ا دانم چرا 

 یبودم و در افکار خودم مرق بودم که صتتدا مارستتتانیب یشتتدن از درب ورود
ش یلیبوق اتومب ش دمیمرا به خودم آورد کنار ک شت و وق نیتا ما  یتبگذرد و گذ
 و افسرده بودم. نیبه شدت ممگ یکه تو بود دمیگذشت د

 اوردیدر حال من به وجود ن یرییتغ چیکه عبور نرم تو از کنارم ه نیممگ انقدر
 دمیو از دور تو را د دمیرس ستگاهیبه ا شهیتفاوت راهم را دامه دادم.مثل هم یو ب

اما انگار نه انگار.انچه به سرم آمده بود در باورم  یپارک کرده ا ستگاهیکه کنار ا
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ا و سرعت تو ر نیدم که چوور توانستم به ایپرس ی.مدام از خودم مدیگنج ینم
 خودم را فراموش کنم.

ت و تفاو یب میبرا گریدانستتتم که د یدانم در قلبم چه گذشتتته بود اما م ینم
 یصتتندل یتفاوت رو ی!بشتتده ام.با تو و با خودم بهیبا تو مر یشتتدها  بهیمر

صدا ستم  ش شن لتیممتد بوق اتومب ین  ینخوردم...کم یتکان چیاما ه دمیرا 
 ی.احستتاس ممنخورد یهم چند بوق اما من باز هم تکان ،بازیدنده عقب گرفت

شا یکردم ادم آهن خونم را منجمد کرده بود  زدیم شمیکه ن ییسرما دیشده ام 
و  دنیبود که تو را د شیچند روز پ نیداند هم یچه به سرم آمده بود فقط خدا م

 من بود و حاال...؟؟! یارزو نیدر کنار تو بودن بزرگتر یلحظه ا
ماشتت دمید به ز یشتتتد ادهیپ نیکه از  مد ریستترم را  نداختم آ  میو روبرو یا
 رهیمارک دار و براقت خ ی.اما من نگاهت نکردم؛ نگاهم به کفش هایستتتادیا

 :یگفت دیرس یبه نظر م یعصبان یکمکه  ییمانده بود.به صدا
 ....سالم
ود که ب نیا یفقط برا نیارام گفتم ستتالم و ا ییانکه نگاهت کنم با صتتدا بدون

 مثل بچه ها قهر کرده ام. یفکر نکن
 :یطعنه گفت با
ر نظ کیپاسخ دادن الاقل  یمن انقدر ارزش ندارم که حضرت اشرف برا یعنی

 ندازد؟یبنده خاکسار ب نیبه ا
از خشتتم بود  زیرا بلند کردم.نگاهم که به نگاهت گره خورد چنان لبر ستترم

 :یانداختم....گفت نیینگاهت که دوباره سرم را به پا
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 .دی_ لوفا سوارشو
 بود با تحکم گفتم: تییچنان که سرم پا هم

 با من بودن یبها دیستتوار شتتوم؟چوور شتتد فکر کرد دیبا دیکن ی_چرا فکر م
 یدنده عقب صتتدا دار استتت؟فکر نم کی یدستتت ودلباز یچند بوق و با کم

 پا افتاده به نظر برسم. ریارزش و ز یب نقدریکردم ا
گاهم کرد با جب ن قدر امروز هر دو عجیتع و  بی.عجمیشتتتده ا بی...، چ

 متفاوت....
ه برخاستم و به را دمیرا شن ب*و*ساتو دنیرس یسکوت صدا نیفاصله هم در

تادم د م خواستتت یتو را نم گرید دمید یتو را نم گری. ددمید یتو را نم گریاف
و راننده ت یرا به دستتت راننده دادم اما به جا طی.بلیمن تمام شتتده بود یتوبرا

به جلو هل  او با مضتتتب مر یله کرد نیو خشتتمگ یدیرا از دستتتم قاپ طیبل
مان میداد گاه  جب ن با تع نده  حال ی...ران مام صتتورتش از  کهیکرد و در  ت

 دهیشتتده بود،دنده اش را جا زد و به راه افتاد...به کجا رستت دهیپوشتت یشتتخندین
شه خ تیکبر رمردیبودم زحمت آن پ س ابانیفروش گو سرما نیامام ح و  که در 

م باال  ما ستتترش را  با صتتتدا یگر فت و  م ییگر به ارا ته  ف  یم یگر
شتر یو برا تی...کبرتیگفت:کبر شنا یهر م فت تنها گ یبا افتخار م ییدرد ا

 یان استتتت که بدون نگران یبرا ثاریهمه ا نیخواند و ا یم یدخترش پزشتتک
 نیکه من ا بود نیا یباشد برا یتنها بکوشد تا پزشک قابل شیها نهیازبابت هز

ستم؟برسم به ا سهر کم و  شخندین نجا؟بهیشدم که ه گرفته  یبه باز ؟ویناک
 دسته گل نرگم؟؟! کیاخم و  کیلبخند و  کیشوم؟با 
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ش لرز نی...ومن ایدینگاهت کردم که لرز یبا چنان نفرت را برگرداندم و ستترم
چه شتتده  یدیپرستت دیو با ترد ی.به ارامدمیچشتتمانت به وضتتوح د ین یرا در ن

ضا سرت امده؟با ا ینرگم؟محض ر ا بار بود که مر نیاول نکهیخدا بگو چه به 
 نبود. فیاز جانب تو لو یلوف چیاما ه گرید یخواند یبه نام کوچکم م

 کرده بود. شیدار که پوزخند راننده دلم را ر شیزدم همان قدر ن پوزخند
 یکیجواب به نزد یجا ستتت؟بهیچ یبرا گریها د یباز نی:نرگم ایگفت دوباره

 .میقم*س*تزدم  ادیگذشت فر یکه م ینیرفتم و به طرف هر ماش ابانیوسط خ
شونت و اقتدار یامد کینزد شت یو با تمام خ سراغ دا  یزد ادیفر یکه در خود 

ر د گریشتتنوند...؟نگاهت کردم حاال د ینم تیبا تو هستتتم نرگم....گوشتتها
نت ترد ما  نینبود.... ترس نبود... وحشتتتت بود.... هرگز تو را چن دیچشتت

صل ندم*س*ت که  یدبه مر یشباهت چیه گریحال د نینگاه و ا نیبودم با ا دهیا
 .یو اقتدارش بودم نداشت یو مردانگ بتیدلبسته ه یروز

 یجمالت تو را ب نیو من سوار شدم و در حال سوار شدن اخر ستادیا ینیشما
بدانم  دیاست آخر من با یرحمیب تینها نیا یگفت ادیبه فر دمیشن یزحمت چیه

حرکت کرد ورفت تا مرا از صحنه  نینه؟... و ماش ایکه چه بر سر تو و من آمده 
 من بود دور کند. نیکه مراسم تدف یا

 یکی.برقها نبود و خانه ها در سکوت و تاردمیوقت بود که به خانه رس رید بایتقر
 نبود. گریبودند که د یعشق یفرورفته بود.انگار انها هم ماتم زده 

70/1/15 
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با آن مر یگریندارم،انستتتان د یخوشتت حال که خودم هم   یم یبیشتتتده ام 
رم به دور خود ک کیرا در درس و کار خالصتته کرده ام و مثل  میکنم،تمام زندگ

 سالهاست که با من است. لهیپ نیام.هر چند ا دهیتن لهیپ
شور م یخواهد چند روز یم دلم ستان دلم  شهر توانم.هنور  یاما نم زندیبروم 

 از خانواده ام ندارم. ینشان ایآدرس  چیه
70/1/17 

 دیاز حالم و کارم پرس دمیاستادمان را د انیدیدانشگاه دکتر ام یدر راهرو امروز
گفتم:شکر و از او خواستم تا اگر ممکن است با بخش صحبت کند تا با اضافه 

چه خبر شتتتده  دیرا تنگ کرد و پرستت شیمن موافقت کند.چشتتمه ها یکار
س یخواه یدختر؟م شو میاونا  تیقاطعبا  ست؟ویچ یهمه کار برا نی؟ایب

رش خواهد کرد که اگر نخواهد کرد و اتفاقا ستتفا یکار نیگفت: که هرگز چن
 شخص من مواقت نشود. یامکان هم داشت با اضافه کار

چه  یعنیشتتباهت داشتتت ادامه داد: شتتتریبه مر زدن ب شیحرفها گرید حاال
 یاحبم کند چه بر مارستتتانیب طیکه خودش را در مح دیبه ستتن تو نبا یدختر

شد چه برا ص یکار با ص یقدر و انداره ا یزی.هر چلیتح  ...لیدارد کار... تح
و  ردهانستتان را افستت مارستتتانیب طیهم به فکر خودت باش.مح یفرامت....کم

 مرا رفت. یسخنران نیکند و بعد از ا یکسل م
 ستیانسان ن یماد یازهاین یبرا شهیکه کار هم میتوانستم به او بگو یم کاش

 .است یدیق یوب یکار سخت تنها راه فرار و تنها راه فراموش یگاه
70/1/18 
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س یا نامه شته اند که فعال تا پ دهیاز پدر و مادر ر سب در یکردن جا داینو  منا
با تمام  ایدانم که به خاطر من آواره شتتتده اند... خدا یمانند.م یمنزل عمه م

 .ستین ینیتسک چیاست که بر آنها ه ییوجود پر از دردها
71/1/19 

آن  یکه رو دمیکامذ د کیدانشگاه  یکنار در ورود وارید یبعدازظهر رو امروز
 نوشته شده بود:

ساله به  کی یبرا یسیزبان انگل میتدر جهت» سر نه  شجو کیپ انم خ یدان
 .«میازمندین یسیمسلط به زبان انگل

باشتتد هر چند که از  دهیجز من کامذ را ند یشتتدم.خدا کند کستت خوشتتحال
کامذ را  یچستتبانده شتتده.با بد جنستتبود که تازه  دایاوضتتاع و احوال کامذ پ

 .ستیان ن ازمندیمثل من ن یکندم.موم ن بودم که کس
70/1/20 

صبح شماره تماس گرفتم.خانم امروز ش یبا  شت و بعد  یگو انم خ کیرا بردا
حضتتورا مرا  دیپرس وجو گفت که با یرا صتتدا زد و آن خانم بعد از کل گرید
 6پالک،فردا ستتاعت  یبانیشتت یکوچه  هیکردم؛کامران اداشتتتی.آدرس را ندیبب

 بعداظهر.
70/1/21 

ست و ف چون ستم که چوور با یالواقع بنده نم یامروز روز اول ا  یآدرس دیدان
صمیم گرفتم که ولخرجي کرده و  شنیده ام، ت سمش را هم ن بروم که تا به حال ا

با اتو ید  با که چوور  یدم  نده پرستت اینجا  ب*و*سبا آژانم بروم. در راه از ران
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جان فرمایشتتي مي  نمبیایم. راننده با تعجب از آئینه نگاهم کرد و گفت: خا
ید نمي آ ب*و*سفرمائید ها!...اینجا محله از ما بهتران است کسي اینجا با اتو

 ي در محل شان تردد کند.ب*و*سکه. اصاًل کسرشانشان مي شود اگر اتو
این استتت: "آژانم" ، و  : باالخره یك راهي باید باشتتد. مرد گفت: راهشگفتم

روبروي یك در آهني بزرگ نگه داشتتت. پرستتیدم: رستتیدیم؟ به جاي جواب 
 سوت کشداري زد و گفت: عجب عمارتي!

شدم، نمي  پیاده شده بودند خیره  شدم و مردد به زنگ هایي که کنار هم ردیف 
اصل یکي را فشار دادم؛ بعد م*س*تدانستم کدام را باید فشار بدهم عاقبت هم 

از چند لحظه کستتي گفت: بله؟ گفتم: بیرشتتك؟ زن گفت: بله شتتما؟ گفتم: 
یادگاري هستم. زن دوباره پرسید: فرمایشتان؟ گفتم: جهت تدریم زبان آمده 

 بودم. دیروز هماهنگ کردیم، خاطرتان نیست؟
را بزنید. متعجب به زنگها  3گفت: اینجا آش زخانه است لوفًا زنگ شماره  زن

را فشتتردم؛ مجددًا زني گفت: بله؟ گفتم: یادگاري  3شتتماره  نگاه کردم . زنگ
هستتتم، با خانم بیرشتتتك کار داشتتتم. زن با لهجه ملیظ کرماني گفت: بله 

رار که پیش رویم ق رتيبفرمائید و در را باز کرد. در را گشودم و با حیرت به عما
ظیر ن داشت خیره شدم. خداي من باغ نبود. آنچه مي دیدم حقیقتًا یك پارك بي

بود. درخت هاي ستتر به فلك کشتتیده و شتتمشتتاد هاي مرتب در کنارش چراغ 
 هاي پایه بلند آهني.

وستتط یك آب نماي پله پله با چراغ هاي رنگین و فواره هاي بلند و کمي آن  در
طرف تر یك استخر بزرگ همراه با یك سرسره آبي و یك تخته شیرجه و عاقبت 
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ساختما ست باغ یك  شکیل و عظیم در در انتهاي دور د سفید رنگ مرمري  ن 
 سه طبقه.
مدتها بود خیره خیره نگاهم مي کرد و عاقبت ستتکوت حیرت انگیز  پیرمردي

مرا شکست و گفت: بفرمائید خانم... بفرمائید. و خودش به آلونك سبز رنگي 
که کنار در قرار داشتتت خزید. در همین فاصتتله زني با لباس محلي به طرفم 

ید و با همان  و من هم در  فتادلهجه گفت: بفرمایید خانم یادگاري و به راه ادو
 پي او به راه افتادم.

سنگ مرمر  تمام سبزه ها راه هایي با  سبزه بود و در میان انبوه  شیده از  زمین پو
سفید مشخص شده بود. زن در حالي که جلو جلو مي رفت گفت: دقت کنید 

خر این راهها مثل بازي بچه هاست. خانم جان ببینید من از کدام راه مي روم. آ
 یعني همه راهها بن بست است به جز یکي...

همین که من مي روم. جالب استتت نه؟ من هم اول خیلي ستتعي کردم تا  یعني
ستگیره هاي طالیي بلندي مزین  عاقبت یاد گرفتم و در چوبي بزرگي را که به د
شده بود باز کرد و کنار ایستاد تا من وارد شوم. اما من به محض ورود همانجا، 

ن طبقات به واسوه ای هدم در خشکم زد؛ خانه در سه طبقه مجزا بنا شده بود ک
پله هاي پیچ در پیچ سنگ مرمر، همراه با نرده هاي طالیي به هم مرتبط بودند. 
صورت گرد، در  ست مبل در رنگ هاي مختلف به  در طبقه همکف چندین د
شده بودند. پرده ها و فرش و دیگر دکور  سلیقه چیده  سیعي، با  سالن و اطراف 

ن قستمت و در تناستب با رنگ هر ستوي این ستالن که همرنگ با مبلمان هما
عار  که اشتت بایي  هاي خوي زی تابلو  با  هاي دیگر بود، همراه  مت  هاي قستت
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صاحبخانه مي  صر به فرد  سلیقه منح شان از  شده بود، ن گوناگوني بر آن نوشته 
 داد.

گوشتته اي از ستتالن کنار یکستتري از مبل ها یك پیانو ي عظیم الجثه و در  در
ها ي همان قستتمت یك کره زمین چوبي با گوشتته اي دیگر متناستتب با مبل 

 خووط و نقوش برجسته به چشم مي خورد.
شانه  خدمتکار ستي بر  سر رفته بود به آرامي د صله اش از من  در حالي که حو

ام زد و گفت: خانم آمدند و هم زمان با صتتداي او؛ صتتداي لویف زني مرا به 
سرم را باالخود آورد: زن گفت: کلثوم چرا به خانم تعارف نمي کني  شینند؟   بن

 50بود تقریبًا  نميکردم و به ستتمت صتتدا نگاه کردم، زني را که مي دیدم، خا
ساله، میانسال اما زیبا، کت و دامن پیازي رنگش بسیار شیك و خوش دوخت 
شنه بلند بودند اما در هنگام راه رفتن  شکي و تقریبا پا مي نمود. کفش هایش م

 هیچ صدایي از آن ها بر نمي خواست.
از پله ها پائین آمد نزدیکم که رستتید آرام گفتم: ستتالم. گفت: ستتالم  عاقبت

ختر جان بفرمائید و مرا به طرف یك دست راحتي که گوشه پرتي از سالن بود د
هدایت کرد و گفت: قهوه میل مي کنید یا چاي؟ آهستتته گفتم: متشتتکرم فرقي 

 نمي کند. زن گفت کلثوم لوفًا چاي بیاور و کلثوم رفت.
باره به  دو هاي قهوه اي خوش رنگش  گاهم در صتتورت زن گره خورد و مو ن

ضافه آرا صالت خانوادگي اش مي داد. ا سیار ملیح و کم رنگش خبر از ا یش ب
چیزي نگذشت که کلثوم با سیني چاي بازگشت و با احترام مقابل من خم شد. 

ید یکي از انگاره هاي طالیي را از درون ستتی  نيدر حالي که دستتتم مي لرز
شت هایم شروع به بازي با انگ شتم. و معذب،  شتم و روي میز مقابلم گذا  بردا
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کردم. زن اما با خیال راحت پاهایش را روي هم انداخته بود و مرا ورانداز مي 
کرد. به زحمت دو قلوپ چاي خوردم و گفتم: ببخشتتید خانم من خیلي عجله 

را تا رستتیدن به  اديدارم. به زودي هوا تاریك مي شتتود و من باید مستتافت زی
زن لبخند منزل طي کنم. اگر ممکن استتت زودتر برویم ستتر اصتتل مولب. 

ته براي  ند، الب ته ا تان رف به انگلستت مادم  به همراه دا ملیحي زد و گفت: دخترم 
تحصیل، نه براي خوش گذراني و تنها نوه ام سبحان را پیش من امانت گذاشته 

براي پر کردن اوقات فرامتش  ستتتاند. من هم تصتتمیم گرفته ام تا پیش من ا
 فکري کنم.

که براي سبحان هیچ چیز به اندازه یادگیري خودم سبك و سنگین کردم دیدم  با
زبان انگلیسي واجب نیست... با سر حرفش را تایید کردم... زن ادامه داد: اول 
فکر کردم که براي این کار به یك موسسه معتبر مراجعه کنم اما پسرم رایم را زد 

 که این همه دانشجوي نیازمند قتيو با دالیل منوقي اش مرا مجاب کرد که تا و
به کار در دانشگاهها هست، که براي خرج تحصیلشان لنگ مانده اند، منوقي 
تر آن است که حق به حق دار برسد. من هم پذیرفتم. بعد یك کامذ و قلم روي 
نام خانوادگي، آدرس محل  نام،  میز گذاشتتتت و گفت: لوفًا روي این کامذ 

ش صیل، ر شگاه تهسکونت، آدرس محل تح سال ورود به دان صیلي،   ، نامتح
پدر، نام مادر، شغل پدر، شغل مادر، میزان تحصیالت پدر، میزان تحصیالت 

 مادر و شماره تلفن تماس آنان را بنویسید.
کردم. کارها و حرف هایش برایم خنده دار بود. کامذ را برداشتتتم و  نگاهش

همه آن چه را که او مي خواستتتت روي آن یادداشتتتت کردم و بعد کامذ را دو 
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ستي مقابل ش گرفتم... نگاهي به کامذ انداخت و در حالي که از جایش بلند د
ما تماس با ش فتیدمي شد گفت: شما مي توانید بروید... اگر مورد تایید قرار گر

بل دیدگان من  باال رفت و از مقا ها  له  مي گیرم و بي هیچ حرف دیگري از پ
مثل  محو شتتتد. مدتي مبهوت به رد گذر او نگاه کردم در حالي که صتتتدایش

شم زنگ مي زد. مورد تایید... مورد تایید. منظورش از مورد  شی ور مدام در گو
 تایید چه بود؟ چه کسي باید مرا تایید مي کرد؟ او یا دانشگاه؟

در ورودي خارج شدم و در حالي که سعي مي کردم بازیچه مارپیچ راه نشوم  از
م: آلونك نشسته بود گفت خودم را به در بزرگ باغ رساندم و به پیرمردي که دم در

لوفًا یك آژانم براي من بگیرید و چند دقیقه بعد، بي آنکه موم ن باشتتم که 
شدم. در حالي ک شین  سوار ما شت  از روي راحتي نفم  ههرگز باز خواهم گ

 عمیقي مي کشیدم.
23/2/70 

صاحب خانه تماس فرموده و اعالم فرمودند که بنده  امروز آن خانم محترمه با 
 ورد لوف ایشان قرار گرفته و به بردگي پذیرفته شده ام!!!م

24/2/70 
صبح از بیمارستان به منزل خانم بیرشك زنگ زدم. خوشبختانه تشریف  امروز

داشتند و گفتم: که به علت دوري راه پشیمان شده ام و عذر خواستم، اما ایشان 
مرحمت فرموده و گفتند که چون خوشتتبختانه مورد تایید دانشتتگاه بوده ام و 

ده و را با راننو م هایشتتان نظر مثبتي نستتبت به من پیدا کرده اند منت گذاشتتت
 اتومبیل شخصي شان بدرقه راه مي فرمایند.

25 /2/70 
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که  امروز خانم بیرشتتتك  نده  یل و ران عد از ظهر اتومب هار ب عت چ ستتر ستتتا
خوشتتبختانه مرد پیري بود، دم در منتظرم ایستتتاده بود. پم از ورود به منزل، 

سبحان که در طب شك را ندیدم اما کلثوم مرا به اتاق  ساختمانخانم بیر  قه دوم 
قرار داشت راهنمائي کرد. طبقه دوم هم به اندازه طبقه اول مجلل و زیبا بود. در 
یکي از اتاق هاي دست راست، سبحان پشت میز تحریرش منتظر نشسته بود. 
ستش را دراز مي کرد  ست و در حالي که مؤدبانه د با دیدن من از جایش بر خوا

 و از آشنایي با شما خوشبختم.گفت: سالم. من سبحان کاویاني هستم 
حالي که قلبًا از اینکه رفتار ستتبحان هیچ شتتباهتي به رفتار خانم بیرشتتك  در

ندارد خوشتتحال بودم با لبخند گفتم: ستتالم پستترم، من هم نرگم هستتتم و از 
شحالم. در حالي که موذیانه نگاهم مي کرد،  شما خو شما، بیش از  شنایي با  آ

شما  سر  شما هستم. لبخند با زیرکي گفت: من پ شاگرد  ستم،  م خشك لب برنی
شغال  سگ زرد برادر  ضرب المثل "  شد و در حالي که در دل براي نقل کننده 

 است" فاتحه اي فرستادم، ادامه دادم، بهتر است شروع کنیم، و شروع کردیم.
از همان روز بود که فهمیدم که سبحان هم مثل این خانه، مثل خانم بیرشك،  و

 هایش و مثل بقیه آدم هایش با من مریب است.مثل اتاق 
16/2/70 

سر  هفته شود و من اگر چه هیچ  شگاه برگزار مي  سابقه خط در دان دیگر یك م
رشته اي در خوشنویسي ندارم اما چون این هنر همیشه جزو هنرهایي بوده که 

صا ومن به شدت به آن عالقمندم، بنابراین به شدت به سر ذوق آمده ام...، خص
و  و به خط برتر، جایزه دکه... قرار است از آثار برگزیده، یك نمایشگاه دایر شو

http://www.roman4u.ir/


 61 عشقه

ست، من هیچ  ستاد امیدیان ا شود. گاهي فکر مي کنم حق با ا لوح تقدیر اهدا 
هنري جز درس خواندن و کار کردن ندارم. نمي دانم، شتتاید بعد ها که ستترم 

 کمي خلوت تر شد، حتمًا به دنبال هنري بروم...
22/2/70 

سوس دیدم تعداد  امروز شد. و من در کمال تعحب و اف شگاه خط برگزار  نمای
شتترکت کننده ها چقدر زیاد بوده. خط هاي همه زیبا بودند، اما من از میان 
مد، هم خط بي نظیري داشتتتت و هم  یه خوشتتم آ ها از یکي بیش از بق تابلو

ستم تاب ل چه ما لوشعرش زیبا بود. به همان هم راي دادم. هر چند که نمي دان
شود و  ست. چون کمیته داوري براي اینکه در حق هیچ کم اجحاف ن سي ا ک
یا بچه ها به خاطر رفاقت، مجبور نشوند به دوستان یا فرد خاصي راي بدهند، 

 نام هیچ کم را زیر تابلوها ننوشتند.
26/2/70 

ستیم.  اینقدر ش ستم جایزه بگیرم، همه ن هیجان زده بودم که انگار من مي خوا
مه ي کساني که در سالن بزرگ اجتماعات دانشگاه جمع شده بودیم من هم ه

شستم. کمي بعد مردي آمد و بعد از تالوت قرآن کد تابلوها و  سوم ن در ردیف 
بیشترین راي  شم،سي و ش 36تعداد آراء به دست آمده شان را قرائت کرد. کد 

ه احساس صاحب را آورده بود. همه دست زدند. من هم از ته دل و در حالي ک
نظري مي کردم، با همه وجود دست زدم. حم خوبي که از برنده شدن تابلوي 
مورد راي من در وجودم ریشه دوانده بود، لب هایم را به لبخندي عمیق گشوده 

و از ته دل به خاطر هنر و  مشبود و حاال نوبت صتتاحب اثر بود که بشتتناستت
 استعدادش به او مبوه بخورم.
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 محترمانه دانشجویان را به سکوت تشویق مي کرد گفت: در حالي که مرد
بهتر است صاحب این اثر زیبا را از نزدیك و بهتر بشناسیم. همه سکوت  حاال

کردند تا صداي مرد به قدر کافي رسا باشد، عاقبت مرد بعد از یك مکث نفم 
گیر و یك لبخند طوالني نامي را صتتتدا زد که در خود پیچیدم و له شتتتدم... 

 ئي طنین برانداز شد و تو خوانديصدا
 تو هیچم به خدا... بنشین، پیش دل من بنشین بي

 این سینه پر مهر بدان در دل خسته بمان قدر
 و خانه ویترانه دل متنم

 تفاوت مگذر از در میتتخانه دل بي
 نفم ها به خدا ارزان نیتتست این

 گردد هیچ.... بتترنمي
 امروز بتتتدان قتتدرم

 به دام تو اسیترم اي دوست.... که
 امروز چو بگذشت نباشم فردا شایتتد

 شایتتتد که نبیتتتني دگرم آه،
را بلند کردم اما انگار خون تمام بدنم فقط در صتتورتم جریان داشتتت از  ستترم

شدت حسادت و نفرت دلم مي خواست بمیري. از ته دل گفتم: آزارت کرده؟ 
ي که هیچ چیز به اندازه آزار دیدن تو زخم دل مرا تیمار لیاقتت همین بوده...! وا

 نمي کند....!
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آن حال مشتتتت هاي گره کرده ام از فشتتتار ناخن هایم درحال دریدن بود.  در
شم هاي  شدم..." دیدن چ شرمت خیره  صورت برافروخته از  مدتي حیران به 

 رزمشتتتاق تو که جمعیت را کنجکاوانه به دنبال کستتي جستتتجو مي کرد تا م
مي  هجنون دیوانه ام مي کرد... احساس مي کردم، انوشه مدام بیخ گوشم زمزم

کند )در نظر بازي ما بي خبران حیرانند( ستترم را پائین انداختم و چشتتمانم را 
 بستم.....

شتم اما از ترس آن که مرا ببیني از  دیگر تحمل حتي یك لحظه آنجا بودن را ندا
کان نمي خوردم، حتي ستترم ر نت جایم ت به خودم لع باال نمي گرفتم.  ا هم 

فرستتتادم که چرا اینقدر نزدیك نشتتستتتم که اگر تو ببیني ام، دوباره مردنم را و 
شن سر به یدمدوباره جان دادنم را به حتم دریابي. دیگر چیزي ن سمه  . مثل مج

سد  ستم و ج ستم تا تقریبا همه رفتند بعد برخوا ش سر افکنده همانجا ن زیر و 
 لخ لخ کنان بیرون کشیدم.نیمه جانم را 

در که بیرون آمدم از پشت صدایم کردي صدایت برایم آشنا بود، آشنا و مرگ  از
آور، مثل صور اسرافیل متعجب سرم را برگرداندم و نگاهت کردم، سرد و مات. 
و تو در برابر دیدگان متعجب من لوح تقدیرت را بي هیچ مقدمه اي کنار دیوار 

و شیشه اش با صداي  اد،ق لقي خورد و روي زمین افتسالن گذاشتي... قاب ل
مهیبي شکست، وحشت زده نگاهت کردم، در حالي که رویت را با نامهرباني 

 از من برگرداندي گفتي: براي تو باشد این لوح تقدیر که به قول شاعر:
 از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود بلبل
 همه قول و مزل تعبیه در منقارش... این



wWw.Roman4u.iR  64 

 

رفتي. چند نفر نگاهم کردند... خجالت کشیدم، نشستم و خرده شیشه ها را  و
از روي قاب خط و لوح تقدیرت کنار زدم، چنان با دقت، که انگار خرده هاي 
وجودم را جمع مي کنم، بعد تقدیر نامه و قاب خط را از زمین برداشتتتم و زیر 

ه فتم... رفتم تا در گوشتتتچادرم گرفتم... و بي آنکه منتظر بازگشتتتت بمانم ر
 عزلت و تنهائي ام بمیرم.

27/2/70 
درست نمي دانم چه شده... نمي دانم، نمي فهمم که چه شده... چه بین  هنوز

 ما گذشته....
 کوچك من قادر به حالجي نیست... مغز

باز مي کنم. حاج خانم  زنگ مت بر مي خیزم و در را  به زح ند،  در را مي زن
ست، پیرزن  شك تلفن ا سم بیر صاحبخانه، مي گوید: مادر جان خانمي به ا

 زدند و گفتند این جلسه الزم نیست بیائید.
 اینکه خودم هم اصاًل حوصله درس دادن نداشتم پرسیدم: نگفت چرا؟ با

گفت: چرا انگار گفت: بچه اش کستتالت دارد... ناگهام دلم مي ستتوزد.  پیرزن
صمیم مي گی شده؟ ت سبحان مریض  شان بزنم و حال یعني  رم تلفني به خانه 

ستم بربیاید... پم به دنبال پیرزن راه  شاید هم کمکي از د سبحان را ب رسم... 
 بزنم. نمي افتم و من من کنان مي گویم: ببخشید. مي توانم یك تلف

 محبت مي گوید: بله دخترم، چرا که نه؟ با
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را بر مي دارم و به سرعت خودم را به طبقه باال مي رسانم... بعد از چند  شماره
بوق ممتد کلثوم گوشي را بر مي دارد. مي پرسم: چه شده، براي سبحان اتفاقي 

 افتاده؟
گوید: نه! گوشتتي دستتتتان... و کمي بعد ستتبحان با صتتدایي ستتالمت و  مي

سبحان... مي گوید سالم  شاداب، گوشي را بر مي دارد. مي گویم: سالم... آقا
خاله نرگم. مي گویم چه شتتده، پشتته لقدت کرده؟ مي گوید چي؟ مي دانم 

 انهمعني این اصوالحات را نمي داند در خانه بیرشك همه چیز، خشك و مؤدب
صالح مي کنم و مي  سربازخانه... پم حرفم را ا ست مثل  ست، در و کتابي ا

ه... چه کستتي گفته من مریض گویم: بیمار شتتده اي؟ مي خندد و مي گوید: ن
 شده ام؟

 : مامان بزرگ ملکه گفته شما مریض شدي و من الزم نیست امروز بیایم.گفتم
 گوید: آهان... حاال فهمیدم... نه من مریض نشده ام. دایي مریض شده. مي
ید:  مي ندد و مي گو باره نمکین مي خ یه؟... دو گه ک گویم: دایي؟ دایي دی

 دیگه....دایي؟ دایي... داییه 
پرستتم: خب مریضتتي دایي، چه ربوي به درس من و تو داره... زیرکانه مي  مي

 ربط منوقي دارد. كیگوید: از نظر مامان ملکه، همه چیز به همه چیز 
سرفه  مي سه و  ست. مي گویي: نمي دانم عو ضي اش چي ه گویم: حاال مری

ید که کستتالت دارد. البته خود دایي هم م  ینمي کند ولي مامان بزرگ مي گو
 فقط امروز حوصله ندارد. ستین ضیمر دیگو

 یی:باشد به هر حال مراقب خودت باش و اگر ممکن بود فعال خانه دامیگو یم
 ؟ییاتاق دا ای یی:خانه دادیگو یکند.م داینرو تا بهبود پ
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 کند؟ یم یبا شما زندگ ییپرسم:مگه دا یم متعجب
ون :چدیگو یدمش؟میند چوقتی:پم چرا من همیگو ی:بله البته..مدیگو یم

 مشغول است. شهی...همستیخانه ن ادیاو ز
 خوب پسرم...مواظب خودت باش خداحافظ. یلی:خمیگو یم
 و خداحافظ. دینگرانم شد:متشکرم خاله نرگم که دیگو یم

کامال  رشتتکیکار خانم پ یروم....معن یگذارم و به فکر فرو م یرا م یگوشتت
شوم...زن خودخواه و مغرور و سبک عقل چه  یم زاریروشن است.از او ب میبرا

رستتم؟اگر  یو خانمان برانداز بنظر م یمن انقدر ستتوح یعنیکند؟ یفکر م
 کردم. یداد را فسخ مفردا قرار  نیبخاطر سبحان نبود از هم

70/3/20 
شکیاز حرکات و رفتار خانواده ب نکهیا با شده ام.اما همچنان به رفت و  زاریب ر

حوصتتله اش  یهم که گاه رشتتکیدهم.خانم ب یآمدم به قصتتر خانم ادامه م
سبحان  یلیخ شد بعد از کالس  ساعت کیسر رفته با  یدر از هر میبرا یربع 

داند  یکه م یفقط شتتنونده ام.شتتنونده ا شتتتهیزند و البته من هم یحرف م
دارد که اگر نباشتتد خانم  نانی.چون اطمستتتیهم مثمر ثمر ن یلیحضتتورش خ

 تی.در واقع اهمدیکه آن حرفها را با کلثوم بگو ندیب ینم یاشتتکال رشتتتکیب
 یاست که شنونده خاص نم یزند در حد یبا من م رشکیکه خانم ب ییحرفها

منوق او  یاهشنوم هر چند گ یو من هم م دیگو یحال او م نیخواهد .اما با ا
 رسد. یبشدت مضحک بنظر م

70/4/3 
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 یاه مکتیتوان از ن ینم گریبشدت رو به گرم شدن است .آنقدر گرم که د هوا
نه ستتر یبرا اطیح خا تاب به ک فاده کرد. عه استتت وال جا هم پر  زنمیم یم آن

 یموالعه دروس امتحان یکالس برا نیدرستتاعات باستتت که  یانیازدانشتتجو
رستتتد به نمازخانه بروم هم خنک  یآخر ترم به آنجا رخنه کرده اند.به فکرم م

 ساکت و خلوت. بایاست و هم تقر
اندازم...بجز چند دختر که  یم یکنم و به اطراف نگاه ینمازخانه را باز م در

ند و رو یگروه ته ا ند کم د کی ینشتتستت تاب خم شتتتده ا جا  یگریک آن
باد کولر م ی...وارد مستتتتین و در امتداد  رمیگ یشتتوم و ...دستتتم را مقابل 

دهم و کتاب طب کودکان  یم هیتک واریپشتتتت به گروه دختران به د رشیمستت
 کنم. یگذارم و شروع به موالعه م یم میپا یرا رو نلسون

باز م یکم عد در  نه م شتتود و انوشتتته ستترش را از در یب خا ماز خل ن  یدا
شمش به گروه دختران که م  دایافتد از همانجا دم در بدون مالحظه فر یکند.چ

شما ا یزند :ه یم ست نجایبچه ها  شتم... دختران با لبخند  یم د؟دنبالتانیه گ
 د؟یکه هستتت B یدهد:ستتر کالس جراح یکنند.انوشتته ادامه م ینگاهش م
ش سم  شان را بهم م...دختران میخوران دار ینیریمرا ستان صدا  ید کوبند و هم 

زنند  یو م میآور یم فیهم که شتتده حتما تشتتر ینیری...بخاطر شتتندیگو یم
 خنده. ریز

ه کنم که دختران قادر ب یکند خدا را شتتکر م یم دنیبشتتدت شتتروع به ت  قلبم
 ....ستندیضربان مضورب قلب من ن دنیشن
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 ینیری؟خراب نشود ش B یح...حاال چرا سرکالس جرا  رسدیاز دختران م یکی
 کاریات را کوفت کن...چ ینیری:...تو شدیگو یم ی...انوشه با لوندن؟یها نازن

 یکارها دار نیبه ا
افتد ...نگاهم در نگاهش گره  یگردد برود که ناگهان چشتتمش بمن م یبرم و
 کهیکند...عاقبت در حال یهمه نفرت نگاهم م نیدانم چرا با ا یخورد نم یم

 یسر م یرود...از حرکت او دختران همگ یبندد و م یزند در با م یپوزخند م
گاهم م ند و ن ند خودم را جمع و جور م یگردان با  یکن ظاهرکنم و   یبه ب ت

حواستتشتتان به درس  گریروم اما دختران د یم میدوباره ستتراغ کتاب ها یتفاوت
 .من هم.......ستین
 ی:تظاهر مدیگو یم یگری:چقدر خوشتحال استت ددیگو یاز دختران م یکی

 یم یمهم نبوده دلش نستتوخته...ستتوم شیبرا ادیز دیخواهد بگو یکند...م
جا ادیز ی:ول دیگو کوچک نیندارد ...ا یدلستتتوز یهم  مه  ق ل  یهم 

 ی:ولدیگو یدوباره م یعقلت...اول نی:تو هم با ادیگو یم ی...چهارمستتتین
ضربه بد یلیمن دلم خ سوخت... صال آدم د یبحالش  شد تا  یگریخورد ...ا

 :اما باز هم احسنت به اراده اش....دیگو یم یمدتها افسرده بود...سوم
 ضیستتالها مر دیشتتا یکرد من تا مدتها حت یم یکار نیبا من چن یکستت اگر

که برداشتته بود  ی:انوشته بلند پرواز استت...لقمه ادیگو یم یبودم....چهارم
 یشتتود...پنجم یجا نم یدر دهن هر کستت ییلقمه ها نیبزرگ بود...چن یلیخ

ساکت بود به آرام شه خودش هم لقمه کوچکدیگو یم یکه تابحال  ود نب ی:انو
که انوشتته راجع به  یی:بچه ها بنظر شتتما حرفهادیگو یم یکه...دوم یشتتاهد
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شانه ها دیگو یطرف م  یرا باال م شانیصحت دارد؟همه به عالمت تعجب 
ند...ستتوم نداز چه ال قی:خالدیگو یم یا :منظورت دیگو یم ی...اولقیهر 

ست؟د شان ا شکدیگو یم یگریکدام  مدل یلی...خمیشناخت یدختره را م ی:کا
:خوده انوشه هم فقط دیگو یم یاست؟...پنجم یچه شکل نمیخواست بب یم
ساب ی...فکر نمدهیآن هم از دور او را د کباری ست ح او را  یکنم خودش هم در

 بشناسد.
ر است که اگر صد با یو معمول پیگفت انقدر بد ت ی:انوشه مدیگو یم یسوم

 ...طفلکدیهم نگاهش کن کباری یحت دیکن یاز کنارتان رد شتتود رمبت نم
ن آ ن؟بایما را بب فیگفت ترا بخدا حر یهم افستترده شتتده بود م نیبخاطر هم

 پشت لبش.... یلهایسب
باری:دیگو یم یپنجم مده بود پ ک که آ ند از شتتتدت  شیهم  من درد دل ک

جمله  کیتوانستتت حرف بزند آخر ستتر هم فقط  ینم یو ناراحت تیعصتتبان
 گفت و رفت...

مه داد...ه یاول گفت ...بخدا نستتترن کلفت  یچیگفت:چه گفت؟دختر ادا
اغ ز ؟گفتیدختره بهتر استتت گفتم حاال از کجا انقدر موم ن نیخانه مان از ا

رف ح یخود یکه ب ستین یگفت:انوشه کس یگریرا چوب زده ام د اهشانیس
ند...ستتوم خدا ا یبز ناه بر  فت:پ نهی نیگ خدا م گا ناستتته و  یرا فقط  شتت

ها فقط  یبم...پنجم چه  فت:ب نده نم قهیدق 5گ ما یآ یبه شتتروع کالس   دی
 برخاستند و رفتند.... یناگهان همگ م؟ویبرو

ستتتاعت همانجا نشتتستتتم ...اذان گفتند بچه ها نماز خواندند ...دعا  ستتته
ما نان ه ما من همچ ند...ا حالکرد جا در  تابم رو کهین  نیبود زم میپا یک
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 نیمرا از ا یشتتتده بودم...دلم از خودم بدرد آمده بود...کاش کستت خکوبیم
 رونیبودن و نبودن ب انیکه هستتم از م یینجایکه به آن گرفتار شتدم از ا یمرداب

 روم. یروم ای یزنگ یزنگ ای... دیکش یم
70/4/5 

مردیپ ل ر حا تحستتت کهیقاب ستتتاز در  م نیبا  هم  گا م ین ند   یک
...آدم هم خانم دکتر باشتتد هم انقدر هنرمند افتخار دارد نی...آفرنی:آفردیگو

با ا مادرت  پدر و  چه  گریدختر جان د نمیدخترشتتتان....بب نی...خوش بحال 
سم نوه من هم ا یهمچنان بدون وقفه ادامه م ؟ویبلد یهنر  مانیدهد :اتفاقا ا

و با عرضتته  لکردهیبزرگ شتتد مثل شتتما تحصتت ی...خدا کند او هم وقتاستتت
حاال فقط  ته  ندازه  5شتتود...الب ما ا له زبون  10آدم  کیستتتال دارد...ا ستتتا

ساله ت بود  5دخترم شما هم  نمی...بب کندیم ونتیدارد...اندازه تو پسر هم ش
 .وشترندباه وانیش یبچه ها ندیگو یوالله م دانمیم ؟چهیبود وانیانقدر ش

 اش یدلخوش یگذارم برا یم زیم یپول را رو کهیو درحال رمیگ یرا از او م قاب
 دیگو ی.بلند مرومیبودم...با اجازه...و م وانیشتت یلی:بله من هم خمیگو یم

ت نوب یمنو ب دیباشتتد هر وقت موب زد ادتانی...گانهیخداحافظ خانم دکتر 
 خندد.... یتو ها ...و دوباره م دیبفرست

نور چرامها و  ریونوار شتتده مثل همان اول که زکنم ستتالم و ن یقاب نگاه م به
 زد. ینورافکن ها برق م
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و  فیک کیدست مانتو و شلوار و  کی دیکار دارم با عجله به راه افتادم با یلیخ
کنم که الاقل از کلفت خانه انوشته  یخواهم کار یخودم بخرم...م یکفش برا

 بهتر باشم....
70/4/7 
سواس و د؟بایداشت یشیپرسد:چه فرما یزن م نمینش یم شگاهیآرا یصندل یرو

گاهش م خواهم فقط  یخانم من مجرد هستتتم م دینی:ببمیگو یکنم و م ین
ار وستتوش را چک یوستتتگی:پدیگو ی.زن مدیمرتب کن میرا برا میابروها یکم

 مهه نیحالم از ا دیاندازی:فقط مرتب کن...صتتورتم را هم بند بمیگو یکنم ؟م
 خورد. یکرک و مو بهم م

 یدر همه وجودم م یکند...در یدهد و بسم ا...شروع م یسرش را تکان م زن
:مبارک است انشالله د؟یگو یشوم.زن م یجابجا م یصندل یو مدام رو چدیپ

 .تیعروس
آراستتته تر و مرتب تر  یلیشتتده ام خ یگریکنم نرگم د یچشتتم باز م یوقت و

صورت مثل عروسکت نبود  فی:حدیگو یکند م ی...زن که نگاه مرا کنکاش م
ستگیهمه کرک و مو...پ نیا ریز سط ابروها یو شته ام ا تیو  یورنویرا هم بردا

 م؟یگو یرسد بد م یتر بنظر م کیچهره ات ش
شما درد  گریشدم گفتم:حاال د یبلند م میاز جا کهیحال در ست  شته...د گذ

دادم با خودم گفتم چقدر  شتتگاهینکند و درهمان حال پول را به صتتندوقدار آرا
همه سال از نظافت صورتم مافل بودم...حاال مثال بودن  نیاحمق بودم من که ا

 کرد؟ یرا ثابت م یزیزمخت پشت لبم چه چ یلهاینبودن آن سب ای
70/4/9 
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ست ها کهیدر حال سبحان گفت:خاله نرگم  جانیبا ه دیکوب یرا بهم م شید
تر...چادرتان کو...و  پیهم خوشت دید...هم خوشگتر شد؟یچقدر عوض شد

خاله نرگم ..چند روز  دیکرد یکار خوب یلیدهد...خ یمعصتتومانه ادامه م
 هخترد یلهایستتب نیگفت...حالم از ا یکه مامان ملکه به کلثوم م دمیشتتن شیپ

که حرف  دیخوره...هاج و واج نگاهش کردم.از طرز نگاه کردنم فهم یبهم م
ب با ز یخو به من خ یرکینزده استتتت  مان ستتودا ما خه  مه داد:آ  یلیادا

 هکیده...بعد در حال یعور م یهم بو شهی...هم هیهم خوشت یلیخوشگله...خ
شکها یم یسع شمها یادآوریرا که از  شیکرد ا جمع  شیچهره مادرش در چ
 د؟یزن یخاله نرگم شما چرا عور نم یکند گفت:راست یبود از من مخف هشد

شروع به هق هق و سرش را تو شیکرد...جگرم برا درهمان حال  شد   یکباب 
 دیرستت یبنظر م کهیم گرفتم و گفتم:از مامان ستتودابه چه خبر؟در حالب*غ*ل

من تریب تیاحستتتاس ا فت:د یم یشتتت ند گ تلفن شتتتبیشتتتب،دیک ...
 زدند...گفتم:خب...

 ندیایتوانند ب ینم زییگرفت گفت:گفتند تا پا یهق هقش شتتدت م کهیحال در
شم ...در آموهیگر ریتنگ شده و به وضوح زد ز شیبرا یلی...خاله نرگم دلم خ

شردمش و گفتم:تو د شد گهیف سرم مردا که برا یمرد  شون گر یپ  ینم هیمامان
به مادرشون  شهیگه پسرها هم یمامان ملکه م یکنن....در همان حال گفت:ول

شده بودم ادامه دادم:به  یاز حرف مامان ملکه اش کفر کهیوابسته اند...در حال
تن بهتر از داش یلیکرده و باسواد خ لیتحص یمامان و بابا کیحال داشتن هر 
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را  انشیدور یاگه آدم مجبور باشه چند وقت یسواده...حت یب یمامان و بابا کی
 تحمل کند....

 نی...ادامه دادم:ببدیگو یرا م نیهم شهیاعتماد گفت:آره مامان ملکه هم هم با
را دارم...بخاطر درس مجبور شتتدم از  طیشتترا نیمن هم مثل تو هستتتم...هم

تحمل  یول شتتودیوقتها دلم تنگ م یلیمادر و پدرم دور شتتوم من هم مثل تو خ
 ....ستین یکنم چون چاره ا یم

رنگش نگاهم کرد ...صورتش را بادستمال  یدرشت و قهوه ا یبا چشمها یکم
 یم شروع یگفت:خاله نرگم پم ک یگریعکم العمل د چیه یپاک کرد و ب

 .میحاال...و شروع کرد نیو گفتم هم دمیم؟خندیکن
70/4/11 

 مدیفهم یخواندم کمتر م یم شتریمغزم داغ شده بود.هر چه ب دمید یآنچه م از
 نامه را خوانم: یبار با دست اچگ نیو ا گرید کباری

 2راس ستتاعت  حاتیتوضتت یلوفا جهت پاره ا یادگاریخانم نرگم  ستترکار»
 .«دیحضور بهم رسان 13در اتاق شماره  70/4/12بعدازظهر مورخ

کردم  یاست اما باور نم یچه اتاق 13دانستم که اتاق شماره  یچه خوب م اگر
شد آخر من چه م یربو شته با شم که کارم به اتاق  یبه من دا ستم کرده با توان

 وب است...رحم کن...تا فردا سکته نکنم خ ایفتد؟خدایب 13شماره 
70/4/12 

شماره  2ساعت  راس ساندم و از د 13بعدازظهر خودم را به اتاق   یتابلو دنیر
 تهیستتر در آن مردم و زنده شتتدم و در دلم به هر چه دانشتتگاه و به هر چه کم

کردم آرام  یو ستتع دمیکشتت یقیاستتت لعنت فرستتتادم نفم عم یانضتتباط
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رده نک ی...من که کار دمیترس یه مدادم از چ یبه خودم قوت قلب م دیباشم.با
 بودم... مقنعه ام را محکم تر کردم و بعد از زدن چند تقه به در وارد شدم.

حال دنیبا د مرد ند کرد و در  گاهم م رهیخ رهیخ کهیمن ستترش را بل کرد  ین
شم ندییگفت:بفرما صال خو سابقه  کی...مثل  امدی...از طرز نگاهش ا مجرم 
ه و برگ یکسریکرد...به هر حال نشستم.همچنان که سرش را به  یدار نگاهم م

کار کرد چادرتان را چ فت: نده گرم کرده بود گ تارد؟یپرو له دان  با به ز  خی...
 ....دیانداخت

 یباطانضتت تهیمرا به کم یپا نیهم ی...بران؟یرا برگرداندم و گفتم:هم صتتورتم
را  یکستت ی.ما پاخانم.. ریچادرم؟...با همان حال گفت:نخ د؟بخاطریدیکشتت

م:کشف ...با تحکم گفت میکن یباز نم یانضباط تهیبخاطر کشف حجاب به کم
ضحک بود...به مقنعه بلند و مانتو شک یحجاب؟حرفش م شاد م  رهشاام ا یگ

شما...به ا شف حجاب؟از جا دییگو ی...منیکردم و گفتم: شدم و د میک  بلند 
آقا...و به من  دیادامه دادم: خوب به من نگاه کن ستتتادمیا یمقابلش م کهیرحال
یبگو جا دی جاب من ا یک جاب را  یخواهم معن یدارد؟م رادیح کشتتف ح

 بفهمم؟
 دییکرد گفت:بفرما یبا خشتتونت نگاهم م کهیرا بلند کرد و در حال ستترش

که  دیتدانستت ی...اگرمدیمن بلند نکن یرا برا تانیخانم...و انقدر صتتدا دینیبنشتت
ص ندهیآ ست ا تانیلیتح سته ا  شنامهیمن نما یبرا نجایبه ارزش نوک قلم من ب

ن پاره چادر م دیکن...گفتم:فرض دییخانم...بفرما دیی...بفرمادیکرد یاجرا نم

http://www.roman4u.ir/


 75 عشقه

 کنم،ترک کاریچ دییفرما یپول ندارم که چادر بخرم...م گریشتتده...بنده هم د
 ل؟یتحص

ها کهیحال در له اش از حرف ته بود ا یحوصتت بار محکم تر  نیمن ستتر رف
 خانم مس له مهمتر از حجاب شماست. دینیگفت:گفتم بنش

س با صم کن دییشود زودتر بگو ی:پم مدمیتعجب پر  انهیوذم د؟لبخندیو خال
 د؟یشناس یزد و گفت:شما آن آقا را م یا

از اتاق قرار  یستتمت اشتتاره انگشتتتش که درستتت پشتتت به من در گوشتته ا به
 یور ریکه مغموم و سربه ز دمیز اتاق تو را دا ی.و در گوشه پرتدمیداشت چرخ

...با تعجب یده یمناظره احمقانه گوش م نیو به ا ینشتتستتته ا یصتتندل کی
م به ه راشما  د؟نکندیکن یچه م نجایا گریشما د گانهی یمن آقا ی:خدادمیپرس

 یادیلباستتان به نظر ز نیآستت ستتیهم ن دیجرم کشتف حجاب گرفته اند؟بع
 !دیا یکوتاه م

بان مرد خانم بهتر استتتت  دیکوب زیم یخودکارش را رو تیبا عصتت فت: و گ
 ....دیمودب باش یو کم دیبخودتان رحم کن

سمتش برگرداندم و گفتم:من کار صورتم سرعت به  تاج نکرده ام که مح یرا با 
 مرحمت باشد چه از جانب خودم و چه از جانب شما اقا...

ا هم ب یلیام خ دهید؟شتتنیاستتشتتن یآقا را م نیچقدر ا دیگفت:نگفت ریتغ با
 ....د؟یاقیا

چه م کهیحال در ندان قرو تا امروز نبوده ا ید ته. خب الب ما میکردم گفتم: ...ا
به لوف هم  یو دوستانه ا یمیجو صم نیممکن است که بعد از حضور در چن

 ....میشو اقیبا هم ا یبند
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ت ماستت یبه نفع هر دو یاگاریگفت:خانم  گانهیاز آنکه مرد حرف بزند  شیپ
سواالت ا شما به  ست جواب بده نیکه  سوء تفاهمدیاقا در آمده که  شیپ ی...

و سکوت کردم...مرد  یصندل یحل شود .نشستم رو زیبهتر است مسالمت آم
 د؟یشناس یرا م گانهی یاقا یگفت:شما از ک

متعجب  کهی:از بدو ورود دانشتتگاه...از همان روز ثبت نام...مرد درحالگفتم
 ...یماهر یگفت:عجب شکارچ دیکش یال مرا با شیابرو

شهرستان کینگاهش کردم و گفتم:آن روز که من مثل  ریتحق با  چارهیب یدختر 
 یدانشتتگاه نشتتستتته بودم و زار م نیهم یپله ها یرو بیکم و تنها و مر یو ب

 د؟یاز من دوا کن یدرد د؟تایکجا بود التتانیزدم شما و تشک
فوذ را بخرم و بتوانم با استفاده از ن یتا کس یروز که من نه پول داشتم نه پارت آن

مادر ب پدر و  قل شتتوم و خودم و  به شتتهرم منت بت  چارهیاو  ام را آواره مر
 د؟ینکنم...شما کجا بود

 زودتر از میستتاعت و ن کیدانشتتکده تان روز ثبت نام. زیعز میروز که رئ آن
را حنا  دهیکرد و دستتت منه از همه دستتت بر موعد مقرر محل کارش را ترک

لحظه هم  کی یاز شما حت چکدامیآن روز ه اید؟آیگرفت و رفت شما کجا بود
شا دیفکر کرد شتو بعد از گ یکه با هزار بدبخت یا چارهیب کی دیکه  از هزار  نذ

 یما دردکمک ش ایبه حضور شما داشته باشد. یاجیاحت دهیرس نجایبه ا لتریف
 از درد او دوا کند؟
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به هر کستت دی....نکردنه ند  یآن روز من  ند مه از من رو برگردا که رو زدم ه
ش یخانم مفور نی...هم ضو ای...مییر یمن س ول همانهگ یخانم مرت  ی... م

 .گریو وهزار نفر د ییامور دانشجو
حاضتتر نشتتد  چکمیبغرنج مرا درک کند ...ه طیحاضتتر نشتتد شتترا چکمیه

 مرد.... نی...مگر ااندازدیرا به زحمت ببخاطر من خودش 
به یگانه اشتتاره کردم،که بي تفاوت ستترش را به طرف پنجره برگردانده بود و  و

به من  له  فاقي در راه پ مه دادم:این مرد خیلي ات گاه مي کرد. و ادا بیرون را ن
حالم  به  یا شتتتد...دلش  یه مي کردم و او علتش را جو برخورد کرد...من گر

تهراني بود قبول کرد که فردا در نبود من، کارهاي باقي مانده را سوخت و چون 
شهرم و نزد خانواده ام برگردم...تا بتوانم هم به  شب به  انجام دهد تا من بتوانم 

 تحصیل ام ادامه دهم و هم به زندگیم...همین....
 گفت: چرا با پدر و مادرتان نیامده بودید؟گفتم: به دالیل خصوصي.... مرد

 زد و گفت: خوب،بعد چي؟ بعد؟ ندپوزخ
نه ند و  یگا به طرف مرد چرخا با همان حالت بي تفاوت ستترش را از پنجره 

 گفت: قبال هم که عرض کردم...بعدي وجود ندارد!
ند و ما مي دانیم ، بعدي هم وجود  مرد به ما خبر داده ا تا آنجا که  گفت: اما 

 دارد...!
که حاال به وضتتوح عصتتباني مي نمود گفت: شتتاید بعدي وجود داشتتته  یگانه

باشتتتد وجود  به محدوده دانشتتگاه مربوط  به شتتما،و  ما بعدي که  باشتتتد ا
ندارد...حتي یك قدم آن طرفتر از در ِاین دانشتتگاه لعنتي بعدهایي وجود دارند 

 مگرکه به هیچ وجه به شتتما و به حیوه کاريِ شتتما مربوط نمي شتتود آقا...
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شان یا تا آ صي ِزندگی صو شید مردم را تا خلوت خ شته با صد دا شما ق نکه...
 خلوت دلشان تعقیب کنید....

شدم و در حالي  حرفهاي صندلي بلند  ایمان به من قوت قلب داده بود،از روي 
که سرم را باال مي گرفتم،گفتم: ببخشید آقا...مثل اینکه شما ما را عوضي گرفته 

ست...هر کدام س 6و 5اید...ما بچه هاي  ستان نی ستیم و اینجا هم کودک اله نی
بالغ بر  ما  جا هم د 24-25از  کدهستتتال ستتن داریم،و این پزشتتکي  انشتت

 است،مهد ِاستعدادهاي درخشان....
ستگیره در را مي  و س م درحالي که د با تحقیر از باال به پایین نگاهش کردم، 

ست دنبال  سي تان خیلي ُگل کرده ،بهتر ا شم پلی شما هم اگر  چرخاندم گفتم: 
هد  تان ارضتتتاء نخوا گاهی کارآ ما دو نفر حم  با  ید،چون  دو نفردیگر بگرد

کرد که مدرکي  دیشتتد،تمام این دانشتتگاه را هم که بگردید آدمي را پیدا نخواه
دال بر رابوه ما دو نفر داشتتته باشتتد،آنوقت خداي نکرده ستترخورده خواهید 

 شد...
با خشم از روي صندلي بلند شد و در حالي که کف دستش را محکم روي  مرد

میزش مي کوبید،گفت: خانم ،شتتما امروز به من خیلي توهین کردید...بد مي 
 بینید...

ي که به ریش هاي نامرتب و لباس چروك خورده رفته را برگشتتتم و در حال راه
سي را که  سفانه عادت کرده اید که هر ک شما آقا...متا اش نگاه مي کردم گفتم: 
روي این صتتندلي مي نشتتیند در هی ت زاري و گریه و استتتیصتتال ببینید....اما 

شما ) و با تحقیر  مثلمن...دیگران نیستم...من هرگز اجازه نمي دهم که آدمي 
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کردم( از ستتر ناداني و بي خبري باآبرو و شتتخصتتیت و حیثیتم بازي نگاهش 
آمده امده ام و با  ایکند...من دختر رنجم آقا...من در ستتختي ها به دنیا ها به دن

 سختي ها زندگي کرده ام.....
به مبارزه عادت کرده ام....گردن کج کرده و وامانده خودم را با خیالبافي ها  من

نادان شتتما نخواهم فروخت...هیچ کم در هیچ و گزافه گویي هاي مخ بران 
جاي دنیا نمي تواند مرا به کاري که نکرده ام مجبور، یا به خوایي که نکرده ام 

ست... بارها و  قرارمتهم کند.....ادمي مثل من براي اینکه اینجایي  بگیرد که ه
مان بارها با نامالیمات زندگي جنگیده....هنوز هم من همان آدمم و زندگي ه

زندگي...من تستتلیم نمیشتتوم آقا....آن هم تستتلیم یك مشتتتت خیال ردازي 
سند ندارید خودتان را به حرفهاي  ست تا مدرك و  شما هم بهتر ا هاي ِواهي .. 

 کودکانه نبازید و وقت خودتان و دیگران را تلف نکنید.
ي روبیرون رفتم و در را به هم کوبیدم...و درست دو روز بعد بود که اسمم را  و

یك ترم تعلیقي تنبیهي محکوم شتتتده بودم. آن هم  به  که  برد دانشتتگاه دیدم 
 درست آخر ترم....ترمي که تا دو روز دیگر امتحاناتش شروع مي شد.

70/4/19 
از گذشتتت تقریبا یك هفته از ماوقع جریان احستتاس آرامش بیشتتتري مي  بعد

ندارم. از روزي به هرحال چاره اي جز صتتبوري  به  کنم ... که حکمِ تعلیقي 
دستم رسیده تا امروز حتي یك بار هم به دانشگاه سر نزده ام. مي دانم که کسي 

و خانه  یمارستاندلواپسم نخواهد شد. این روزها رفت و آمدم محدود شده به ب
 بیرشك. چاره اي جز این ندارم.

70/4/22 
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شب است،من اما هنوز بیدارم... نشسته ام و به دیوار اتاق زل زده ام.قاب  نیمه
شوم و از دیوار  صم مي گیرد...بلند مي  خط تو به من دهن کجي مي کند...حر

 برش مي دارم و........
باید خط تو به دیوار اتاقم باشتتد؟ از خودم حرصتتم مي گیرد مثل  اصتتاًلچرا

بستتته....باال مي برمش و بعد محکم به انستتانهاي بدبخت شتتده ام،زبون و وا
 زمین مي کوبم اش، دوباره شیشه اش مي شکند) آي حالي مي ده این کار(

70/4/23 
سته ام و به مردمي که بي خیال و بي دمدمه از کنارم  روي ش ستگاه ن صندلي ای

مي گذرند،زل زده ام ...دیگر هیچ شانسي براي رفتن ندارم...کتاب هایم عذرم 
 واسته اند...را خ

عالم خودم هستتتم که ناگهان احستتتاس مي کنم کستتي کنار دستتتم مي  در
سته نزدیك  شینم...آه شیند...بي آنکه توجهي کنم کمي جمع و جور تر مي ن ن
گویم مي گویي: خانم یادگاري؟ سرم را برمي گردانم و نگاهت مي کنم. سریع 

ست چند لحظه از وقتتان را به م سالم؛ ممکن ا ضوع مي گویي:  ن بدهید؟ مو
مهمي پیش آمده! به جاي جواب ستتالمت لبخند مي زنم....لبخندم دلگرمت 
مي کند مي گویي: اگر داخل ماشین معذب هستید هر جا که بخواهید مي آیم 

 فقط....
حرفت برمي خیزم،و به اطراف نگاه مي کنم...،ماشتتینت را مي بینم که  نیمه

...به راه مي افتم....و در حالي که کمي آنورف تر گوشتته خیابان پارك شتتده ، 
 دستم را به دستگیره در ماشین گرفته ام مي گویم:
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 _ پم معول چه هستید؟ چرا در را باز نمي کنید....؟
باز مي  چند به حالت دو طي مي کني و در را برایم  با  نده را تقری ما باقي  قدم 

شوم.. سوار مي  سته مي گویي: بفرمایید... سي: اگکني و مودبانه و آه ر .مي پر
اجازه بدهي حرکت کنیم...چند خیابان آنورف تر مي ایستتتیم تا حرفهایمان را 

 بزنیم....!
بان آنورف تر در یك کوچه  ستتکوت به راه مي افتي و چند خیا مي کنیم وتو 

فرعي و کم تردد مي ایستتتي... هوا تقریبا تاریك شتتده، چراغ داخل اتومبیل را 
وع به حرف زدن مي کني و مي گویي گوش کن روشن مي کني...وبه آرامي شر

 نرگم....
تمام صتتورت برمي گردم و مي گویم: یادم نمي آید که شتتما از من اجازه  به

 خواسته باشید یا من اجازه داده باشم که شما، مرا به اسم کوچك صدا بزنید....
لت ها استتم  حا با خودداري مي گویي: آدم ند ...ولي  صتتورتت تغییر مي ک

دارند....نام فامیل به درد ثبت احوال و قباله ازدواج و طالق و روي ستتنگ قبر 
کار  یم یت بزنم و براي ان  نام کوچك صتتتدا با  خورد. من ترجیح مي دهم 

 یب سرهرسونده پ یو وقاحت و به حد عال ییهیچوقت اجازه نمي گیرم....)پرو
 شعور!!!( بعد درحالي که سرت را با تاسف تکان مي دهي،مي گویي:

_ عاقل باش نرگم...اگر اینقدر پرخاشگر نباشي، دنیا با تو بیشتر مدارا خواهد 
کرد...دهانم را باز مي کنم که باز چیزي بگویم که تو با صتتتداي بلندتري مي 

 گویي:
صفت ایده آلي بر شگري  ست...! _ لجبازي و لجبازي و پرخا اي یك خانم نی

 متوجه اي؟!
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 بر این...راه درستي هم براي مبارزه نیست. عالوه
گویم: مرا آورده اي اینجا که همین ها را بگویي؟ نصیحتم کني یا...تحقیرم  مي

 کني؟
صتتبوري مي گویي: هم بله و هم نه..گوش کن نرگم...زندگي تحصتتیلي  با

ري توستتت...چرا که اگر آن تودر خور استتت و این خور فقط ماحصتتل بي فک
بان نرم و  با ز به خرج داده بودي و  یاستتتت  یت و ستت روزکمي،فقط کمي درا

 يرفتارآرام،مشتتکل را حل کرده بودي حاال تو هم مثل من...، تقریبًا با فریاد م
 گویم: آهان پم بگو.... آقا ورجسته...خوبه والله...خوبه....

یي:  کف گو مي  بي و  کو مي  یت  ن پیشتتتا کم روي  ح م تت را  دستتت
واي...واي...واي...امان از دستتتت تو، من هیچوقت فکر نمي کردم تو اینقدر 

 موجو....
 میزنم: موجود چي؟ بگو دیگر؟ موجود چي؟.... داد

خشتتم نگاهم مي کني و مي گویي: موجود کم طاقتي باشتتي...خالصتته مي  با
حسابي کفري شده...حتمًا حکم تعلیقي ات را  کنم نرگم... مردك از دست تو

 دیده اي؟....
با آن جار و  آمدم حرف بزنم که داد زدي: ستتتاکت،... و ادامه دادي: اواًل که 

یك ترم  مان حکم  با ه نداختي فکر نمي کنم مردك  به راه ا که تو  جالي  جن
ثاني، بر فرض هم که مردك دلش بستتوزد و از  یاید... در  تعلیقي حالش جا ب

دا بترستتد و از کنار بي تجربگي تو بگذرد...همان حکم تعلیقي هم اگر وارد خ
پرونده تحصیلي ات بشود،آینده ات را سیاه مي کند...مي فهمي؟... یعني باید 
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قید ادامه تحصیل را بزني... تو که نمي خواهي با این همه استعداد،یك پزشك 
...ادامه دادي: پم عمومي باقي بماني؟مي خواهي؟ به آرامي ستتر تکان دادم

خاطي مي  یه براي فرد  فاع یك د گوش کن نرگم،در این جور موارد، معمواًل 
گذارند. و تو باید در این دفاعیه هرطور که شتتتده، تاکید مي کنم هر طور که 
شده با زبان چرب و نرم و نه با دعوا و پرخاش و بیانیه فیلسوفانه، قضیه را جمع 

 و جور کني.....
 ولي من...من نمي دانم چکار باید بکنم...نالیدم:  آرام

یه کن...گریه و زاري کن...چه مي دانم گفتي : هر کاري که مي توني بکن...مو
ضیه  صرافت ق صه یك کاري بکن و یك چیزي بگو که از  التماس کن...،خال
ندارند؟  یادته یك روز بهت گفتم اینجا خیلي ها منوق  ند....ببین نرگم  بیفت

صیري هم ندارند اگر بخواهند به امنظورم همین ها ب سائل  ینودند...تق جور م
بي تفاوت باشند دیگر اینجا دانشگاه نمي شود،مي شود زایشگاه)هههه( و هر 
ست یکي دیگر را مي گیرد و  سر هم مي کند ود شت اراجیف  ننه قمري یك م
مي گوید قصدي نداشتنم، براي همین اینجا منوق کارساز نیست اینجا فقط بر 

گفتم یادت باشتتد  کهشتتواهد،پرونده ستتازي مي کنند، این حرفهایي  استتاس
بنابراین اینجا، جایي نیستتتت که تو با منوق کاري از پیش ببري، یك راه دیگر 
پیدا کن...و بعد ستتاکت شتتدي، ستترت را پایین انداختي و گفتي، متاستتفم که 
شد من هم همراهت مي آمدم...ولي میداني  شدم...اگه مي  سرت  باعث درد

 ه نمي شود...نبودنم بیشتر به دردت مي خورد تا بودنم....ک
باز کردي،صتتتداي اذان در  آرام شتتتده بودم..مثل یك بره مویع و آرام،رادیو را 

شد...بعد در حالي که  شش توهیر  سته من با نواي خو شین پیچید و روح خ ما
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خدا  به  ید  با ها را فقط  ماشتتین را روشتتن مي کردي گفتي نرگم بعضتتي 
ست...باید یك نیروي س رد...ا سانها نی ضي ها در توان مادي ما ان نتقام از بع

شب و  شان کند...و تو به من یك قولي بده نرگم...همین ام بزرگ و معنوي ادب
 در همین وقت عزیز....

شك بود نگاهت کردم.....نگاهم در نگاه پاك و  در شم هایم پر از ا حالي که چ
ده از این به بعد هر وقت کستتي خیلي عزیزت گره خورد...،گفتي: به من قول ب

ناراحتت کرد...دلت را خیلي ستتوزاندو تحقیرت کرد فقط لبخند بزني...فقط 
ضش را به ا س اري تا خدا عو بدهد...و موم ن  ولبخند و در دلت اورا به خدا ب

عاده  کاستتتت ا ند حق تو را بي کم و  خدا نمي توا ثل  که هیچ کم م باش 
ست ولي نه ستند اگر  کند...جنگیدن خوب ا ضي ها مثل مار ه شه... بع همی

زخمي بشتتوند ...خورناك ترند..،رستتیده بودیم...گفتم: تابلوتون پیش منه... 
بعدًا...بعدًا، با چشتتم هایت تاییدم کردي ومن پیاده شتتدم..گفتي: به حرفهاي 

 جدي فکر کن....گفتم: حتمًاو خداحافظ.
70/4/25 
شمانم کوچکترین  اگر شي خفیف مي لرزید...اما در چ چه تمام بدنم در ارتعا

اثري از عجز نبود...این را از نگاه مردي که از پشت میز عریض و طویل به من 
یافتم....حرفهاي ایمان در گوشتتم زنگ میزد،ولي  یخیره شتتده بود کامال درم

سنگین کرده بودم تا بگویم،ه سبك و  ته از خاطرم رف مگيتمام حرفهایي را که 
 بودند. پم دهانم را باز کردم و حرفهایي را گفتم که اصال برایم آشنا نبود.....
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گفت: خانم...امیدوارم متوجه شده باشید که این جلسه صرفًابراي دفاع از  مرد
حیثیت تحصتتیلي شتتما و به درخواستتت خود شتتما تشتتکیل شتتده و نه چیزي 

 دیگري........
...،چیزي است یز حیثیت تحصیلي، حیثیت شخصیت: براي من مهمتر اگفتم

که شتتما به مستتلخ برده اید آینده تحصتتیلي من نیستتت،منیت و هویت من 
شما به راحتي  شما علنًا به من تهمت زده اید و من از این توهین  ست......... ا

 نمي گذارم..............
 ت رادیگر گفت: خانم انشتتاء نبافید...بروید ستتر اصتتل مولب و حقیق مرد

 بگویید.........!
ست  به شتم و گفتم: حقیقت! .......کدام حقیقت؟ از حقیقتي که نی طرفش برگ

به شتتما  ید  با بار  یا از چیزهایي که خودم از آنها بي خبرم...من چند  بگویم 
بگویم که بین من و آقاي یگانه اگر هم برخوردي بوده،صتترفًا در حول و حوش 

 دیگري...........مسائل درسي بوده و نه هیچ چیز 
شود  تنها شید خانم ...مي  شنا مي نمود،گفت: ببخ مردي که چهره اش برایم آ

بگویید شتتما در کنج اتومبیل شتتخصتتي آقاي یگانه،در زیر ستتایه ستتار خنك 
درختان بید مجنون در حول و حوش تحصتتیل چه مستتائل علمي،مباحثه مي 

 کردید؟)آخه به تو چته؟(
گفتم: فکر مي کردم تجستتم در زندگي خصتتوصتتي از گونه ام پرید...... رنگ

 مردم،خارج از حیوه دانشگاه،از شرح وظایف شما بیرون است..
سه حتي نیم نگاهي هم به من نیانداخته بود،همچنان  مرد دیگري که از اول جل

که ستترش پایین بود گفت: خانم محترم...هر کدام از این آقایاني که به خاطر 
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سته اند،کلي  ش صي دارید شما اینجا ن وظایف محوله دارند...لوفًااگر دفاع خا
ار ما را...گفتم: بستتی تبفرمایید... وگرنه نه وقت خودتان را تلف کنید،نه وق

خوب...بر فرض محال اگر شتتما راستتت گفته باشتتید ....همانقدر که من خوا 
 کارم...آقاي یگانه هم خواکار است...پم چرا عذر او را نخواستید؟

خندید و به آرامي در گوش مرد کناري چیزي گفت که او را هم چهره آشتتنا  مرد
خنداند...ولي کستتي به ستتوال من جواب نداد....دیگر چیزي به خاطرم نمي 
ساني که از زندگي تنها  سید..بي فایده بود....حرف زدن از حقایق زندگي با ک ر

 به دیدن ظواهر آن بسنده مي کنند،کار عبثي بود........
پایین بود گفت: اگر عرضتتي ستتیاه پوش  مرد در حالي که همچنان ستترش 

ندارید...بفرمایید در حالي که از جایم بلند مي شتتتدم،آهستتته گفتم: امروز 
حرفي ندارم.......اما فردایي نیز هستتت فردایي که پاستتخ گفتن به کارهایي که 
امروز به نام انسانیت مي کنیم،و دل هایي که مي شکنیم...برایمان از جان دادن 
بستتي ستتخت تر خواهد بود...ستت م در حالي که به چهره مرد آشتتنا نگاه مي 

 کردم ادامه دادم و من و شما همدیگر را آنجا مالقات خواهیم کرد.......
سخنراني  مرد سخر گفت: چه  شده بود،با تم شك  در حالي که پوزخندش خ

 شیوایي.........
 سیاه پوش این بار بلندتر گفت: گفتم بفرمایید خانم...بفرمایید....... مرد

خرداد بود....اما از آستمان ستیل مي بارید و از چشتم هاي من هم....در  نیمه
ست  حالي که تمام وجودم مملو از دردي ناشتناس بود ستوار یك تاکستي درب

.. صتداي زیباي شتدم و ستر کوچه پیاده شتدم،آرام و لخ لخ کنان به راه افتادم.
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هایم ر باره چشتتم با هواي گرگ ومیش مروب دو تر کرده  اموذن زاده؛همراه 
بود،سرم را رو به آسمان بلند کردم و اجازه دادم تا باران رحمت الهي صورتم را 
 شستشو دهد...و به خداوند فکر کردم... و به محبت و لوف بي پایانش.......

شش و کرمي که نه منتي دارد و و ضي ...به خداوند فکر کردم و به  به بخ نه عو
ناه مهر و رحمتش  که جز او انیم و مونستتي نیستتتت و جز پ وجود عزیزي 

 ،پناهگاهي ...و با یاد عزیزش آرام گرفتم..........
حاال که سبك تر شده بودم وچشم هایم دگر تار نبود...مي توانستم تو را ببینم  و

باران رحمت خدا به ماشتتین تکیه داده اي و منتظر من  که در پیچ کوچه زیر 
 .........یایستاده ا

تند چراغ هاي عقب ِاتومبیل تو چشم هایم را نوازش مي داد .تصمیم با من  نور
بود..تو مرا ندیده بودي... مي توانستتتم بروم و براي همیشتته از تو بگریزم. از تو 
واز هر چه که مولود ِبا تو بودن بود...و یا...و یا مي توانستتتم بمانم،بمانم و در 

یز بجنگم...و میان ماندن و رفتن... چ هکنار تو و به حب تو با همه کم و هم
بودن و نبودن بودم که تو ناگهان برگشتتتي و مرا دیدي،من تردید کردم ... اما تو 
ستادم تا  سمتم دویدي ... و من همانجا ای تردید نکردي،به محض دیدن من به 
شم، انگار که این هروله بهترین  سمتم....نظاره گر با سویم و به  دویدن تو را به 

سي لگدمال خ ممره شه هاي مرورم بود.....که زیر پاي هر کم و ناک شی رده 
 شده بود.

70/4/26 
ندگي،روز هزاران  دیروز بود و هم روز ز روز عجیبي بود....هم روز مرگ 

 کاش،اما،و اگر.......
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زندگي اینقدر پیچیده نبود وکاش تو کم دیگري بودي ،کاش من کم  کاش
صداقت نگاه مان بود...اما  دیگري بودم،کاش کلماتمان هم سادگي و  به همان 

افستتوس...افستتوس که همه زندگیمان شتتده،شتتاید و اگر...و آنچه در این میان 
پیش روي ماستتت فقط حقیقت استتت....حقیقتي که آشتتکار و برهنه در گذر 
سته  سیاري گری روزهاي عمرمان ما را مي آزرد و ما آن را در مروب هاي تلخ ب

 ایم.
باز و ر دیروز،شتتتب ماشتتین را برایم  له، در وز مریبي بود،پم از آن هرو

کردي...ستتوار شتتتدم و تو پیش از هر حرفي به راه افتادي همیشتتته،همینوور 
بودي...در نظر تو،با هم بودن ما،آن هم در چند قدمي درب خانه من،حماقتي 

 جبران ناپذیر بود.
م: ؟ گفتچند خیابان با ستترعت گذشتتتي و عاقبت عجوالنه پرستتیدي: ُخب از

خب چي؟..با تعجب نگاهم کردي و گفتي: خب چه شتتتد؟ بي خیال گفتم: 
شم هاي متعجب نگاهم مي کردي گفتي: امان  شد؟ همچنان که با چ چي چه 
از دست تو نرگم،گاهي آدم را به جنون مي کشي...گفتم: فقط گاهي؟..گفتي: 

شت نیام لتتو حا شه خوبم..از حرفم خو ست؟ گفتم: کنار تو همی  دخوب ا
 .ویو ناگهان توقف کرد یدیرا در هم کشتت تیابروها دمیاین را به وضتتوح فهم

 گری دحاال یدان ی.میاندازیب رونیب نیتا مرا از ماش یمن فکر کردم نگه داشته ا
 .ستین دیبع یکار چیکه از تو ه دانمیم

کند...با  رانمیبه نفرت شود و و لیتبد یتواند به رعد و برق یقلب تو عالقه م در
شت نگاهت کردم... اما پو ستن یو کم یشد ادهیح ت که با قورا یبعد با دو ب
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ستتکوت  قهیبا لبخند گفتم: متشتتکرم...،چند دق یشتتده بود برگشتتت نیباران تزئ
ش ضبط ما س نیشد...از  ...در عالم خود شد یپخش م یمیمال یقیتو نوار مو

 یتیکردم...چه اهمفرو رفتم...و جلستته و هر آنچه که گذشتتته بود را فراموش 
ه بودم،چ نیمحبت تو،خوشتتبخت تر بانیستتا ریکنار تو ،ز نجایداشتتت؟من ا

شت اگر ن یتیاهم ض ونتیش شگونیدا ود ب نیها دلم را آزرده بود...مهم ا یبع
 ......یاز عووفت و مهربان شارکه قلبم مملو از محبت تو بود و نگاه تو سر 

سر  دهیشیآنچه که بدان اند از ضا ی،لبخندم*س*تبودم، سر ر م بر لب تیاز 
را  میداشتتتم،حاضتتر بودم همه زندگ یفیقابل توصتت رینقش بستتت.احستتاس م

 دایکنار تو بودن تا ابد پ یها هیثان نیا یها هیثان نیلحظه ها،ا نیبدهم فقط ا
 :مثلیگفت ومرا پاره کرد  یها ایرو یتو بم و مردانه خلستته  یکند...اما صتتدا

 بخش بوده؟ تیرضا یلیجلسه خ ی جهینت نکهیا
با  بایرا باال انداختم و گفتم:ابدا...تقر میشتتانه ها یدیرا برگرداندم،و باالق ستترم

لت ن بدا...گفت یادگفتیفر مهیحا له...ا بدا؟؟!گفتم:ب  زیفتم:چچه؟گ یعنی: یا
 لوف یقیاول تعل ی...،خودت رو ناراحت نکن...،بعد از سخنرانستین یمهم

 فرمود......! داخراج لوف خواهن یسخنران نیفرمودند...،بعد از ا
 یکه نم ی:شتتوخیدیعضتتالت صتتورتت منقبض شتتد،شتتمرده پرستت ناگهان

حال؟یکن ند ژوکوند رو ی...در  بدا...و رو یکه هنوز لبخ را  میلبم بود گفتم:ا
خواستتت دوباره به حال خودم بر  یدوباره به ستتمت پنجره برگرداندم...دلم م

عالم حال خودم و  به  نار تو بودن...،شتتتاد  گردم...  عالم ک به  خودم... 
سوده بودن و نگاه هانبود ش ی...،راحت و آ شت   یدود یها شهیمردم را از پ

س متیگرانق لیاتومب کی ص ریتف شا نیکردن...،و با نگاه تح سرت ن به خود و ح
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ود که بر ب ییپتک ها دمیشتتن یکه م یکرد...کلمات رانمیتو و ادی...،اما فردنیبال
 و مداوم.......... یدر پ یآمد...،پ یسرم فرود م

ر خانم؟.......فک دیفکر کرد ی:چیگفت دیلرز یاز خشم م تیکه صدا یحال در
سرما و گرما کنار  شیو آبرو یزندگ چارهیب رمردیآن پ دیکرد را حراج کرده و در 

ش ابانیخ ستفرو سوده در کنج الیبا خ دیبتوان یکند تا جنابعال یم ید  لیاتومب آ
س نیا ستن دیگوش بده یقیو آن مو ....و در دل به عالم و آدم د؟یتناول کن یو ب

 ..........د؟یبخند
با گور گاه و تحصتت یبا نه؟د لیدانشتت مه... مادر و ه پدر و   یزیچ گریو 

 مهین یتو،تار تار شده بود...بستن ری...پشت چشمان پر از اشکم، تصودمینفهم
ر داشتم ب نیعقب ماش یرا از صندل فمیپرت کردم...ک رونیکاره ام را از پنجره ب

سر کیو در  ستم یدم.نمیشدم...و در را محکم به هم کوب ادهیپ عیحرکت   دان
 شناختم.......... یرا نم ابانیکجا هستم... خ

ش نیاول یجلو سر جوان در حال دمیپر نیما صدا یو گفتم انقالب...پ  یکه با 
 زهیکرد و گفت:چ یور انداز مرا یو باال د،قدیجو یآدامم م یبلند و ناهنجار

شه  یم ی...اگه بخوایبرنتون انقالب...ول ینم میقم*س*تکه  نجای...از ایآبج
 کرد....... شیکار هی

س یه اش حالم را به هم مه*ر*ز نگاه بهتر از  یزد...اما در آن حال تحمل هر ک
مردانه تو سد راهم شد و  یتحمل تو بود...در را باز کردم که سوار شوم،اما بازو

...مردک راننده هاج و واج دیکنارم کشتت یو پر زورت با تلنگر یقو یپنجه ها
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گاهم م با تحکم گفت ین مائیکرد... قا...بف دی:بفر مائآ فت: دیر  یه.مردک گ
 .........یمال یخدا برات خواسته...عجب مشتر یآبج

 ای یوشتتت ی:گم میبودم ... گفت دهیتو را نشتتتن ینعره  یصتتتدا هرگز
گاهم کرد نان ن فت.چ گاز داد و ر نده  به خودم  یخودم...،...ران که از ترس 

ستت را محکم به پدمیلرز سته ام کیو گفت یدیات کوب یشانی.کف د  یرد:خ
 و عیبره مو کی...مثل یباز کرد مینرگم...خستتته...و در همان حال در را برا

شتتتدن  ادهیموقع پ ینزد یحرف چیه گریستتوار شتتتدم...تا خانه د رمانبردارف
صدا شیگفتم:خداحافظ...اما پ شنوم رفت تیاز آن که  ساس یرا ب ... و من اح

 است. یشگیرفتن هم نیکردم که ا
28/4/70 
شده ا نامه سته و الک و مهر  س یسر ب شکر،به دیکه منتظرش بودم ر ...خدا را 

 زباله اکتفا کرده بوددند...نامه را مچاله کردم و در ستتول یقیهمان حکم تعل
 انداختم....

30/4/70 
کالفه ام کرده...من که اصال حوصله ندارم...او هم  یروزها سبحان حساب نیا

 معلم کیاو من فقط  یاش را پر کنم...برا یکه توقع دارد من تمام خأل عاطف
مشتتکل  یلیمن خ یکار را برا نیام...و ا یستترگرم لهیوستت ی...نوعستتتمین

ند یخوشتتتا ادیز یو دلبستتتگ یوابستتتگ نیدانم ا یکرده...خصتتوصتتتا که م
خالف به شدت م یبا هر نوع وابستگ رشکی...اصوال خانم بستیمادربزرگش ن

ست.حت ستگ یا ستگ یاگر واب سن کیطفل به  کی یمقوع یاز نوع واب  لهیوع و
فقط حق دارد به پدر و مادر و  رشتتک،ستتبحانیباشتتد...از نظر خانم ب یباز
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 تیهمداند اما ا یرا م نی...خود ستتبحان هم اریوابستتته باشتتد والم رشتتکیب
ندان هد... حت ینم یچ با او لج م یگاه ید ند...مثال د یهم   یم روزیک
 : چرا؟اتفاقا به نظردمیاست... پرس یاز خود راض یلیمامان ملکه خ نیگفت:ا

ست؟!...در حال یهم زن خوب ومهربان یلیمن او خ صومانه نگاهم  یا که مع
 ...متعجب نگاهشدیهست یدختر ساده ا یلیگم شما خکرد گفت:خاله نر یم

گنده گنده اش خنده ام گرفته بود گفتم:و تو  یکه از حرف ها یکردم و در حال
که مامان ملکه اصال با شما خوب  یی...گفت:از آنجا؟یدیرو از کجا فهم نیا
 یبه من چه م روزید دیدان ی...مدیدوستتت دار یلیشتتما او را خ یول ستتتین

 گفت:
من  به تیدهد...با عصتتبان یمامان ستتودابه ام را م یاو گفتم:خاله نرگم بو به

ا بوها ر ی...تا بتوانیکن تیحاال شتتتامه ات را تقو نیگفت:بهتر استتتت از هم
با  لیگل گال یبو یگلها همه خوشبو باشند ول دی...شایبده زیخوب از هم تم

م با ه یکل متشتتتانیهم ق نیهم یستتتت،براین یکیوقت  چیه دهیگل ارک یبو
 متفاوت است....

و واج نگاهش کردم...چهره وا رفته من دلش را خنک کرد ادامه داد:حاال  هاج
 ........دیکن یاز مامان ملکه طرفدار یه

 زم،اوالیکردم گفتم:ستتبحان جان ...عز یکه خودم را جمع وجور م یحال در
شتن خ ست دا شتن با دو ست...من به م یلیکه:احترام گذا رگ ادربزمتفاوت ا

ما احترام م ثاننیگذارم فقط هم یشتت چه ای... ند ... مه گل ها ه به نظر من گل :
صل در ز شند چه بد بو،ا شبو با ست که همه گلها ز ییبایخو ستن بایا  ی...بده
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 یکرد.نم شیها نیو شروع به نوشتن تمر دیکامذ کش یحوصله مدادش را رو
...حرف ستین حیحص میگو یدانست که عمال آنچه من م یاو هم م دیدانم شا

 .........دیرس یتر م یمادربزرگش به نظر منوق
4/5/70 

 یگاهشتتان اگر چه مرحم یگاه و ب یکشتتد.نامه ها یخانواده ام پر م یبرا دلم
بخشتتد.دلم  ینم امیام را الت یکستت یب ی...اما زخم هامیها یاستتت بر دلتنگ

 مارستتتانمیب یها یکار ورز ریحاال که استت یکشتتد...راستتت یپر م شتتانیبرا
شتهر پر دود و  نیا بندیمرا پا یچه کست ای یزیروم؟...چه چ ی...چرا نمستتمین

از پنجره کوچک اطاقم  ای مارستتتانیکرده؟هر شتتب و هر روز از پنجره ب بیمر
 هستم؟ یمنتظر چه معجزه ا

االتر کنم که ب ریتوه یعشق کسان یبروم...بروم و وجودم را در پاک دی...باایخدا
 شناسم......... یرا م یاز محبتشان فقط محبت خداوند

6/5/70 
شم مره مادر بزرگش،گوشه  یکند ب یکه هق هق م یدر حال سبحان اعتنا به چ

کند.لحن معصتتومانه اش دلم را به درد  یکشتتد و مدام التماس م یمانتوام را م
 یم یوقت یگذاشتتت ی..اقال م.یآورد...خاله نرگم ترا به خدا...چه قدر بد یم

...ترا خدا خاله شتتندمن هم آمده با یمامان وبابات که مامان و بابا شیپ یرفت
ام به  یهفته چه کار کنم؟همه دلخوشتت کی نینرگم...حاال من بدون شتتما ا

خدا بم کن  یشما بود؟...خانم ملکه حرفش را قوع کرد و گفت:محض رضا
جان...پستتر خوب و موقر حان  که وقت یمن هم قول مباش... یستتب  یدهم 

 ......یتمام شد ببرمت شهر باز ییامتحانات دا
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گفت:اون مهمونا رو  ی...سبحان با دلخورمیدار همانیهم م یهفته کل نیا تازه
ستم  سر رفته بود،د شون آدم بزرگن...زن که حوصله اش  ست ندارم،هم من دو

 یچند روز نداره که شتتما یرا فشتترد و گفت:به هر حال از نظر من اشتتکال
 فتمگر یکه ستتبحان را در آموش م ی...تشتتکر کردم و در حالدیبرو یمرخصتت

آورم،تا  یچند کتاب خوب م تیقبل از رفتن برا یباشتت ی،گفتم:اگر پستتر خوب
 بول کرد.ق یلیم یحوصله ات سر نرود،باشد؟...با ب ستمیکه ن یهفته ا کی نیا

7/5/70 
 کیرمضتتان  یزنم اما به جا یمنتظرم بماند و در م میگو یراننده آژانم م به

به رو جا م یباز م میمرد جوان در را  ند، به رو یک ما   یخودم نم یخورم.ا
صراحت م شمیگو یآورم...با  ست؟مرد م دی:ببخ  دانم ینم دیگو یسبحان ه

 دیبازنم که  یشتتناستتد.حدس م یفهمم که مرا نم یب رستتم.از رفتارش م دیبا
شد... ییدا  انیرا بلدم و از م ست،راهین یاجی:احتمیگو یپم آرام مسبحان با

الم ...سنمیب یکلثوم را م یکنم...دم در ورود یسنگ فرشها شروع به حرکت م
 پرسم:سبحان هست؟ یکنم و م یم

با دادیگو یم کلثوم نه، جب پرستت یی: با تع ته استتتخر... با دادمیاش رف  یی:
:االن دیگو یاما ستتبحان با او نبود.کلثوم م دمیاش را د ییاش؟االن دم در دا

آن :دیگو یپم آن آقا؟کلثوم م میگو یخانم جان...از صتتبح رفته اند...م هیچ
 پسر من است. یدیآقا که د

شما؟با افتخار م دمیتعجب پرس با سر  سر من،چدیگو ی: پ  یه من نمب هی:بله پ
زنم  یداشته باشم؟...دستم را پشتش م یو برازنده ا دیپسر رش نیهمچ کی ادی
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سته کادومیگو یو م شدش ...وبعد ب ورم و آ یکتابها را در م یی:خدا بهت ببخ
مانت نیبرات دارم،لوف کن و ا یزحمت کی:کلثوم میگو یم به  یا بده  را 

 به چشم..... ی:ادیگو یسبحان... طفلک چشم انتظار است.م
 کی که نمیب یگشتتتن مرد جوان را مگردم.موقع بر یکنم و بر م یم یحافظ خدا

و رمضتتان را که با دستتتگاه چمن  دیشتتو یابر به دقت م کینو نوار را با  کانیپ
هفته  کی نیکنم در ا یکند....و ناگهان احساس م یم شیرایچمن ها را و یزن

 خانه چقدر تنگ خواهد شد. نیا یدلم برا
8/5/70 

اال ح رشتتکیو خانم ب مارستتتانیاز ب یهفته ا کی یمرخصتت کیاز گرفتن  بعد
االن  نکهیلم داده ام و از تصتتور ا ب*و*ساتو یصتتندل یرو نیفارغ،اما ممگ

پا میها یهمکالستت نات  به چن انیدر حال دادن امتحا ند و من   نیترم هستتت
 کنم.......... یدچار شده ام احساس مرگ م یگرفتار

 یدمدمه م یر و بکه حاال آسوده خاط یکنم،به پسر یام فکر م یدرس بیرق به
ضاعف چیه یتواند ب س یجا یزحمت م صاحب کند و به همکال  میها یمرا ت

که مستتلما از آن ها عقب خواهم افتاد...و به انوشتته که اگر بفهمد چه به روزم 
درس منحرف  زانوشه دوباره ذهنم ا ادیدلش خنک خواهد شد...و با  یآمده،کل

شه و ا دمیشود...عاقبت نفهم یم ضوع انو ش مانیمو و بحث آن روز  ینیریو 
 دختران نماز خانه چه بود؟

ساس ب و ش یناگهان اح ساس م یم یارز  مانیا یکنم که در زندگ یکنم...اح
چرا وجودش را از راهم و از  ستتتمین چی...اما اگر هستتتمینقوه هم ن کی یحت
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معلقم؟چرا ستتر  ستتتم؟چراین چیکشتتد؟و اگر هستتتم،چرا ه یکنار نم میزندگ
 خورده ام؟ یلیلگد مال شده و سگردانم؟چرا 

سبز یشوم...چقدر خال یم رهیخ ابانهایب به ست...کاش م یندگیو رو یاز   یا
 مداوم نام او پاک کنم....... شیو رو یاز سبز ابانهایب نیتوانستم دلم را مثل ا

9/5/70 
 یوب راهنتیپ یرا دوباره به تماشتتا نشتتستتته ام،بو یآموشتتت مادر زندگ یبو به
،پدر و پدرم... عقوبی نیبه مربت نشسته ا یچشم ها یبود برا وسفی راهنیپ

سمهربانم، شب*و* ستان زحمت ک  یدوباره بود برا یشیرو دیات،ام دهیه بر د
 .......دهیدانه به خزان رس نیا

11/5/70 
شرمنده تو و  از شرمنده ام. شمان مهربانت حذر دارم مادر که  نگاه کردن به چ

 یبها که یو دل خوش کرد یرساند یریپ م،بهیکودک یکه به پا ییتمام سال ها
سود،زه ییو برنا ییدت،دانایسف یمو شده اما چه  سوس که خود م یمن   یاف

 دانم که هنوز کودکم،کودک ِ کودک.
ست ی...مادر مهربانم کاش ممادر شم ،در وجودم  یرا که م یعمق درد یتوان ک

ساس کن س یو کاش م یاح سا شرمم را،و اح ستم عذرم را، که موم ن  یتوان
دعا  میکه برا میخواهد بگو ی.مادر دلم میریباشتتد را ب ذ یمانیکه پشتت ستتتمین

خدایکن باز  یو بخواه یرا بخوان می، به من  که از کف داده ام را  چه  که آن
و آنچه که از  ستمیچ یدانم در پ ینم زیخود ن یمن...،که حت یگرداند...اما وا

http://www.roman4u.ir/


 97 عشقه

ندارم و روزگار هم با من  یدانم که حال خوشتت یم ستتت؟آنقدریده ام چکف دا
 سر مدارا ندارد.........

و با اخم به ابروانم و به  یکه نشتتستتته ا دمیتو را د شتتبی...مادر مهربانم،دمادر
 ی...و نمیدانم که به چه فکر کرد ی...میکن یشتتده ام نگاه م زیصتتورت تم

ست سبب کدورت تو  یچقدر دلم م یدان ست اعتراف کنم...اما نه به آنچه  خوا
 میخواستتت تو برا یمکه مرا از من گرفته اند.مادر دلم  ییزهایشتتده،بلکه به چ

 که چه به سرم آمده........ ییبگو
 یو مؤمنه ا نیتو ستتود بردم،تو زن نازن تیاز ترب ی...مادر مهربانم...عمرمادر

ما چرا...؟چرا هرگز برایبود جه یاز عشتتق نگفت می...ا ...؟از عشتتق و از و
سقوط؟مادرم چرا  یتقدس تا مرز جهنم انی...از فاصله مگ*ن*ا*هافتراقش با 
 ناستتزا دامن واتهام  یانگشتتت ها یتا من،در آن ستتو ینگفت ،چرایبه من نگفت

 یاه گ*ن*ا*هام را آلوده ن ندارم و در سجاده سبز نماز شبم از  یپاک دلبستگ
به نخواهم  گ*ن*ا*هاحستتاس  هودهیکه ب نم،بگوی...مادر...مادر نازنناکرده،تو

 دامان دن،بهیلغز میکنم...بگو که دلبستتتن و در خلوت شتتبانه خود از ب یم
است،از  ییست،رهاین گ*ن*ا*هپناه بردن،موطه ور شدن در  یمهربان خداوند
 است. یو آلودگ یهر چه که ناپاک

ه ب یبگو که دوستتتت داشتتتن،و خواستتتن و تالش کردن برا میبگو...برا مادر
صود رس شتباه نم می.مادر براستین یهودگیو ب یپوچ دنیمق کنم که  یبگو که ا

 چیمادر ه یاست.راست یاست.شالوده و اساس هست یاز زندگ یهم جزئ نیا
ته ا میبرا عاشتتق بوده ا ای...آینگف کاشیتو هم هرگز  عاشتتق ب ؟  ودهتو هم 
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ش شاگر  ،کهیبا شق بوده با شوار ،بایتو هم عا شق گفتن هرگز کار د  یتو از ع
 .ستین

که از آن در  یدید یرا م یقیچشمانم حقا ین ی...کاش در نزمی...مادر عزمادر
س ستانت را پناهگاهم کن دمید یام را م یبخت اهیرنجم...کاش عمق  ...مادر د

وه و ب یو ب بدونیدر یواستت ندرز چیحرف و ه چیه غ، بدون هیا  دیق چی...،
شتیشرط چیوه س میرا به رو ،آمو سر به  شا...،بگذار  تو...در آرامش  نهیبگ

 که هست. میبا تو بگو ییاز دردها تینبض مادر میمال یقیموس
ست یتو آموش بر من مبند...چون آن نامهربان مادر را  تم،یو هو یکه من همه ه

ون و او بر من چ تمخیر شیام را به پا ندهیو آ یثمره سالها رنج و تالشم را،زندگ
 گذر کرد..... گانگانیب

17/5/70 
س یاز پ روزها شتند و هرگز نر ساس مادرانه تو مرا به  یآن روز دیهم گذ که اح

س چیه یبرساند که ب تیاز عاطفه و امن ییجا ضبت،برا یهرا از  تیاز قهر و م
 .......میبگو میدردها

گذشتتتت و من د کی ته  باره از مربت شتتتبیهف بت د یدو باز  گریبه مر
 کجاست وطن من؟ ایگشتم...خدا

18/5/70 
 نیا یزد...حت یزده شده بود،مدام کف م جانیه دنمیکه از د یدر حال سبحان

او  تیو رضتتا یخوشتتحال شتتد و لبخند شتتاد دنمیهم از د رشتتکیبار خانم ب
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حال  نیستتبحان بود اما با ا یاگرچه نه به خاطر حضتتور من،که به خاطر شتتاد
 شد. تمیب رضاسب

23/5/70 
ندگ مدار روزمره خود م یز فاق چیه یگردد و ب یدر  .از یشتتتاد چیو ه یات

 نیوا مارستتتانیو دوباره ب رشتتکیبه منزل ...و گاه از منزل به منزل ب مارستتتانیب
 من شده. یزندگ یدور تکرار

25/5/70 
بود بعد از چهار ستتاعت ستتر و کله زدن با ستتبحان،موقع  یبیروز عج امروز

.رمضتتان موابق ستتتیمنتظرم ن رشتتکیکه حداد راننده خانم ب دمیبرگشتتتن د
مشتتغول  یمعمول در اتاقک خودش دم در نشتتستتته بود و با حرارت با کستت

ش شهیمن مثل هم دنیصحبت بود در زدم،با د سالم...ببخ  دیلبخند زد.گفتم:
ضانآقا ر  بوده خانم ست،رفتهیهمان لبخند گفت:حداد ن ؟بایدیحداد را ند م

ساند جا صادفییرا بر سر... . فکر نم ستادهیکرده...حتما وا ،ت کنم  یمنتظر اف
برا فا  بر گرده...وا رفتم...گفتم:پم لو ها  حاال آژانم  کیمن  یحاال،

که پشتتتت به من نشتتستتته بود،ستترش را برگرداند و  ی...ناگهان مرددیریبگ
 خانم یادگاري؟:آژانم چرا گفت

ست ،اما مرا از کجا  شناختمش سر من ا ،همان مردي بود که کلثوم مي گفت پ
 شناخته بود؟ دفعه قبل حتي چهره من برایش آشنا هم نبود........

 داد: ماشین من دم در حاضر است . من شما را مي رسانم....... ادامه
میر از ایمان  خو استتتم قبول کنم از تصتتور اینکه ستتوار ماشتتین مردي نمي

 شوم،وجودم آتش مي گرفت.....
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 مداو در گوشم مي پیچید)کنج اتومبیل این و آن( حرفش
با آژانم  با ید خودم  بده جازه  نه...خواهش مي کنم...اگر ا نان گفتم: اطمی

نه  فت:  عارف مي کنم...گ نك فکر کرد ت حت ترم... جوا بروم...اینووري را
و چانه زدن بودیم که در باز شتتتد و  خانوم چرا تعارف مي کنید...ومیان چك

حال نزارش جل با دیدن  یده و بي رمق وارد شتتتد.  وخانوم بیرشتتتك رنگ پر
دویدم...مرا که دید خودش را در آموشتتم انداخت...دلم به درد آمد...هرگز او 

 را چنین ندیده بودم.با دست پشتش را مالیدم بعد آهسته پرسیدم چیزي شده؟
... داشتتتیم مي مردیم... به همین راحتي داشتتتیم مي با ناله جواب داد تقریبا

 مردیم....
و مرد جوان هم صتتتدا فریاد زدند...مي مردید؟ خدا نکند...من اما  رمضتتتان

شت  ستکوت کردم.خانوم بیرشتك ادامه داد:ترمز ماشتین بریده بود...حداد دا
که مي کرد ترمز نمي  کار  بان هر  عت توي اتو با آن ستتر ته مي کرد... ستتک

 ا.عاقبت هم با هزار ترفند ستترعت ماشتتین را کمي کم کردو بعد هم بگرفت..
تا سرعت ماشین را کوبید به میله هاي  40،50موتور خاموش و ترمز دستي با 

 خروجي باند میرداماد...خدا خیلي رحم کرد وگرنه مرده بودیم.
:حاال حداد کجاست؟افسر براي چي؟ گفت: افسر؟ کسي منتظر افسر پرسیدم

ست که شما چوور نی سید:پم  سر کلثوم پر ست...پ ...حداد منتظر جرثقیل ا
 اومدید؟
گفت:حداد برایم ماشتتین گرفت...و در همین حال چشتتمش به من  بیرشتتك

شت مرا مي دید و انگار نه انگار که تا همین چند لحظه پیش  افتاد.انگار تازه دا
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کرد و  جور  مع و  ج خودش را  گریستتتت و  مي  من  نه  بر شتتتا ستتتر 
...حتما شما هم تا به حال معول شدید؟االن مي گویم رمضان گفت:شرمنده

 بگیرد.... انمبرایتان آژ
جوان پرید وسط حرفش و گفت:نگران نباشید خانوم من همین االن خانوم  مرد

یادگاري را مي رستتانم... موم نا اگر وقت دیگري بود خانوم بیرشتتك آژانم را 
ناخ حاال در آن ترجیح مي داد...دیگر اخالقش را خوب مي شتت ما  تم... ا

فت : گ موضعیت حالش بدتر از آن بود که حوصله فکر کردن داشته باشد...پ
 لوف مي کني و بي خداحافظي رفت.

بودم چکار کنم؟ از طرفي به دالیل شتتخصتتي اصتتال دلم نمي خواستتت  مانده
شوم،از طرفي هم مرد مثل کنه پیله کرده بود...ول  شین این مرد جوان  سوار ما

د .انقدر هم حراف بود که حریف زبانش نمي شتتدم...عاقبت هم با دو نمي کر
 دلي سوار شدم.

ندي بر لبم  مرد ما لبخ باز کرد...تشتتکر کردم ا ماشتتین را برایم  جوان در 
 نیامد...دوباره یاد حرفهاي ایمان افتادم)و در دل به عالم و آدم بخندید(

ناگهان دلم براي خودم سوخت...چقدر دوستش داشتم و او گاه با من چقدر  و
که  چه  مه آن خاطر ه به  نگ شتتتده بود  مه دلم برایش ت با این ه بان بود. نامهر
بود...به خاطر همه تلخي ها و شتتیریني هایش به خاطر همه مهرباني ها و نا 

 مهرباني هایش.
من سعید است...شما باید مادر مرا رشته افکارم را پاره کرد...و گفت: اسم  مرد

خوب بشتتناستتید...من پستتر کلثوم خانوم هستتتم...)جوابي ندادم(...ادامه 
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داد...من مهندس الکترونیك هستم...)سرم را به طرفش برگرداندن و با تعجب 
 نگاهش کردم.........(

ست...طوالني و عجیب مثل  خوشش صه زندگي من طوالني ا آمد ادامه داد: ق
ي مادرم...)براي دادن آدرس مجبور شتتدم وستتط حرفش ب رم،اما قصتته زندگ

ستتاله بودم که پدر و مادرم  9انگار براي او زیاد مهم نبود(...بي وقفه ادامه داد: 
شتتود...و به  ميار هم جدا شتتدند..که البته علت آن مربوط به زندگي مادرم 

به دال مادرم  پدر و  جدایي  عد از  ندارد و من ب به دایي  يلیزندگي من ربوي 
شت،البته هنوز هم دارد...من  شي دا شدم...دایي جواد کتابفرو س رده  جوادم 

 هم همان جا کار مي کنم.. راضیم شکر.
 آرامي پرسیدم: شما با این تحصیالت در کتابفروشي شاملید؟ به
ست...گفتم که زندگي من  با صه اش طوالني ا هیجان ادامه داد:بله...این هم ق

شما هم پزشکي و مادرم یك کتاب  شنیدم  ست...بگذریم... صفحه اي ا هزار 
مي خوانید؟ با تعجب پرسیدم از چه کسي شنیدید؟... باالقیدي گفت: خوب 

بعد از  هممعلومه مادرم...و ادامه داد... ولي از من به شتتما نصتتیحت...شتتما 
ست...همین من را  شغل آزاد ا شغل آزاد...نون توي  صیلي بروید تو  فارغ التح

با نون که مي ب نه  غل آزاد دارم...وگر نه ام را از شتت خا ماشتتین و  ید این  ین
ي سکوت شد و بعد ل*خ*تکارمندي،باید حاال حاالها حسرت مي کشیدم...

ناگهان صتتداي تند موزیکي در اتومبیل پیچید...تقریبا با پرخاش گفتم...لوفا 
 ضبط را خاموش کنید آقا..
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شه اتومبیل با تعجب نگاهم کرد دوباره حرفي از ای مرد سرم پیچید)گو مان در 
 این و آن موسیقي گوش بدهید(

 با تحکم گفتم:خاموش کنید آقا...ماشین که دیسکو نیست. دوباره
ستم ناراحتتان  مرد شید نمي دان شم... ببخ شم ...چ جوان با دلخوري گفت:چ

 مي کند...چیزي نگفتم و دوباره سکوت برقرار شد.
اسیمه تشکر کردم و قبل از اینکه مرد در ترافیك میدان انقالب که رسیدیم سر به

شبانه انقالب راهي براي حرکت پیدا کند از ماشین بیرون پریدم و درکوچه پم 
کوچه ها خودم را گم کردم...خسته بودم و خستگي من جسمي نبود...فرسایش 

ح که در روحم و در وجودم از فراق تو در  روي دادن بود...و من  الآرامي بود 
 ا از هر کسي بهتر مي دانستم.این ر

26/5/70 
شتتلوغ و پر رفت و آمد استتت...مالقاتي ها مثل همیشتته مي آیند و مي  بخش

روند...برخي شتتتاد و برخي ممگین...تلفن زنگ مي زند...گوشتتي را بر مي 
شما؟ زن  شت خط مي گوید:خانوم یادگاري؟ مي گویم بله... سي پ دارم...ک
مي گوید کار واجبي با شتتما دارم اگر ممکن استتت همین االن در مذا خوري 

 شما را ببینم؟ انزشکپ
مان نمي  مي ید از دیدن من هرگز پشتتی باشتت ید موم ن  گویم ولي... مي گو

شوید،تصمیم با شماست.گوشي را مي گذارد...آقاي امیدیان پرستار همکارم 
،با دقت چهره ام را مي کاود... آخر هم طاقت نمي اورد و مي پرستتتد چیزي 

 شده؟
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گویم...کستتي با من در ستتالن پایین قرار گذاشتتت...براي همین االن... با  مي
 تعجب مي پرسد مرد بود؟

ید خوب برو...حرفش تشتتویقم مي  مي گویم:نه یك خانوم با تعجب مي گو
به حالت دو طي مي کنم...در ستتتالن  با آستتتانستتور و بعد  کند...بقیه راه را 

 شت به من ورو به پنجره ایستاده.مذاخوري را باز مي کنم ...زني بلند قامت پ
ضربه به گوشه در مي زنم...برمي گردد و تصویر تمام رخ صورتش مقابل  چند

خانوم  ندي مي زند و مي پرستتتد  یدن من لبخ با د یدگانم قرار مي گیرد...  د
 ؟ییادگار
را به عالمت تایید تکان مي دهم...در حالي که با لذت به چهره ام دقیق  ستترم

ستش  شود،د ست و مي  سها سم من  سالم...ا را پیش مي آورد و آرام مي گوید 
 از آشنایي با شما خوشبختم...

قدم جلوتر رفتم و در حالي که دستش را مي فشارم مي گویم:سالم...من  چند
 یادگاري هستم با من امري داشتید؟

گوید بله ...ولي...ولي فکر مي کنم داخل حیاط بهتر مي شتتود صتتحبت  مي
شما اینوور فکر نمي کنید؟ و به راه مي کرد...اینجا  ست، سبي نی زیاد جاي منا

 افتد.
من در حالي که هنوز نمي دانم که او کیستتت و موضتتوع از چه قراراستتت  و

 بالجبار و طوطي وار به دنبالش به راه مي افتم......
یه درختي مي  مي کت زیر ستتتا یك نیم یاط روي  خل ح یم و در دا رو

شینیم... سکوت و ل*خ*تن صداي ي  شکند و با  سکوت را مي  عاقبت دختر 
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نجواگونه شروع به صحبت مي کند و مي گوید:حرفهایي که مي خواهم برایتان 
ست،چرا  شما شنیدن  سخت تر از گفتن من  ست و لي  سخت ا بگوییم خیلي 

که مي خواهم در مورد آن با شتتما صتتحبت کنم،شتتاید  اکه مي دانم مولبي ر
ما شتتده باشتتد...وبراي همین هم من به حاال دیگر بخش مهمي از زندگي شتت

دیدنتان آمدم و البته این آمدن اصتتال برایم آستتان نبود...این کار برایم مثل یك 
شد که بمانم و  ضي ن فداکاري و یك ایثار انتحاري بود ولي هر چه کردم دلم را

 عذاب آور شبانه خود شاهد دوباره ها و دوباره ها باشم. سکوتهايدر 
سر را بر مي گ سرش ست مي رود  شمان متعجب من یکرا رداند و از دیدن چ

اصتتتل مولب و ادامه مي دهد...ایمان را مي شتتناستتي مگر نه؟ایمان یگانه 
 دانشگاه پزشکي تهران.... 6دانشجوي سال 

گرد مي شتتود ادامه مي دهد...مي دانم که خیلي دوستتتش داري...و  چشتتمانم
استتت... مي دانم که شتتبهاي  مي دانم که ایمان براي تو راس یك هرم زیبایي

باره دیدنش از  با امید دو یادي  به خواب رفته اي و روزهاي ز یادش  با  یادي  ز
 خواب برخاسته اي.

یان بوده و  مي پا هاي بي  یت ستتتال ظار او بودن برا هاي در انت ظه  که لح دانم 
ساعتهاي کنار او بودن لحظه هاي گذرا... و بهتر از همه اینها مي دانم که براي 

دن به او حاضري به هر دري بزني ...حاضري خودت زندگیت و خانواده و رسی
هربان اگر در پایان لبخند م ااطرافیانت را ایثار کني...به هر تباهي راضي اگر،تنه

ها همینووریم...بي حد و  ما زن مه  باشتتتد.ه ظارت  مان در انت و آموش امن ای
 حصر فداکار.......
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به عالمت ستتکوت روي صتتورتش مي خواهم حرفي بزنم که انگشتتتش را  مي
شیمانم  گذارد و مي گوید: نه...نه...خواهش مي کنم حرفي نزنید که از گفتن پ

 کنید.....
باره یایي استتتت مي  دو مان رو هد...ای مه مي د کت مي شتتوم و او ادا ستتتا

قامتي بلند و چهره اي جذاب و  با  نه و قوي هیکل... دانم...مردي چهار شتتتا
 دخترانه نیست....... مردانه و زیبایي که اصال

آدمي را یاد شتتخصتتیتهاي رمانه هاي خارجي مي اندازد و آن ثروت  رفتارش
مورثي اش بیشتر به خواب مي ماند تا حقیقت و همین است که آدمي احساس 
مي کند در کنار او بودن بیشتتتر به نمایشتتنامه مي ماند تا به زندگي...گفتم که 

یایي استتت مثل خیاالت ستتر  هي بعد از نوشتتیدن یك جرعم*س*تایمان رو
خام... اما...اما...اما باور کن که سرابي بیش نیست...اشك گوشه  ش*ر*ا*ب

ستانم را مي  ست د ضوح متاثر ا شود و در حالي که به و شمانش جمع مي  چ
سراب واهي نکن... خودت  سیر این  شارد و با ناله ادامه مي دهد: خودت را ا ف

 وهایت را......را،جوانیت را،زندگیت را و آرز
باور کن...باور کن حقیقتي که به دستتتت مي آید حتي اگر رنگ و رو رفته و  و

سرابي  ست ، اما  ست که هزار رنگ و بي نظیر ا شد بهتر از رویایي ا معمولي با
بیش نیستتت، آن هم ستترابي واهي و میر قابل دستتترس...باور کن ،باور کن که 

این خیال برهان و این جمالت قلب ایمان فتح کردني نیستتتت...خودت را از 
آخر را تقریبا در حال ایستتتاده گفت و پیش از آنکه من خود و جمالتي را که 

 شنیده بودم باور کنم او رفته بود......
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دانم چند ستتاعت آنجا همانوور روي نیمکت نشتتستتته بودم تا اینکه آقاي  نمي
آمد و با تعجب امیدیان را دیدم که از دور برایم دستتتت تکان مي دهد ...جلو 

پرسید: خانوم شما اینجا هستید؟ آمدید هوا خوري؟...سرم را بلند مي کنم ... 
چشتتمان ستترخ و متورمم را که مي بیند تازه متوجه مي شتتود اوضتتاع عادي 
نیستتت...آرام کنارم مي نشتتیند و مي پرستتد چیزي شتتده؟ ستترم را تکان مي 

 ان اتفاقي افتاده؟........دهم...دوباره مي پرسد:خداي ناکرده براي خانواده ت
شود  این سرم را به عالمت منفي تکان مي دهم...با دلخوري مي گوید:مي  بار 

به جاي کله به این بزرگي زبانتان را تکان دهید؟و بگویید که چه شتتتده؟ آن 
خانوم که تلفن زد با شتتما چکار داشتتتت؟به شتتما چه گفت؟چه به روزتان 

 آورد؟....
ستگي انقدر که حت به سم:آقاي امیدیان آه شنوم مي پر ي خودم به زحمت مي 

 به نظر شما فاصله بین حقیقت و رویا چقدر است؟
خیره نگاهم مي کند و مي گوید:دستتتم انداخته اید خانوم یادگاري؟...به  خیره

 سرعت سرم را تکان مي دهم و مي گویم :نه واقعا مي خواهم بدانم...
ید:به اندازه فاصتتله بین مرگ و زندگي ناراحتش مي کند ...آرام مي گو ستتوالم

 است....
حالي که صتتدایم مي لرزد مي گویم: راستتت مي گویید...به اندازه فاصتتله  در

مرگ و زندگي...ادامه مي دهد: دو ستتال استتت که همه امید من این استتت که 
شود...هر چند  صله بین حقیقتها و آرزوها هیچ  صله بین حقیقت و رویا، فا فا

ین امیدي اصتتوال احمقانه استتت. با تعجب نگاهش مي کنم و که مي دانم چن
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ستم که  سي در این دنیا ه شما چرا؟من...من فکر مي کردم تنها ک سم:  مي پر
 روزها و شبهایم را با آرزوهاي ابلهانه حرام مي کنم.

گوشه چشمش جمع مي شود و با ناله مي گوید...نه ... یك نفر دیگر هم  اشك
 هست...

 .......«من»
حالي که مبهوت مانده ام دستم را به حالت تعجب باال مي آورم و مي گویم  در

یا میر  حال... یا م ند ...  ند ها آرزوم مه آدم هد: ه مه مي د ولي...ولي... ادا
محال...آدمي که آرزو ندارد،حیاط ندارد...من هم یك آرزو دارم، یك آرزوي 

صله اي بین رویا و حق شدنش باید فا شد...هر  یقتمحال،که براي ممکن  نبا
 چند که چنین آرزوهایي حقیقتا یك نوع فریبند.

 پرده مي پرسم: آرزوي شما چیست؟ بي
حالي که بر مي خیزد تا برود مي گوید... سالمتي همسرم...تنها زني که در  در

تمام عمر عاشتتقانه دوستتتش داشتتته ام و این که...این که تشتتخیص پزشتتکان 
سکا شد... و ایب*و* نکه من و کودکم هرگز چنین روزي را بدون ي احمقانه با

جب روزي استتتت ام هان مي رود... ع ناگ ماز نکنیم و  یدن روي او آ  روزد
 خدایا.....

18/6/70 
مداومم شده تحلیل روزانه و گوناگون حرفهاي دختر جوان، گاهي با خودم  کار

مي گویم: دروغ گفته... قصتتدش فقط فریب دادن من بوده...حتما او هم چون 
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ساس خور  ست و حاال از اینکه رقیب دیگري پیدا کرده، اح سته ایمان ا من دلب
 در کند. بهمي کند و حاال آمده تا با گفتن این حرفها مرا از میدان 

 _ساده لوحم پنداشته............
روز دیگر با خودم مي گوییم:نقشتته ایمان بوده...خواستتته از زیر زبان من  یك

 حرف بکشد، یا مرا امتحان کند...پسرها از این شیونتها زیاد مي کنند.
روز دیگر مي گویم :نه... نگاه دختر صتتادقانه ترین نگاهي بود که در تمام  یك

شمانش زندگي ام  شك چ دیده بودم. در نگاهش نه دروغ بود... نه فریب...نم ا
 هیچ شباهتي به اشك تمساح نداشت.

ما که دختر در  ا هد و آن این یك چیز گواهي مي د به  مه... دلم فقط  با این ه
به خودم  باور کنم.... نمي توانم  هایش صتتتادق بود. ولي نمي توانم  حرف

ندارم، دل عاشق با دلیل و مدرك هم سر  بقبوالنم... چرا؟...چون دلیل و مدرك
حرف هاي  نادبه راه نمي شتتود، چه برستتد بدون دلیل و مدرك و تنها به استتت

 دختري که معلوم نیست چه کسي بوده و از کجا آمده.
ایمان را کجا دیده بود؟ من را از کجا مي شناخت؟مهمتر از همه به رابوه  اصال

ب مان چوور پي برده بود؟...  به آن من و ای نه من خودم  که هنوز  وه اي  ه راب
اطمینان دارم نه ایمان؟... رابوه اي که تنها رابوش بي خبري استتت... اصتتال 
مي داند که چند وقت استتت که به طور کامل از ایمان بي خبرم؟ مي داند که 
چند وقت استتتت که حتي به اندازه یك نگاه هم او را ندیده ام؟... دخترك بي 

داده، در دلبستتتگي من به ایمان از اول هم فاصتتله بین  خود به خودش زحمت
 رویا و حقیقت واضح بود....

20/6/70 
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روزها دلخوشتتي من به ستتبحان خالصتته شتتده، دلخوشتتي دیگري ندارم،  این
نه و معصتتومیت  پاك و صتتتادقا با خودم فکر مي کنم که فقط محبت  گاهي 

هم تصتتور اینکه در این  کودکانه اوستتت که به زندگي امیدوارم مي کند، شتتاید
شهر مریب و بزرگ، باالخره یك نفر هست که دوستم دارد، محبتم را به او صد 
چه هستتتت وجودش مرحم خوبي براي  ما هر  ندان کرده...نمي دانم ا چ

 سرگرداني هاي من است.
24/6/70 

کنده استتت که  براي ثبت نام وارد دانشتتکده مي شتتوم...وجودم از دردهایي آ
یه  به چیز دیگري شتتب به حماقت  گفتنش تکرار حقایق تلخي استتتت که جز 
نیست... نگاهم را مدام به سنگفرشهاي کف سالن مي دوزم...از نگاه کردن به 

ن م چشمان دیگران شرم دارم زیرا مي دانم که حاال دیگر نگاه دیگران به سمت
سبب یك ترم تعلیقي آن هم به دالیل نامشخص  سبب ممتاز بودن، که به  نه به 
کافي براي علت و  که در نبودنم تحقیق  به طور یقین حتم دارم  ته  استتتت. الب
سبب معلق شدنم صورت گرفته، هر چند اطمینان دارم که هیچ کم در کند و 

سیده، چرا که حاال  شکوه ایمان نر خوب مي دانم که او  دیگرکاو خود به نام با
پایي از خود باقي بگذارد و دم به تله  زرنگتر و باهوش تر از آن استتتت که ردو

 بدهد.
هرگز اجازه نخواهد داد که نام باشتتکوه و فریبنده اش در کنار نام دختر تی ا  او

خورده اي چون من برده شتتود...او با زیرکي گریخته و من ماندم و نگاههاي 
شم،از هر شماتت بار مردمي که  سرك مي ک با من در ارتباطند.به هر اتاقي که 
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سوژه داغ صحبتشان  ،دستي که امضا مي گیرم،ایمان دارم که به محض خروج
خواهم شتتد... و واي من که باز هم خوب مي دانم، امان از آن روزي که مردم 
در جستجوي علتي برآیند و نیابند.آنوقت میبت هایشان به تهمت هاي زشت و 

 بدل خواهد شد.ناروا 
داغ مي شود و گوشه چشمم از اشکي پر مي شود که جز ستم دیدگي سببي  تنم

 ندارد...به جرمي مجازات شده ام که خود نیز از آن بي خبرم..........
دانشتتگاه که به خانه مي رستتم، قرص خواب آوري مي خورم و گوشتته اي  از

ارم و همه آنچه که داشتم کزیده به خواب مي روم در مم همه آنچه نداشتم و ند
 و از کف دادم.................

5/7/70 
سالن  میهمکالسها گریکودکان بود و من و د یروز کارورز نیاول امروز گوشه 

 یلجلستته درس عم نیو اول دیایتا استتتاد ب میبود ستتتادهیمنتظر ا مارستتتانیب
 کودکان را آماز کند.

از صتتحبت با  گریداشتتتن اما من نه.... د دنیخند یبرا یشتتور و شتتعف گرانید
س سر خودمان هم م یها یهمکال س یپ شگاه  ی... هرچند مدمیتر ستم دان دان

ز ا دهیکند... اما به قول قتتتُـتتدما مارگز یم یشتریگذشت ب شهیمورد هم نیدر ا
سف اهیس سمانیر صه ممگ یهم م دیو  سد. خال در  رفتهو در خود فرو  نیتر

ه ها بچ یداده بودم و رفت و آمد و گفت و گو هیتک واریخودم به د ییعالم تنها
 سالن یا شهیقرچ و قروچ باز شدن درب ش یکردم که ناگهان صدا یرا نگاه م

 ه؟استاد آمد نمیتوجهم را به خود جلب کرد... به سمت صدا برگشتم تا بب
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شه با  65 یورود یها Bناگهان با گروه انترن  که شدم... اول از همه انو روبرو 
سر بریمثل فاتحان قلعه خ شناختمشیکه نم یدختر س یبا  شته و  س ر  نهیافرا

 یکرده وارد شدند... بعد از آنها چند دختر و پسر و عاقبت تو و بابک... آنچه م
... قدرت تکان گذشتتت ینظرم م شیاز پ لمیف کی ییمثل صتتحنه جنا دمید

و مات زده نگاهشتتان  ستتتادمیهمان طور ا یحرکت چیه یخوردن نداشتتتم... ب
 کردم..........

 یمن جا خورد اما به رو دنی... او هم اگر چه از ددیمرا ند یجز بابک کستت به
 نگفت....... یزیهم چ مانیبه ا یحت اوردیخودش ن

 من یگرد استاد جمع شدند... خدا یبعد استاد آمد و گروه پراکنده همگ یکم
 کیاستتتاد و  کی...؟ با میرا بگذران یکارورز نیما کنار هم ا یقرار بود هر دو

 ساعت...؟ آنها به عنوان انترن و ما به عنوان کارآموز...؟ کیروز و 
گروه ما شتتروع کرد...  یکرد... اول از بچه ها ابیشتتروع به حضتتور م استتتاد

 ای عیستتر ینتظار حرکتدوختم... در ا مانینام مرا خواند چشتتمم را به ا یوقت
چشم همه به من سالم  شیخواست پ ی... دلم میزیحداقل واکنش محبت آم

من  یخدا وحداقل با تعجب و عالقه نگاهم کند...  ایکند... لبخند بزند... 
بردم... اما چه ستتتاده لوح  یرا از خاطر م میکرد همه رنج ها یم نیاگر او چن

 تکان هم نخورد.... یبودم من... او حت
ا او و ب ستتتادمیتا آخر روز نگاهش نکردم در حداکثر فاصتتله ممکن با او ا گرید

و ا یب یکه در روز ها یاستتتاد حرکت کردم و همه نفرت یشتتدم پا به پا بهیمر
 .دمیرس یزاریدر دلم تلنبار شده بود را به خاطر آوردم و به ب ستنیبودن و گر
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استتت .......و به دلم........  کی....که انقدر به تنفر نزد دمیبه عشتتق خند پم
 چشمان تو باخته بود.... یکه انقدر ابلهانه خود را به باز

بودم که به ستترعت  ینفر نیعاقبت روز تمام شتتد و من با ستتر افراشتتته اول و
 روز هم توانسه ام دل تو را کیباالخره  نکهیرا ترک کردم و در دل از ا مارستانیب

سوزانم و دمامت را به خاک بم شن گرفتم ....حماقت د یالم براب  رگیخودم ج
 بود...... یکاف
70/7/7 

استتتاد شتتروع به  یبود امدهیکودکان بود که تو ن یروز کارورز نیدوم امروز
 ابیگروه ما کرد و بعد موابق معمول آمد ستتراغ حضتتور و م ابیحضتتور و م

 بیمااستتتاد گفت:  امدیدر ن ییگروه شتتما اما هر چه نامت را خواند صتتدا
س ستند؟ باز هم ک شخص بود ک یزیچ یه  هنگفت به بابک نگاه کردم کامال م

را  یکه استتتاد خواستتت نام بعد یدر رنج استتت عاقبت درستتت وقت یزیاز چ
به زحمت بر ند  قا دهیبر دهیبخوا نهی یگفت: استتتاد آ واحد را حذف  نیا گا

چه؟  یکردند استتتاد با تعجب ستترش را باال آورد و گفت: حذف کردند؟ برا
 ست؟یحاال که وقت حذف و اضافه ن

سخت نیدوباره و ا بابک شما بگو یبار به  ص لیبه دال میگفت: گفتند به   یشخ
 یآقا نیزد گفت: پم ا یکه پوزخند م یمجبور بوده اند.......! استتتاد در حال

کلفت داشتتته باشتته که در خارج از وقت حذف و اضتتافه  یپارت کی دیبا گانهی
ش نی) و ا یصشخ لیاونم به دال صا ک صو  یحذف م د( واح دیکلمه رو مخ

 ....یکنند اون هم واحد عمل
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سنگ یکوه رو کیانداخته بودم حاال مثل  نییرا که پا یسر کرد  یم ینیگردنم 
مرورم بود که چشتتمانم را  یها شتتهیمکال وم، خرده شتت یو کف ستتالن به جا

کردم کاش به صتتورتم  یآرزو م دیلرز یم اریاخت یب میداد شتتانه ها ینوازش م
 ......یکرد ینم یکار نیاما با من چن یتف انداخته بود

 آن طرف تر یرا به زحمت باال گرفتم همه رفته بودند جز بابک که کم ستترم
 زاری......... از او هم بدیکاو یمعصتتومانه با نگاهش مرا م یصتتندل کی یرو

 است....... یدگبودم... از هر چه مرد و از هر چه زن ...و از هر چه زن
70/7/8 

 بار خواندمش نیآخر یبرداشتم و برا وارید یخط را از رو قاب
 نیدل من بنش شیپ نیبه خدا...بنش چمیتو ه یب

 پر مهر بدان در دل خسته بمان.... نهیس نیا قدر
آخر  تیدانستتتم که ب ی....... اما مدید ینم گریآنقدر تاز شتتده که د چشتتمانم

بارها و بارها خوانده بودمش.......خط به خط........و کلمه به ...... ستتتیچ
 شعر را از بر بودم پم با هق هق و از حفظ خواندم. نیکلمه ا

 دل خانهیتفاوت مگذر از در م یدل ب رانهیو خانه و منم
 قدرم امروز بدان... چیگردد ه یبر نم ستینفم ها به خدا ارزان ن نیا

 شتتهیرفتم دوباره قاب را شتت ابانیستتر خ یقاب ستتازو به مغازه  دمیپوشتت لباس
ولو شدم و با دستان لرزان  نیزم یبه خانه آمدم و رو کراستیانداختم بعد هم 

 پشت قاب نوشتم. یمقوا یرو
 بم است دمیدر ره عشق تو دو یمدت
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 بم است دمیدرد بر هیصد باد راه
 بم است دمیاز راه طلب باز کش قدم
 بم است دمیمرحله د نیو آخر ا اول

 هست یبر جانم از او دم به دم آزار آنکه
 هست یبر دل ز منش بار افتیتوان  یم

 هست یمن اگرش بار یمن و بندگ از
 هست یداریکه به هر گوشه خر بفروشد

سف کیبعد قاب را در  و شتم د سهیو در ک دمیچیساده پ دیکامذ  بم  گریگذا
 کردم. یمرد پاک م نیا یپا یاز جا شهیهم یرا برا میخودم و زندگ دیبود با

70/7/9 
ر آن طورف ت یرا ترک کردم و کم مارستتتانیبه ستترعت ب یکارورز انیاز پا بعد

خواندم تا  یمدام قل هو الله م ستتتادمیبه انتظار ا مارستتتانیب یاز درب خروج
 .کردم یاخراج چرب م یتنم را برا دیبار با نیبگذراند و گرنه ا ریخدا به خ

ستانیها به داخل ب لهیم هیبار چندم از ال یبرا شدم و بابک را د مار  دمیسرک ک
لخ لخ کنان در حال آمدن است به محض  ختهیآو یافکنده و دستان یکه با سر

شد جلو پر نکهیا ش دمیاز درب خارج  شما ک دیو گفتم: ببخ ار آقا بابک من با 
 شه چند لحظه مزاحم شوم؟ یدارم م

شه ول ینگاه اطراف به سب م نجایداخل کوچه ا دییایلوفا ب یکرد و گفت: با نا
 یمرد جوان رفت و من با کم میآ یمن هم م دیگفتم: باشتتد شتتما برو ستتتین

 میمن هم به قدم ها ستتتادیاواستتط کوچه ا ییفاصتتله از او به راه افتادم....جا
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س احم مز ادیوقفه گفتم: ز ینفم نفم زنان و ب دنیسرعت دادم و به محض ر
 زحمت.... نیو آخر نیداشتم اول یزحمت کیشوم...فقط  ینم

 یکرد چه صتتورت مردانه اما معصتتوم یکردم مهربان و آرام نگاهم م نگاهش
 !!!!!!!!(ب*ا*س*نکر هیداشت......)برو با همه شون سر و پا 

 متفاوت بود......... مانیزد و لبخندش چقدر با لبخند ا لبخند
سته سرعت  ب  یشما آقا قیشف قیمتعلق به رف یامانت نیدر آوردم و گفتم: ارا به 

ست....مدت گانهی ست پ یا را  شیو امانت دیمن جا مانده......اگر لوف کن شیا
شتتوم...ناگهان لبخندش کمرنگ شتتد چهره اش در هم  یمتشتتکر م دیپم ده

اطع ق ردیبگ میبرگرداند.......اجازه ندادم تصتتم یگریرفت و ستتر را به طرف د
 ........دیدر حق من کرده ا یلوف بزرگ دیکار را بکن نیگفتم : اگر ا

 چی....من به هدینکن لیکار دخ یکنم مرا در ا یناله گفت: خانم خواهش م با
 باشم...... میسه یشکل چیبه ه مانیوجه عالقه ندارم در روابط شما و ا

ه ام را گرفت ممیتصمآن است......راستش من  ریکار،خ نی: سهم شما از اگفتم
بدهم..........قبول دارم اشتباه کردم  انیحماقت کودکانه پا نیخواهم به ا یو م

کنم ...  یاشتتتباه را پم بدهم... و فکر م نیخواهم تا آخر عمر تاوان ا یاما نم
صاحبش با یامانت نی... ا یامانت نیا  خودم و او حجت یگردانم برا یم زکه به 

 باشد......
ند و عم شیرو قدر چهره اش تغ قیرا برگردا گاهم کرد... چ کرده بود ...  ریین

صورتش ب ستش را دراز کرد و گفت: دیخند یبه من م هیرایپ یتمام اجزاء  ... د
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بدان ما صتتالح  که شتت  مانیکه پشتت دوارمی..... فقط .. فقط امدیهر طور 
 ...........دینشو

از آن کوچه  یخداحافظ یت و بو به ستترع دوارمی: خودم هم ام دمیته دل نال از
ه کرده چ گرانیخواستتتم فکر کنم که با خودم و با د ی.... نمختمیو از بابک گر

 ام.
14/7/70 

شو چیه یکودکان ب یکارورز ستاد مرد  یشیاتفاق و ت ست ... ا در حال گذر ا
نزد... از  یحرف چیه گریاستتت. بچه ها هم. بابک هم بعد از آن روز د یخوب

 یکه من از سرسرا روزینشد... د دهید یعکم العمل چیه گریهم د مانیطرف ا
شد ... هم او  ردکه با شتاب وا دمیدر حال خارج شدن بودم ، او را د یدر ورود

شان نداد یهم عکم العمل دنیکدام با د چیو هم من او را ... اما ه دیمرا د  مین
صنع چیبه ه یتفاوت یب نیو ا  ی.... نمق دو طرفه بودتواف ینبود... نوع یوقت ت

 ..میاز ترک بود شیهر دو در آرامش پ دیدانم ...، شا
18/7/80 

شتن ، باز هم خبر میبعد از تدر امروز سبحان ، موقع بازگ ود . از حداد نب یبه 
س یکند. اکثرا با آژانم بر م یم تیاذ یلیآخر حداد خ یروزها نیا  یگردم . ک

ضان  یزبان من نم یپول ب یهم ظاهرا دلش برا سوزد.رفتم و درب اطاقک رم
حداد  که  باز هم  قا رمضتتتان  پاره شتتتد. گفتم : آ را زدم . رمضتتتان چرتش 

 :دمیرا برده گل بزند. با تعجب پرس نی.رمضان گفت : ماشستین
من و حداد  یاستتت انشتتاءالله.گفت: نه بابا عروستت شیبزند؟ مگر عروستت گل

ه رفت یچ ی: پم برا دمی... دوباره پرخنده ریشتتب اول قبرمان استتت... و زد ز
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...  رسمشان است رشکیگفت: خانواده ب یحوصلگ یرو گل بزنه؟ با ب نیماش
س ش یروز عرو  یزنند ... گفتم: چه الک یعروس و داماد را گل م نی، به جز ما

و گفت: مرض پوله باباجون ... مرض پول ...  دیخوش! ... رمضان دوباره خند
ش یادیپول ز شته با ستم ... خ یبزن ششیآت یگرد یم تی... دنبال کبر یدا وا

از پشت سرم گفت: آقا حداد رفته  ییهست ؟ که صدا یک یب رسم حاال عروس
 من که هست......! نیاش را گل بزنه ...، ماش نیماش

صدا برگرداندم ... وا سرم سمت  سع یخدا یرا به  سر کلثوم  دیمن باز هم  پ
 شد.... یبدتر نم نیبود.از ا

باره پ با قا دو به خدا آ با آژانم بروم راحت دینکن لهیپرخاش گفتم : تو را   ... 
 ترم.......

ت نگف یزیچ گریها ولو شد و د یاز صندل یکی یرو دیخند یم کهیدرحال مرد
کرد رو کردم و گفتم : آقا رمضتتان ،  ی... به رمضتتان که هاج و واج نگاهمان م

ماره  که زو ریآژانم را بگ کیشتت که دیاید بو بگو  بال من ،  مان از اق ما ا ... ا
ضان هر جا شتند  ایزد  یکه زنگ م ییرم  ایساعت  میگفتند ن یم ایآژانم ندا
 ........گرید قهیچهل و پنج دق

 شه؟ رمضان گفت : حاال یگرفت ... گفتم: ب رس زودتر نم یام م هیگر داشت
ب من امشتت یگفتم : بابا نا ستتالمت ی؟.....با نگران یانقدر عجله دار یچ یبرا

 باشم....... مارستانیب گریساعت د کیحداکثر تا  دی...، با کمیکش
 دی، اونم ع دیکه شب ع یدون یبابا جون ... هنوز نم دهیگفت : شب ع رمضان

اد حد نیدانستتتم ا یگفتم: من چه م یبا دلخور اد؟ی ینم ریگ نیشتتعبان ماشتت
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شه گ یا انهینگاه کردم. لبخند موذ دیسع به یو با ناچار ستیطبق معمول ن و
هنوزم  منگفت: دیجو یکه گوشتته ناخنش را م یخورد. در حال یلبش تاب م

به  یکنم...ول یباز تانیراننده آژانم را برا کیکنم و نقش  یحاضتترم فداکار
 نی.و با گفتن آخردینشو میها ج یشرط... به شرط آنکه وسط راه مثل فرار کی

 به راه افتاد.... نیبلند شد و به سمت ماش شیکلمه از جا
پارک کرد و  میپا یرا جلو نی... ماشتتستتتادمیممزده و ناچار کنار دکه ا همچنان

 د؟یشد مانی؟ نکند دوباره پش دیشو یاز پنجره داد زد : چرا سوار نم
کارم  نیدر عقب را باز کردم و ستتوار شتتدم... از ا یرا تکان دادم و به آرام ستترم

زد و  ینه او حرف گریو تا مقصتد د اوردیخودش ن ی... اما به رو امدیخوشتش ن
 نه من...

 نیکوچه است...هم نیگفتم : متشکرم ... منزل ما در هم میدیکوچه که رس سر
تا دم در منزل برستتانمتان ... گفتم :  دیشتتوم ...گفت : اجازه بده یم ادهیجا پ

 ادهیکند... و پ یستتخت حرکت م نیاستتت ماشتت کیممنون اواستتط کوچه بار
م ... )سر یادگاریخانم  یدر آورد و گفت: راست شهیشدم. سرش را دوباره از ش

 فیح دیرفت فرار کن ادتانیدفعه  نیرا برگرداندم و نگاهش کردم ( ادامه داد : ا
نه ... ع باشتتتد برا یبیشتتتد .... عد... ب یندارد  را  میآنکه بخندم رو یدفعه ب

به ستترعت به ستتمت خانه راه  مارستتتانمیب لیستتابرداشتتتن و یبرگرداندم و برا
 افتادم......

28/7/80 
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ه ب یکه ستتبحان از طرف ردیپذ یانجام م یمن و ستتبحان در حال عیتود مراستتم
 یبه خاطر رفتن من کم یخاطر آمدن پدر و مادرش شتتادمان استتت و از طرف

 ....نیممگ
 نکهینرگم واستته ا: خاله دیگو یمش ، هق هق کنان مب*و*ستت یته دل م از

بلد  یچ چیه گهیگه ؛ د یمامان ملکه راستتتت م ای؟  ییآ ینم دیآ یمامانم م
 ؟یبد ادیکه به من  یستین
جا  نی... اوال که قرارداد من با مامان ملکه تا هم زمیعز شی: هر دو میگو یم

ثان یعنیبود...  مادرت ...  پدر و  مدن  مان آ به ا یوقت ایتا ز مان  ما  نیکه تو 
... مامان تو ماشاءا... هزار برابر  یبه من ندار یاجی، احت یدار یا کردهلیتحص

ب رس ... موم ن باش بهتر از من  اناز مام یمن سواد داره ... هر چه که خواست
 داند... یجوابش را م

سر م ی... ول ی: ولدیمر دوباره صله ام  شما حو رود ... گفتم : نه  یمن بدون 
اند ... م ینم یباق تیبرا یفرصتتت چیه گرید ندیای... اصتتال ، بابا و مامان که ب

 حوصله ات سر برود؟ نکهیچه برسد به ا یآور یتازه وقت هم کم م
باره م یبعد از کم یشتتود ول یقانع م باالخره  یقول کی: پم  دیگو یفکر دو

 یسینامه بنو می: قول بده برادیگو یم ؟یپرسم:چه قول یبده خاله نرگم ...! م
دانم ...  یبه کدام آدرس ... من که آدرس خانه شتتما را نم ی: ول میگو ی... م

که  یشتتوم و در حال یجا ... خم م نیآدرس .. آدرس هم نی: به هم دیگو یم
 هم به تو یستتر یگه گدار دی: قبول... تازه شتتا میگو یفشتتارم م یدستتتش را م

 زدم... خوب است نه؟
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شود... با تعجب مدیگو یم سم چرا؟ م ی: فکر نکنم ب ه : مامان ملکدیگو یپر
 ......میبرو رانیاز ا شهیهم یما برا دیبه من گفت که شا روزید

شد مهم نگفتم س ستی: با شت میکه برا یبه هر آدر  تی، به همان آدرس برا ینو
 و نقص است نه؟ بیع یب گرید یکی نیا سمینو ینامه م

ضا سرش س یبار م نیآخر یدهد. برا یتکان م یتیرا با نا ر مش و بعد ب*و*
شکیاز خانم ب سع ر ضان و  ش زها هم خداحافظ یو حت دیو کلثوم و آقا رم  یآ

 کنم... یم
ز ا ینیریتلخ و شتت یکه روزها یگردانم و به عمارت یرفتن ستترم را بر م موقع
کنم تک تک  یم یکنم... ستتع یکرده ام ، نگاه م یام را در آن ستت ر یجوان
 نیدانم که ا یو افراد را در خاطرم بستت ارم چون م لیعمارت ، وستتا اتیجزئ

 یقیحق مرزاست.... یو من ریعمارت با همه ملزوماتش خط پر رنگ فاصله فق
ستتبحان ... در را  یزندگ یایمن ، تا رو یزندگ تی... از واقع ایتا رو تی، واقع

ساس م یکه م سنگ یبندم ... اح شته م میشانه ها یاز رو ینیکنم بار   یبردا
 شود.......

شتتود ...  یم داری... عاقبت ب یخواب طوالن کیرا دارم که بعد از  یآدم حال
 نیآخر یشوم و برا یبار سوار م نیآخر یکند ... برا یحداد صبورانه نگاهم م
 کنم..... یم یبار از او هم خداحافظ

صف نیشود گفت ؛ ا یم چه شت ... بهار یبود از زندگ یهم و  بود یام که گذ
 شد. زییکه پا

5/8/70 
 و دوستش بابک... مانیدرباره ا یزیکه مغزم داغ شد ... چ دمیشن یزیچ امروز
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ن ، پشت ، استاد کودکا یری، رفته بودم اتاق دکتر مش قاتمیتحق یناهار برا وقت
بچه  نی: ادیگو یم یبودم ، خواستتتم در بزنم که دکتر به کستت ستتتادهیدر اتاق ا

با  میشتتود اگر بگو یاستتت که داشتتته ام... باورت نم ییدانشتتجو نیتر نینازن
که به خاطر عدم  ییها ضیهماهنگ کرده ، استتم مر مارستتتانیب یحستتابدار

 ، بعد خرج ردیگ یحساب نکرده اند و مرخص نشده اند را م هی،تسویتوان مال
تانشتتتانمایب کار رستت مدد  با تعرفه  تا ِقران آخر م یحستتتاب م یرا   یکند و 

 پردازد.........
 یوقت بفهمد کار چه کستت چیشتتود و بدون آنکه ه یمرخص م ماریهم ب بعد

 بوده ؟...
ر .....بابک شمم از نظستی....،تنها نزمیعز ستی:تنها ندیگویمقابل م طرف

با هم....ا یتوان نیچن یمال ند...هر دو  باهم ندارد...  نهی مانیرا  بک  گا با و 
دکتر من از  یدان یدکتر...،نم یدان یدانند...نم یرا م نیشتتمم....همه هم ا

ها نیا چه معجزه  چه  ما من از آن  یریام...دکتر مشتت دهید ییدو ب فت:ا گ
 ...انگار از دماغردیگ یخودش را م یلی....خدیآیخوشم نم ادیز گانهیدوستش،

استتت...طرف مقابل گفت:حق دارد  نیافتاده...با عالم و آدم ستتر ستتنگ لیف
 یکار را نکند که دخترها درستتته قورتش م نیدکتر...به خدا حق دارد....اگر ا

با ا ند...من  ها  نیده چه  بدان مبار کالس داشتتت ۳ب به روزش م یاگر   یچه 
 سرش با هم شرط بسته اند..... میدکتر اگر بگو یکنیآورند....باور نم

 یبرا ستتتتیدختر ها...معلوم ن نیگفت:پناه بر خدا...امان از ا یریمشتت دکتر
 کیدل بردن...)ههههه(طرف مقابل گفت:دکتر  یبرا ایدرس خوندن آمدند 
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 حیکرد ترج یم دایپ یجواهر نیها...،دختر تو هم اگر همچ ییگو یم یزیچ
... مدان یگفت:چه م یری...دکتر مشتتزمی نوتیداد هم طب به خواند هم ه یم

ست م دیشا سمش...فقط ا ینم ادی....من زییگو یتو هم را ترم با من  نیشنا
 واحد داشت که آن را هم حذف کرد..........

 :چرا؟دیمقابل پرس طرف
 ...........یشخص لیگفت:دوستش گفت به دال یبا دل خور یریمش دکتر

را محکم گرفته  شیکه رو یزن در حال کیبه شتتتانه ام خورد  یدستتت ناگهان
گاهم م رهیخ رهیبود،خ بدتر از  ین فت: گاهش کردم:گ لت زده ن جا کرد...خ

ص یگوش دادن به حرفها صو شت درها یخ سته،کار یمردم،آن هم پ را در  یب
را  میجواب دادن به ستتوالش رو یجا ؟بهیشتتناستت یم یفرهنگ طیمح کی

ندم  بت قوع شتتتد... یدر زدم...صتتتدا وبرگردا  یری.و دکتر مشتتصتتح
 .......دیگفت:بفرمائ

10/8/70 
فتار بابک در ر شتریب دمیآن حرفها را شن یریکه پشت در اتاق دکتر مش یوقت از
در حق همه  ستتت،اویدر کار ن یگفت،تظاهر یشتتدم...دکتر راستتت م قیدق

 ینیریپرستار.... رفتارش و لبخند ش مار،ی،بیمهربان است،استاد....همشاگرد
ستار)ش(م ادیشود مرا  یکه هرگز از لبش محو نم س یپر هم چقدر  یتاندازدر

 یاجازه  می...دلخورمانیاستتت،معصتتوم و مهربان اما راجع به ا هیبه او شتتب
 و یو تلخ تیکنم که او جز اذ یدهد...باور نم یرا نم یقضتتتاوت مثبت یچیه

س صوال به نظر من او فقط به  یگریکار د یبدجن شد...ا سازماهم بلد با ن درد 
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(ICA شکنجه م ی،ای،آایس صال به  بتخورد.... مح یآن هم بخش  کردن ا
 خورد... یاو نم یگروه خون

20/8/70 
 شیاست و ما آت یکه چهار شنبه سور دمی..خواب ددمید یبیخواب عج شبید

 یکی یکی...بعد میدیچرخ یم شیمن تو و بابک... هر سه دور آت میروشن کرد
 یم شیآت یدامنم به شتتعله ها دنی....من اما موقع پرمیدیپر یم شیآت یاز رو

 یم ادیزنم....اما هر چه فر یم ادیدوم و فر یستتوزد....م ی....تمام بدن مردیگ
ا ....بابک امیکن یو مبهوت نگاهم م ستتتادهی،ایرستت ینم ادمیزنم...،تو به فر

 ........دیگر یم بانینشسته و سر در گر
8/9/70 

سته ام و در کتاب ها بعداز ش ست.ن شده ام.ته میظهرا  یشده ام....ته یمرق 
.و بعد بیمه یصتتدا کی...دیآ یم ییو همه کم...ناگهان صتتدا زیازهمه چ

 یحاج خانم.هراسان م یحت ستیکم خانه ن چی...هیزیخرد شدن چ یصدا
 کند... ینظرم را جلب م یزیچ اطیدوم به طرف صدا،وسط ح یشوم... و م

 کیخط ممکن و  نیباتریصتتفحه ابر و باد با ز کیشتتده، یالشتتقاب مت کی
 .شهیخورده ش یشده و مشت یمتالش یچوب فلز

سو یدوم در را باز م ی...مستمیخودم ن حال ه ک نمیب یدر تو را م یکنم...و آن 
..به یکن یو با خشتتم مرا نگاه م یمستتخره ات لم داده به صتتندل نیدر آن ماشتت

ماشتت دنیمحض د  یبه من م کینزد یلیو خ یپر یم رونیب نیمن از 
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 یخورد کامال احستتاس م ینفستتت را که به صتتورتم م ی....... گرمایستتتیا
 کنم...

را به  یبه حال هرگز کستت ،تاییگو یو شتتمرده م یدوز یچشتتم در چشتتمم م
ا استتت ت یحماقت کاف گرید یام... هرگز...فقط کم دهیتو ند یحماقت و نادان

 تی.... دلم برایآن قیکه ال یدچار کن یعبد خودت را به همان ستترنوشتتت یبرا
 چرا؟... یدان ی.....مادیز یلیسوزد...خ یم

 ینیریشتت یلبخندها تیبرا ی،زندگیعاقل تر بود ی....فقط کمیاگر کم چون
 داشت....

ار ب کی...اگر فقط میگو یبار م نیبار و آخر نیاول یکن نرگم....برا گوش
باه کنگریبار... د کی...،...فقطگرید قت کن ای،ی..اشتتتت ما  ی....برایح

تمام  می( براییگو یتر م دهیدوم را به عمدکشتت ی)و جمله شتتهی...همشتتهیهم
 شد...تمام.... یخواه

رتاض،به م کی ،مثلیریاز مصتته بم ایکبوتر... کیمثل  یاگر پر پر بزن آنوقت
شت...پم عاقل باش..و اگر برا یریحال من توف ست  تینخواهد دا سخت ا
 صورت نیکن...چرا که تنها در ا ی...سعیفهم یکن....م یسع یکه عاقل باش

 القهشتتتد،البته اگر که هنوز به من ع ینخواه ،مغبونیاستتتت که اگر به خواه
 ...یمند

 دهیاز عمر بودنت،تو را تار د یمیچشمانم ن یتار شد....پشت پنجره  چشمانم
 ام....

 نیبلند خودت را به ماشتت یبا گامها یگریحرف د چیه یو ب یعقب رفت یکم
ر دو بیمه یکوچه را با صدائ ،ویدیرا محکم به هم کوب نیماش ،دربیرساند
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که رد میزد ته ا فیمن هنوز بالتکل یشتتتد ی...... از دم در  تادهیو وارف  ستت
ش سرت را از  ش ی شهیبودم... صدا یآورد رونیب نیما  که یبلند طور یو با 

 یچارگیو ب یزند...،نماد کوچک یحالم را به هم م رگید تی:اشکهایبشنوم گفت
شده  بندیتو پا زیو ضعف...به خدا من اگر بدانم؟..اگر بدانم،که چرا و به چه چ

 ...گرید یاز نوع یمن هم احمقم..منته یام؟...راستش را بخواه
که  یی...در را بستم و با اشکهاینبود گریانداختم..و تو د نیسرم را پائ شرمنده

ه سر قاب شکسته نشستم و شروع ب ی..باالنیزم یرو اطیبسته بود وسط ح خی
ش ستم بر شهیجمع کردن خورده  ساس  یبود....اما درد دهیها کردم....د را اح

 کردم... ینم
برف  نیبرف... نخستتت ی...و دانه هادیکشتت یم ریدر ستتراستتر وجودم ت یزیچ
تز ها یرو یانم*س* ما من در اختیر یم میمو  چینبودم....... ه ایدن نی....ا

صله همه چ یحم ماد صبر و حو شتم...با  را جمع کردم و بعد با همان  زیندا
 قعر میرا جارو زدم....خ اطیکف ح یها شتتهیخورده شتت یزییلباس نازک پا

....بعد وارد اتاق شتتتدم و دیلرز یم بیعج یشتتتده بودم...اما بدنم در حرم
 نی...تا آخردمیفرش گذاشتتتم و خواب یاتاق ستترم را رو یهمان دم در،گوشتته 

ظه ب مدام در گوشتتم تکرار م کیفقط  یداریلح له  خدا اگر  یجم به  شتتتد،
مق هم اح منشده ام؟ بندیتو پا زیچه و به چه چ یبدانم....اگر....که..بدانم برا

 ...گرید یاز نوع یمنته
11/9/70 
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مانم باز م چشتت تان چروک خرده  یرا  بر صتتورتم  زن را ریپ یکنم....و دستت
ساس م سباند....  یام م یشانیشود و گونه اش را به پ یکنم.... خم م یاح چ
 یم رزنیبهترم... پ یعنیبندم  یرا م میپلکها ؟یپرستتتد:بهتر یم یبعد به آرام

ده به سرت آم ییبودم چه باال دهیداند که اگر نرس یدانم فقط خدا م ی:نمدیگو
 نماندم....وگرنه... میفرنگ یبود؟خوب شد که شب خانه 

:امان از دستتت شتتما دیگو یکند م یم یزنم و لبخندم او را عصتتبان یم لبخند
لباس  کی....آدم با یخودت دکتر یجوان ها....! آخر دختر خوب ناستتتاالمت

خوابد؟... نکند گرما  یدر باز اتاق م یان جلوم*س*تز ،شتتبینازک،روز برف
ا ....بیدآور یم یزیچ ییپتو یبالشتت.....پناه بر خدا...اقاًل ؟یزده شتتده بود

 جا خوابش نیبرف ها را تماشتتا کند هم زشیخودم گفتم حتما در را باز کرده ر
 ی... من که ننه درجه مراجع ستترم نمیدییبرده...... حکمًا همان موقع هم چا

و تب ...ترمیبم ی....الهیگفت یم انی....انقدر که هذیتب داشت یلیشود اما خ
 ....یزد یم امتیو ق مانیمدام دم از ا

را که در خاطرم زنده  یکند....و دوباره جمالت یداغ دلم را تازه م مانیا ی کلمه
 کند.. .]من هم یم

 ...[گرید یاز نوع ی.. منتهاحمقم
 روم. یبندم و به خواب م یکشد...چشمانم را م یم ریت سرم
15/9/70 

دارم،تبم قوع شده...درو هم مفصل خورده ام....... اما از  یبهتر یعموم حال
ساعد ینظر روح صال حال م شد یا سردگ دایندارم، ساس اف کنم...  یم یاح
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ش ستاد م ش یکارورز یها بتیکند به خاطره جبران م یفکر م یریا ار تحت ف
 است. یگرید زیچ هیدانم که قض یقرار گرفته ام.....اما خودم خوب م

17/9/70 
 بایتقر یوقت یبود.... بعد از اتمام کارورز بیبابک عج یامروز نگاهها تمام

...! ......یادگاریشد کنارم آمد و آهسته گفت:دکتر  یخال انیبخش از دانشجو
ست ن قهیمن چند دق شما کار دارم....اگر ممکن ا سر کوچه  گریساعت د میبا 

ش ی ستم....ما شاد منتظرتان ه ست... کی نمیر شنگلف قرمز ا  دنی. و قبل از 
 جواب رفت.

ش کی یبودم فقط به اندازه  دهیکه فهم یماندم که چه کنم؟....از وقت مورد تباه ا
شده بودم....عجب ترفند موفق شدت محافظه کار  ست به  ار .... کیفرصت ه

ک ته دلم به باب شتتهیبود که هم نیا تیواقع ی...ولیبود که نروم ول نیعاقالنه ا
 به وجود آمده بود... ونهچرا و چگ دانمیکه نم یاعتماد داشتم.....، اعتماد

شدت از ا ی...به هر حال،در حالاما کرد،در  یکار بر حذر م نیکه عقلم مرا به 
 به خواهش دلم رفتم..... یناباور نیع

.اول .فرمان گذاشته بود. یقرمز نشسته بود و سرش را رو نیماش کیدر  بابک
 زدم،ستترش را باال شتتهیفکر کردم که خوابش برده،اما بعد از چند تقه که به شتت

مذا  فت: جاور اشتتتاره کرد...ستتوار شتتتدم گ به در م با انگشتتتت  آورد و 
 ندارم.... یادیسر اصل مولب....من وقت ز دی:لوفا برد؟گفتمیخورد
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 شتتده؟گفتم:منظورتان را یزیپم گفت:چ اوردیخودش ن یخورد اما به رو جا
 یاتفاق خاصتت چیه ایآ نمی....ببنمیخواستتتم بب یشتتوم...گفت:م یمتوجه نم

 .......فتاده؟ین
متعجب نگاهش کردم. دوباره با مِـتتُن مِـتتن گفت:آخر من،...من تازه  همچنان

به ا یامانت شیروز پ ۱۰ به حال هر دو مانیشتتما را  تا   یدادم....و از آن روز 
 را به شتتما یآن امانت شیمن دو ماه پ یشتتما....حرفش را قوعه کردم و گفتم:ول

 شما؟!!! دیهست یدادم....عجب امانت دار قابل
 داشتم....... یموجه لیکارم دل نیا ی...من برادیسرعت گفت:گوش کن به
ما بهتر از خانم...ش دینیگفت:بب یشتریتأسف سرم را تکان دادم...با جرات ب با

صد  نانیاطم دیداد یم مکه انجا یوجه به کار چیکه به ه دیدان یمن م صد در 
شتتما  دیترد نی...و من..من از ادیدر آن برهه از زمان شتتما مردد بود دینداشتتت

 ....دیشو مانیپش دمی.... ترسدمیترس
 د؟یرس یمن یبیشدم به شما که آس یم مانیگفتم:بر فرض هم پش تیعصبان با
هر ستتعه با هم نا  مانیبهت نگاهم کرد و گفت:چرا..آنوقت و من و شتتما و ا با

 ....میشد یبود م
ها یمعن قا.... خراب  دیگفتم:خراب کرد دم،پمیفهم یرا نم شیحرف آ
 ...دیکن هیرا با سفسوه توج تانیاهمال کار دیخواهیهم م د،حاالیکرد

عد رو یب حدستتم درستتتت بود...ب فت:پم  به من گ به طرف من  شیتوجه 
:آمد دیکند پرستت یم ریفلگرا ستتر بزنگاه ما یکه مجرم یبرگرداند و مثل کستت

 شما؟مگر نه؟.... یخانه 
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 دیتفاوت باال انداختم.....ادامه داد:)بستتته را که دستتته من د یرا ب میها شتتانه
فت ا نه...ا؟گفتمیدیخر هیهد میبرا ستتتتیچ گرید نیگ مانت کی نی:  یا

جب پرستت مانت دیاستتتت........ متع مانتیا خانم ؟گفتمیچه کستت ی؟ا :
 کند؟ ی:دست تو چه مدیپرس.چشمانش مات شد یادگاری

ست اچه شگردانم...!با بهت کامذ رو د ست که...که به تو بر  یگفتم:از من خوا
شعر  شیو رو ریز یقاب را پاره کرد....کم شما و  شمش به خط  کرد و بعد چ

 ششیآت یگرفت ول شیآت نووریکه ا دیچه نوشته بود شیدانم برا یشما افتاد،نم
خارج شد....  ما یمان روز مثل جت از خانه دامن مرا هم گرفت...(چون از ه

 نیبا من ستتتر ستتتنگ ی.....ولی.....ولدمشید یعنی..دمش،یند گرید
را  میستوال ها یهم از شتما...جواب همه  نیداند.....ا یشتده....چرا؟خدا م

 ...دیده یسر باال م
شما.....مدام اصرار  دینکن ریروز هم من به شما گفتم که خواهشا مرا درگ همان

 رتان؟یبود کار خ نیاست...ا ریکه کار خ دیو گفت دیکرد
 ؟ی:در چه مورددیگفتم:شرمنده،....من اشتباه کردم...پرس آهسته
 یشتتما عاقل نبودم....آنقدر عاقل که بدانم احستتاس آدم ی:من به اندازه گفتم

ست تغ سته  کیکند و  رییدر گذر زمان ممکن ا ش ستر ن شق به خاک ن ممکع
ور دلخ مانیجرقه شعله ور شود.آن روزها آنقدر از ا نیکتریاست دوباره با کوچ

با عقل  واحستتاستتم شتتده بودم. ی چهیو دل شتتکستتته بودم که مثل بچه ها باز
صم تنها نقوه  صال ب یناق شب و روز  دمید یقاب م کیخودم و او را  نیات که 

به من دهن کج واریاز د تاقم  قاب را پم  یکرد... فکر م یم یا کردم اگر آن 
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 یپاکن برا کی یجمله که به اشتتاره  کیشتتود مثل  یتمام م زیبدهم همه چ
 شود.... یپاک م شهیهم
 اطیخط...با احت کینقوه بود...نه  کیمن نه  یبرا مانیاشتباه کرده بودم...ا اما

 یابه ج مانیدادم:احساس من نسبت به ا د؟جوابیدوستش دار یلی:خدیپرس
احساسم نسبت به او  انیاست...من در قل یفقط نوع سردرگم یساسهر نوع اح

ستتاحل کجا خواهد  نکهیزنم...حال ا یعشتتق و نفرت دستتت و پا م نیب ییجا
ست که خودمم نم یزیبود؟..چ موم نم...از  یزیچ کیدانم...اما..اما..از  یا

کهیا چه زودتر برا دیبا ن نگ  ایروم  یروم ایبکنم.... یخودم فکر یهر  ز
نگ...حق به نوعدیرا بخواه قتشیز هد یمجبورم...ب ی... فت:ت تیپرده گ  اند

:شتتما از کجا دمیصتتاف به هدف زده بود تعجب کردم و پرستت نکهیکرده؟از ا
وجودش  یایزوا یشتتناستتمش...تمام یتأستتف گفت:خوب م د؟بایدیفهم

استتت که من هر  یکه  مانیاش را...ا صیو بد خصتتا کین یرا،...و مجموعه 
 را از برم... شیدو رو
گار خ دیزن یحرف م ی:طورگفتم  یدل خوشتتت مانیهم از ا یلیکه ان
فتیندار با معد؟گ ها یارهای:هر کم   یم لیاطرافش را تحل یخودش آدم

 ؟دیهست یمی...پم چرا شما با او انقدر صمستیکند...گفتم:اگر خوب ن
 ........ست؟گفتم؟ی:من نگفتم خوب نگفت
 د؟یخوب هست...گفت دینگفت ی:ولگفتم
 یآدمها نیبدتر ی..حتایاست...ثان یو نسب ستی:اوال خوب و بد مولق نگفت

 مثبت است. تشانیهم جزئ از شخص نیزم یکره 
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 یآدم رو نیاگر بدتر یحت مانیکه ا میرستت یم جهینت نیگفتم:پم به ا یرکیز با
 او باشم.... تیجز خوب شخص قیتوانم رف یباشد...من م نیزم یکره 

م ه نیزم یکره  یآدم رو نیاگر بهتر یحت مانیوار نگاهم کرد و گفت:ا وانهید
 یهم نم او تیشخص یاجزا نیمثل شما به درد رفاقت با بدتر یباشد باز دختر

 ...سرش را برگرداند و گفت:از چه؟......دیترس یخورد..با تنه گفتم:نکند م
رقابت را از شتتما بدزدم و از  یگو گانهی یدر برخورد با خانواده  نکهی:از اگفتم

 ببرم؟ یشتریخانواده سهم ب نیحُـسن ا
 یکستت نیپوزخند گفت:ُحستتن؟اگر وجود داشتتته باشتتند،احتماال شتتما اول با

شف نا نیبود که به افتخار ا دیخواه شما....واقعًا  لیک شده...با تعجب گفتم:
 خانم شب دراز است و قلندر دیدشمنش؟گفت:تند نرو ای دیهست گانهیدوست 

 .......داریب
 ترساند...... یطرز حرف زدن شما مرا م نیترس گفتم:ا با

سود شما شت من چه  :فردا دردادگاه وجدانم محاکمه د؟گفتیبر یم یاز وح
خودم و نه  یشتترمنده نخواهم بود....نه شتترمنده  نکهیا گریشتتوم....و د ینم

سا یشرمنده  سکوت کرد...به  ساعت ناهار تمام شما...و  عتم نگاه کردم...
 شده بود.........

ها دیبا گری:من..من دگفتم به حرف ما فکر م یبروم.... قا یشتت  یکنم آ
صال در مورد مالقات  ییشمم....و..و از راهنما شکرم...فقط... لوفا ا تان مت

باه اشتتت گریبار د کیکرده اگر فقط  دمی.....تهددیحرف نزن مانیامروزمان با ا
بد استتتت که آدم  یلیخ نیکاره رها کردم...با نفرت گفت:ا مهیکنم،حرفم را ن
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ه در را به ک یشدم و در حال ادهیرا داشته باشد....پ گریاشتباه د کیفقط فرصت 
فت:صتتتبر کن یم یآرام هدار......گ خدانگ .....ستتتر بر دیبستتتتم گفتم: 

 گرداندم........
 یتان برا شتتهیو از تمام عقل و اند دیکر کنامروزم خوب ف یداد:به حرفها ادامه
ا دست ......خودتان ردیستین یفی.....شما آدم ضعدیاستفاده کن یریگ میتصم

 ....دیریکم نگ
شده و  کیشما توقع  از ساب  صم کیعملکرد ح صول میت  دوارمیدارم،ام یا

نه  رمیگ یکه م یمیکنم تصتتم یم ی.گفتم:ستتعدینکن دمیناام قا احم
 به راه افتادم....... مارستانینباشد..........و به سرعت به سمت ب

19/9/70 
کارورز نیآخر امروز بک د یروز  با عد از آن روز، کان بود....ب  چیه گریکود

ها گرینزد...د یحرف گا خال شین ثل آرامش در یهم  عد از  ایو آرام بود.. م ب
 طوفان.

س یاماهنوز در گردباد هولناک من صم نیا تی.واقعرمیا ست که ت در  گرفتن میا
ت اس زیچ کیشنوم  یکه م ییاست...حرفها یبه شدت کار مشکل مانیمورد ا

شنگرید زیچ کیدار من  شهیر یو عالقه   یها منعم م دهی..عقل ام با توجه به 
 .....قمیو اطرافم تشو ایکند و دلم بدون توجه به دن

...  یهرکس یمن، برا یتنها برا ست،نهیکار ساده ن مانیهم گذشتن از ا قتاً یحق
 و یمنوق لیکنم دال یم یآورم و ستتع یدر م دیکامذ ستتف کیشتتوم و  یبلند م
 چیه نمیب یکنم م ی... اما هرچه فکر مستتمیآن بنو یرا رو مانیطرد ا یعقالن
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 یو اصتتول یمنوق لیهشتتدار دادند دل مانیکه به من راجع به ا یکدام از دو نفر
 کلمه و جمله بود....... یهر دو مشت لیند... دالنداشت

 هیقضتت نیبود... و هم ی( خالرایکلمه )ز یآن ، جا یجا یکه در جا یجمالت
شان بودند  یشد که گاه یباعث م ساس کنم هر دو نفر به دنبال منافع خود اح
کردن  دایساده تر از پ یلیدو نفر خ نیا یمنافع ماد یکردن علت برا دایو البته پ

صد هر دو به  سشد حد یم یبود... به راحت مانیاز ا زیپره یعلت برا زد که ق
، هم دختر و هم بابک  مانیبود در واقع با حذف ا بیبرداشتن رق انیاز م ینوع

صاًل از کجا معلوم که دختر را هم همدندیرس یمولوب م جهیهر دو به نت  نی. ا
 بابک نفرستاده باشد...

ست ردیگ یمشک ام قوت  ناگهان ستاده با ستین دیبع یرا شد دختر را بابک فر
د توان یم مانیمن و ا کیو پ کیواضتتح از ج نقدریا یوگرنه جز بابک چه کستت

به  هیهر دو شب یحرف ها نمیب یکنم م یخبر داشته باشد. خوب هم که فکر م
 فرق کرده بود... یبود ، رنگ و لعابش کم یکیهم بود... اصل 

 یلیهم که من خ ی. راستردیگ یناگهان احساس حماقت سراسر وجودم را م و
 یبچه هم از من عاقالنه تر فکر م کی یحت دیگو یراستتت م مانیاحمقم... ا

بودم که آن دختر و بابک هم کاستته اند؟! اصتتاًل  دهیکند... ، چوور زودتر نفهم
 ی، فرصتتت کافرا هم ، بابک خراب نکرده باشتتد...  مانیاز کجا معلوم ذهن ا

شب ب صبح تا  شش از من اراج خیهم دارد... مدام باهمند... حتمًا   یم فیگو
 ....دیگو
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همه بد استتت ، چوور  یبد استتت ، برا مانی، اگر ا دیبگو ستتتین یکی اصتتالً 
ست ، فقط برا کیتو و  یبرا شگاه خوب ا ست؟! چوور برا یدان  کی یمن بد ا

شگاه و ا ست ، به من که م نیدان شته ا شجو فر ستاد و دان سد ، د یهمه ا  و ویر
 است...... والیه

قدر که دختره  یمردم من را احمق فرض م چ جا معلوم  ند... ، اصتتاًل از ک کن
خواسته خواهر خودش را مالب کند و  ینبوده... ملط نکنم م کیبا نیخواهر ا

خواهد هر طور شتتده  یمرا بر باد داده ... حاال هم  شیوجود من تمام نقش ها
 به درکند. دانیمن را از م

که  رمیبگ یمیتصم دیبم است.. با یبچه باز گریشود... د ینم ینووری... انه
کنم که بعدها تا آخر عمر خودم را  یخواهم کار یدر حد عقلم باشتتتد... نم

 مانیدارم و شروع به نوشتن محاسن و نقاط مثبت ا یلعنت کنم... کامذ را برم
 مانیراجع به ا گرفتن می. تصمردیگ یشود... خنده ام م یکنم... کامذ پر م یم

 .......استیکار دن نیکامذ ، ساده تر نیبا وجود ا
دهم هر طور که  یکنم و به خودم قول م یزنم... احستتاس آرامش م یم لبخند

ه ک یسکی... هر رستیدانم مشکل است اما مهم ن ی. ماورمیشده ، بدستش ب
در برابر به دست آوردن  یثاریکنم...، هر شجاعت و گذشت و ا ید مالزم باش

که طاووس خواهد ، جو یاو کم بهاستتتت راستتت ند هر   رکه راستتتت گفته ا
 هندوستان کشد....

آن که قرار امشتتبم را با خودم تا ابد فراموش نکنم ، پشتتت کامذ با  یبرا ستت م
 :سمینو یخط خوش م

 کشد....که طاووس خواهد جور هندوستان  هر
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قاب خط را در ک زمیخ یبرم پم با یم فمی،  قاب  دیگذارم فردا  باره بروم  دو
 ........یساز

گذارم  یبالش م یکنم...، به محض آنکه سرم را رو یاحساس آرامش م چقدر
 روم. یبه خواب م

21/9/70 
: دیگو یزنم دکتر م یروم. در م یم یریبه اتاق دکتر مشتت قمیتحق لیتحو یبرا

 ...دیبفرمائ
سته.. یصندل یکه رو نمیب یشوم، بابک را م یکه م وارد ش ست دکتر ن . کنار د
ند م دنیبا د ندل یمن لبخ به صتت ند و م یاشتتتاره م یزند... دکتر   دیگو یک

شکرم. م م،یگو ی، م یادگاری، خانم  دیبفرمائ شددیگو ینه... مت ... دی: بهتر 
نداشتتته ام ، با  اغکه در خود هرگز ستتر یبه حمدالله...؟ با ستترافراشتتته و مرور

ش یصدا سا و ک ر نبوده ام... د یخوب نیبله دکتر... هرگز به ا م؛یگو یم دهیر
 نکرده ام که حاال... یو شاداب یاحساس سالمت نقدریا میتمام زندگ

دوزد...،  یدر چشتتمانم چشتتم م میقم*س*تکند.  یستترش را بلند م بابک
گذارم و از دکتر به خاطر  یم زیم یرا رو مقیشود... تحق یلبخندش کمرنگ م

شکر م یهمکار تیآن که نها شم برهم زدن یرا به من کرده ، ت  یکنم... و به چ
 رفتهلبخند بابک حالم را گ یدگیشتتوم... هر چند رنگ پر یاز اتاق خارج م
سع ست... اما  شاداب یم یا ساس  ام را حفظ کنم...، لعنت  یکنم همچنان اح

 ...شیصورت معصوم نما مرد با آن نیبه ا
23/9/70 
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صر ز کی سرد یانم*س*تع سوز  ست...  ستخوان آدم دیآ یم یا  یکه تا مغز ا
شتتوم خودم را به ستترعت به  یکه خارج م مارستتتانیکند. از درب ب ینفوذ م

 هینقل لهیان وستتم*س*تز یرستتانم...، آخر شتتب ها یم ب*و*ساتو ستتتگاهیا
ندل یکمتر استتتت... رو یعموم گاهیا یصتت وابق معمول ولو م ستتت  یم

ب ش یدر سرما ابانیکم نور خ یاست. المپ ها کیتار بایتقر ابانیشوم...خ
تز نگ پرم*س* به نظر م دهیان ر باال م یتر  تا خرخره   یرستتتد... ژاکتم را 

.. .ستتتین ب*و*ساز اتو یکنم... ، خبر ینگاه م ابانیخ یکشتتم...، به انتها
 میو برا یستتتیا یکه م نمیب یتو را م نمیگردم و قبل از آن که دوباره بنشتت یبرم

به رویزن یچراغ م حال یشتتو یم ادهیآورم... پ یخودم نم ی...،  که  یو در 
ست ها سته م یآئ یم کمی، نزد یمال یرا به هم م تید سالم...  ؛ییگو یو آه

 سرد است...... یلیزود سوار شو که خ د،یخسته نباش
هت گا نه و ز دنیکنم...، از د یم ن رود...  یدلم ضتتعف م تیبایچهره مردا

گاه لبخند م خدا در  ینرگم جان...، محض رضتتا ییگو یزنم... م یناخودآ
 ناز کن......... ی...، بعد هر چقدر خواستنیتو ماش ایسرما ناز نکن...، ب نیا

جب م از نت تع با لت راه م یحرف چیه یکنم ، ب یلحن گرم و مهر با  یبدن
 افتم......

سوار م یکن یباز م میرا برا در سکوت  گذرد و من  یم یشوم... مدت یو من م
، من  یکن یو نگاهم م یگرد یبرم ی... هر از گاهمیگو ینم یزیهمچنان چ

سرم را برنم سته م یاما  : ییگو یو با همان لحن م یشو یگردانم... عاقبت خ
 دنیشتتن ی... برامیگو ینم یزیآهان... خانم خانم ها، قهر کرده اند... باز چ
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م ه امتیتا ق یمانده حاضتترم حت بیمر میحال برا نیکه تا به ا یلحن مهربان
 سکوت کنم.....

ستت را رو ناگهان ستم م ید  یشود...، م ی... ، تمام وجودم داغ میگذار ید
 یلرزاند... م یتمام وجودم را م یدستت بکشم اما ترس ریخواهم دستم را از ز

 اشتباه باشد....... نیهمان آخر نیترسم... که ا یم قتاً یترسم... حق
ساس ست ها یم اح ستم آتش گرفته... به د  کنم، آتش جهنم ینگاه م میکنم د

 که در دستان من شعله ور شده........ نمیب یرا م
...، نرگِم من نی، بب ییگو یم یگذاشته ا میدستها یکه دستت را رو همچنان

ص کی، آن هم در حد فهم و عقل  یادیوقع زمن از تو ت  هلکردیدختر بالغ و تح
ها مل تو در برابر تنش  با یعاطف یرا دارم... عکم الع مًا  با عکم  دیمستتل

 یادیتوقع ز نیا ایو نابالغ متفاوت باشتتد... آ یدختر بچه مدرستته ا کیالعمل 
اش داشتتته  ییدر حد ستتوح شتتعور و دانا یانستتان بالغ رفتار کیاستتت که از 

 باشم؟
 دنیروم که... کش یتمام حواسم به دست توست با خودم کلنجار م همچنانکه
 ....بلوغ؟.. ری... مایتر است...؟ بلوغ  کیدست تو به کدام نزد ریدستم از ز

کشم و دوباره حواسم جمع حرف  یم یبه راحت ی...! نفسیدار یرا برم دستت
 دی.، نرگِم خوشتتگِل من... چرا نباآخر.. ؛یده یشتتود...، ادامه م یم تیها

ُگل رو خاطر  به  که من فقط و فقط  مد  کارورز یبفه حذف  یاو  کودکانم را 
 کنم...... یگردانم و با تعجب نگاهت م یکردم...! سرم را برم

 نم؟ک یکار نیتا توانستم چن دمیکش یچقدر بدبخت یدان یم ؛یده یم ادامه
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 گران بود...!؟ تیقدر برا نیمن ا دنی: متأسفم! دمیگو یو با طعنه م آهسته
.، کار را نکردم.. نیجاست... من فقط به خاطر تو ا نی: اشتباه تو همییگو یم

خاطر هر دو نار هم در  یدان یکار را کردم. م نیا مانیبه  بودن من و تو در ک
 چه؟ یعنیچند ماهه  یکارورز کی
س یعنی شت که ا یکار یحکم اخراج...!ک  یهم بودن اتفاق کنار نینخواهد دا

 یکار نخواهد داشت که ما اصاًل به هم کار یشده....، کس یزیبرنامه ر ایبوده 
اد، است کیسالن، و کنار  کی... در میکه کنار هم باش نینه...، هم ای میداشته ا

سان یبرا سرشان برا یک ستان ها یکه  شا یدا  یخانه برانداز درد م عاتیداغ و 
 .......!ستیعال یکند سوژه ا

...، نگاهمان یلحظه حاال...، مثاًل اتفاق کیبود من و تو  ی...؟ کاف؟یفهم یم
 ینوقت نم... آمیبا هم اتفاق نظر داشته باش یبر سر مولب ایکند...  یبا هم تالق

و خدا  گردند... یکه به دنبال بهانه م یکسان یبرا میشد یم یچه بهانه ناب یدان
ش یم ه به ک ییافتاد و چه آبرو یسر زبانها م برکه  یعاتیاداند که بعد از آن چه 

مصتتداق کامل ضتترب المثل؛ آش  میشتتد ی... مختیر یخاطر کار نکرده م
 نخورده و دهن سوخته.....

 ؛یدادم ، ادامه داد یگوش م ریسر به ز همچنان
ها... ، ب دمیخدا ترستت به خاطر خودم تن به  نه  خاطر تو  شتتترینرگم...  به 

داند که همان بار هم  یبار اخراجت کنند... خدا م نیا دمیترستت... ، دمیترستت
خواهم  یخواهم نرگم... نم یچقدر مصه خوردم و خودم را لعنت کردم... نم

سر ب ستش خیافتیدوباره به خاطر من به درد  یگریفکر کردم که راه د یلی... را
من  یابه ج شد که تو ی... البته مستین یگریراه د چیه دمیکنم... اما... د دایپ
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هم  یواحد از طرف تو مشتتتت محکم تر نی... اتفاقًا حذف ایکار را بکن نیا
با خودم فکر کردم تو هم عد  ما ب ما... ا کاف ینووریبود ا ندازه  به ا از  یهم 

 ......یعقب افتاده ا تیواحدها
صفانه ست که من پ نیتر ا من ر و مدت دو کیشوم... با خودم گفتم ؛  شقدمیا

 یناسش ی... تو حراست دانشگاه را نمافتدیب ابیچرخم تا آبها از آس یبرت نم
... ، حاال خودت کالهت ستندینکشند دست بردار ن رونی، تا مو را از ماست ب

ض شتباه کردم که مورد م یکن، .... من کجا یرا قا شدم...!؟  ضبکار ا واقع 
دونم  ینم... معرفتت را شتتکر....!)من ؟یمن آن بود که داد یجواب فداکار

 کرد!!!!!!!!!!( یو نداشت چه کار م یدراز نیزبون به ا نیاگه ا
شتیشوم... عجب حماقت یم شرمنده ستم کالفه  ی... حق دا که تا آن حد از د

 نینگفت؟... لعنت به ذاِت ا یزی... چرا بابک چدم؟ی... چوور من نفهمیشو
به چه کستت ِی بابک... موذ که  باش   گریکردم... داعتماد  یبد ذات... من را 

شر من از زندگ صدش از گفتن آن حرفها ، کم کردن  ده بو مانیا یموم نم که ق
ستاده بود... ذه گری، د . باطل.. الیخ یشک ندارم که آن دختر را هم بابک فر

... تا کور شتتود هر آنکه نتواند نمینشتت یم مانیا یتا ابد هم که شتتتده به پا
 .........دید

 ؛ نرگم ییگو یکند ، دوباره با همان لحن م یرشتتته افکارم را پاره م تیصتتدا
 مجابت نکرد؟ میحرف ها ؟یهنوز دلخور

 احمقم...... یلی... خمانیاحمقم ا یلی: من خمیگو یم آهسته
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 کی،  ستین یکشف تازه ا نکهی؛ ا ییگو ی؛ و با همان لحن م یخند یم بلند
 حرف تازه تر بزن...

،  تی، چشتتم ها تیکنم، به موها یگردانم و به صتتورتت نگاه م یرا برم ستترم
 مرتب شده ات...... یها لیابروانت... ، صورت اصالح شده و سب

 ای یدی: چه شده؟ باالخره پسندیپرس یو با چشمک م یگردان یرا برم تیرو
 نه؟...؟

 نایلاندازم و خودم را به م یم نی، ستترم را پائ ردیگ یاز شتترم آتش م میها گونه
از تو  زتریزند که عز یم ادیدر تمام وجودم فر یزیستت ارم... چ یاحستتاستتم م

به  کنم... یکنم و دوباره نگاهت م یشناسم... پم سرم را بلند م یرا نم یکس
که به تو دارم  ی... پم به عظمت عشتتقیگردان یستتمت نگاهم ستترت را برم

 زنم....... یلبخند م
ست ییگو یم ییکند.... ، با پررو یشادت م لبخندم رفت  ادمینرگم ...  ی؛ را

 ثمره مثبت هم داشت...!؟ کیآن روز من  یباز ستیآرت ی: خبر دارمیبگو
 یبله... آنفلونزا میگو یگردانم م یبرم ابانیرا به ستتمت خ میکه رو یحال در

 من... دیشد
حرفها... متعجب  نی: نه بابا... باالتر از اییگو یو م یده یرا تکان م ستترت

که دوباره دستتتانم را از  یزند، در حال یکنم... چشتتمانت برق م ینگاهت م
من کشتتف کردم که تو بدون مقنعه و  نکهی: اییگو یم یقاپ یم میپاها یرو

 کی ندیکشتت آتشبه  یتو برا ییبای... دختر ، زیالهه ونوستت کیمانتو ، الحق 
شرط م یشهر کاف ست...  ظر ن کیشاه تو را  یمن فتحعل یبندم اگر به جا یا

 کرد..... ی، تو را روانه بالِد دور م نهیام ی، به جا دید یم
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ستت ب یحال در ستم را از د ش یم رونیکه د ا همه شاه ب یگفتم ؛ فتحعل دمیک
 ییبایرا با ز شیو دانا رکیچموشه ز یآنقدر عاقل بود که مو شیحماقت اجداد

 یهم در نوع خود ب نهیام َام دهی... شنمغز خرفت معاوضه نکند هرچند که. کی
 بوده..... رینظ

شار یپدال گاز م یرا رو تیکه پا همچنان ،  خیتار یها ییبای: زییگو یم یف
به  رگیدختران قاجار حاال د ییبایشوند... ز یم یمیکهنه و قد خیمثل خوِد تار
 تو ییبایشده... اما ز یمیقد گریهم د شیخورد هر چند قال یم یدرد طرح قال

سال د صد  خواط  ی. اگر به جاهمد یشود. قول م ی.... کهنه نمگریالاقل تا 
 ....دمیدزد ینقاش بودم نقش صورتت را م

ون بد بایکند صتتورت ز بایرا ز ی: به قول مادرم خدا اقبال آدممیگو یم آهستتته
 خورد......... یسرداب ها م وارید یبلند به درد قاب رو یشانیپ

گه م یجلو حان دارم وگرنه م فی: حییگو یو م یدار یمنزل ن  یکه فردا امت
به م یمذا کیرستتتوران دنج و  کی میرفت نتیمفصتتتل  نان م یآشتتت م  یک

....، میکرد یتو را وجب م یشتتانی... همانجا هم با دقت و حوصتتله پمیخورد
 نه؟..... ایکننده هست  دواریام نمیبب
 : لوفییگو ی... مدیکرد جا لوف نی: نه متشتتکرم... تا هممیگو یخنده م با

 ........یرو یکه دلم خواست کردم... ، شب خوش... و م ینکردم ، کار
 مادر؟ ی. آمددیگو یپنجره اطاقش م یکنم... حاج خانم از ال یرا باز م در
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کنم  یاحساس م ستیبه شام ن یازیبرم... ن ی: بله... و به اتاقم پناه ممیگو یم
کنده استتت که ماد یبره خورده ام... ؛ وجودم از لذت کیکه  ... پم ستتتین یآ

 روم...... یبه خواب م میاهایسر بر بالش رو
سان از خواب م مهین ست  میپرم... تمام وجودم خ یشب اما... هرا از عرق ا

ام که دستانم  دهیام... خواب د دهید یلرزد... خواب بد یو دستانم به شدت م
 ریسوزانند... اشکم سراز یداغ م ریکرده اند و وجودم را در ق آتش جهنم زمیرا ه

 ... و با همهستمیا یم شبو به نماز  رمیگ یشوم و وضو م یشود... بلند م یم
هرگز...  گریبندم که د یعهد م میکنم و با خدا یطلب عفو م میوجودم از خدا

اگر آن نامحرم  ی... دستتتم را لمم کند حتیهرگز اجازه ندهم دستتت نامحرم
 سجاده یشوم و همانجا رو یباشد... آرام تر م مانمیکسم باشد... ا نیزتریعز

 روم. یام به خواب م
24/9/70 

ساز تابلو سر ق نی: بابا جان تو با ادیگو یم رمردی... پرمیگ یم یرا از قاب  اب 
ش نیا ؟یجنگ دار ست که دارم به آن  بار  نیاندازم... ا یم شهیدفعه چهارم ا

به چه حال و روز چارهیکه موشتتتک هم خورده... ب نداخته بود یرا  ... در یا
 یبار استتت... قول م نیخرآ نی: امیگو یم رمیگ یم رمردیکه قاب را از پ یحال

اتاقم  واریقاب را به د دنیدوم و به محض رستت یدهم... تمام کوچه را تا خانه م
 کوبم..... یم

 زند....... یاش دوباره به من چشمک م نیدلنش جمالت
28/9/70 
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شت و ب 20/8 ساعت سوز م*س*ت( بعد از ظهر زقیدق شتی)ه ست و  ان ا
سوراخ ژاکت ها یسرد کند ، تا مغز  یام به همه وجودم نفوذ م یبافتن یکه از 

 یگریمدل د کیکاش مادر  میگو یکند... با خودم م یاستتتخوانم را منجمد م
سوراخ ر نیکه ا یبافت... مثاًل مدل یمژاکت را  نیا شت ند زیهمه  شتهو در  ا

 افتم و یکند ، سالنه سالنه به راه م یموطه ورم م االتیمادر در خ ادیباشد... 
، توجه ام را به خود جلب  یترمز کشدار یام که صدا دهینرس ستگاهیهنوز به ا

 .......نمیب یگردانم و تو را م یکند... سرم را برم یم
 یم نیستتقف ماشتت یکه دستتتت را رو یو در حال یشتتو یم ادهیپ نیماشتت از

 رگینظِر د کیما  یشد اگر که بانو ی: آخ... چه مییگو یم ی، با لوند یگذار
 ......دیبخش یانداخت و دل مجروح ما را شفا م یخاکسار م ریحق نیبه ا

 چیخنده... بدون ه ریزنم ز یشتتوم و عاقبت... م یم رهیخ شیبه اداها مبهوت
 پهلو نهی: لوفًا ستتوار شتتو که االن استتت که ستتییگو یم یستتالم و احوال رستت

 ........یشو یکنم... ، و خودت سوار م
سوار م یب شلوم ییشوم... ، فکر رها یتأمل  سرما و  ساتو یاز   یها جاب*و*

چه م ینم یفکر خدا  به قول معروف ، کور از  هد دو چشتتم  یگذارد  خوا
 ......نایب

به ناگهان ، به هوا  ادتیبندم... ، فر یو در را م نمینشتت یبه محض آن که م اما
سان نگاهت م یم از  یکیو  یرا درهم کرده ا تیکنم... اخم ها یرود... ، هرا

شکل  نی... با ایجو یرا م لتی، و تند و تند گوشه سب یرا باال داده ا تیابروها
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کم  پیپ کی( فقط هههه...)یملوان زبل شتتده ا هیبه شتتدت شتتب لیو شتتما
 شده؟ یزیپرسم ، چ یو با همان حال م ردیگ ی... از تصورم خنده ام میدار

ابراز عالقه مردم  ینداده اند که رو ادی: بله... ، به شتتما ییگو یادا و اطوار م با
 آدمها را؟ گلها را؟ د؟یرا له کن زیهمه چ دیعادت کرده ا نکهیا ای د؟ینیننش

صندل یبلند م میاز جا یکوتاه ادیفر با ستم را با  شم... ،  یم یشوم و د  کیک
 .......ردیگ یم یدر دستانم جا دهیشاخه ُرز سرخ ، کوچک اما له

 یچه بد شتتتد...؟! م ی... وامیگو یکنم... و مصتتته دار م ینگاهش م وارفته
ُگل را از من م نمیبده بب ییگو  یطرف و آن طرفش م نیا ی...، کمیریگ یو 
 زی: چییگو یم نهیبا طمأن یآور یاستادها را در م یکه ادا یو بعد در حال یکن
در  یدگیله یمورد فقط دچار کم نی... ستترکار خانم... استتتتین یمهم ادیز

ستگ هیناح شک صاًل جا هیدر ناح یسر و  شده که ا  یاننگر چگونهیه یساقه پا 
شمان را برا دهد  یعمرش را م تاً ی...، نهامیکن ینجاتش م یندارد... ما همه تال

 .......!یشو یم ادهیپ نیبه... به شما... و از ماش
، و با  یگرد یگذرد که باز م ینم یزیاندازم... چ یم نیستترم را پائ شتترمنده

ره و دوبا یکن یم نی، سرت را از پنجره داخل ماش یبه وسعت مهربان یلبخند
صدا ستاد م یبا  صاًل خودتان را نارییگو یهمان ا شما ا خانم...  دیاحت نکن: 

 یروز هم م کی، و  ندیآ یروز م کیحق استتت... باالخره همه  یمرگ و زندگ
ند. دن  کیحال  نی... و در همدیآ یم یکیو  رودیم یکیاستتتت ، نیهم ایرو

 .....یکن یشاخه گل رز سالم و بزرگ را به طرفم دراز م
جا؟یدیخر میبرا گرید یکیزنم  یم ادیشتتعف فر با به   کیجواب  ی...

 .......یشو یو سوار م یزن یچشمک مشت م
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شادب م،وجودمیافت یراه م به ست که م یمرق در  ص رقابلیا ست...ا فیتو زته ا
 مانیبه خاطر وجود ا ای....خداایکنم...خدا یم ازیدل با خدا شتتروع به راز و ن

خاطروجود ا شتتتهیهم به   یکه هرگز نم یمانیستت استتگزارت خواهم بود...
 از تو متشکرم...متشکرم..... ایست نشناختمش...خداشناختمش...هرگز در

شق نگاهت م گردانمیرا برم  سرم و با  یزنیسوت م الیخیکنم....،تو ب یو با ع
ت تو اس یکوچک زیتو چ یکنم عشق برا ی.از ته دل اقرار میکن یم یفرمان باز

 فراتر از عشق دوست داشت.... یزیبا چ دیرا با
شن م ضبط سمش ترانه ز یکه نم ی...،مردیکن یرا رو ش بایشنا  یا مر نیو دلن

ند ز هت میکن یم شیلب همراه ریخوا گا گاه کردن ی...ن به  یکنم...،ن که 
 :یده یاوج م تیاست...ناگهان به صدا هیشب شتریب دنیبلع

Search a lovely face...search a lovely face. 

ت خود یصندل انیم ییو جا یکن یمقدمه کف دستت را به سمتم دراز م یب و
 .یدار یو من نگاه م

سرت را برم یقرمز م چراغ شمها میقم*س*تو  یگردان یشود... نگاه  میدر چ
هت ذوب میکن یم گا مه وجودم مل یزیشتتوم...چ ی...در ن  یم انیدر ه

.دروغ ستین زیجا دیکه هرگز نبوده...ترد نمیب یرا م یکند...در ته چشمانت نم
 زند...؟! یم ادیهمه وجودم تو را فر یچرا؟وقت

س پم شمان تو ا ستم را به آرام ریهمچنان که نگاهم در چ ست د ستت  یا در د
مام استتت که در ت یلبخند نیباتریلبخند ز نی... وایزن یگذارم...لبخند م یم
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ستم را م یشو یام...خم م دهیعمرم د س یو کف د  یشانی...، بعد پیب*و*
 .رمیم یشرم م...از یکن یو مکث م یگذار یدستم م یات را رو

ش یسبز م چراغ صدا نیشود و ما شان فر یها با  ساس م یم ادیبوق  یزنند.اح
م آد یکن ی...وعاقبت...ستترت را که بلند ملرزدیکنم صتتورتت در دستتتانم م

 ....!یشده ا یگرید
 کیبا  نی.ماشتتیده یپدال فشتتار م یرا رو تیو پا یکن یرا خاموش م ضتتبط

صدادار به حرکت م سرم را به  ی...مدیآ یپرش  دانم که نگاهم معذبت کرده...
صدا یگردانم...بعد از کم یبرم ابانیسمت خ م و ارا ییسکوت... عاقبت با 

 :ییگو یسراغ نداشته ام م یکس یکه هرگز در صدا یمهربان به مهربان
ستانت  تتتت ست برا خید شمم به پالتوم*س*تز یکرده...لبا ست...چ  یان کم ا

 ادی:من...من زمیگو یکشتتم و آهستتته م یافتد....،خجالت م یماهوتت م
 ..........ستمین یسرمائ
 به نظر میگنده و حج یخرس قوب کیب وشتتم و مثل  ادیلباس ز نکهیاز ا تتتتت

 .....زارمیبرسم،ب
که من هم  یخند ی...وچنان به قهقه میکن یو نگاهم م یگردان یرا برم سرت

 انیم یکند به ستتخت یتو فضتتتا را عوض م ی...خنده به جاردیگ یخنده ام م
...با دقت یشتتوی...؟و ناگهان ستتاکت می:تو...و خرس قوبییگو یقهقهه م

 :ییگو یو م یکن یچهره ام را نگاه م
خرس  کی هیشب یتوان یوجه نم چیانصاف نباش نرگم...تو به ه یب نقدریا تتت
شو یقوب شن  نیو دوج کیبا  یحت یب ضبط را رو ژاکت و لباس...بعد دوباره 
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آرام و موزونت در  ی. صتتتدایکن یا خواننده شتتروع به خواندن مو ب یکن یم
 :چدیپ یم نیماش یفضا

Welcome to be hotel California 
Any time a here 

You can find it 
Some guess you remember 

Some guess you to forget 
...search a lovely face 

....search a lovely face 

 ینیجمالت الت یکنم تا معنا یم یدهم و سع یم هیتک یصندل یرا به پشت سرم
 زبان یرا که تو به روان

 کنم... یم ی...آرام با خودم هجابمیدر یکن یتکرار م تیمادر
گار ن م ا کرم را  ن یف بال ییگو یم یخوا ن گرد د ب هره دوستتتت  کی: چ
قت نتوان چیه گریکه د ی....چهره ایداشتتتن  ادیاز  ای یفراموشتتش کن یو

 .....شیببر
 را دنبال نهایدهم و با چشمانم آدمها و ماش یتکان م قیرا به عالمت تصد سرم

بندم...دلم  یزنم و عاقبت چشمانم را م یرا بهم م میکنم...چندبار پلک ها یم
 ای...،روستیخواب ن نهای...که زنده ام...که ادارمیکه ب دیبگو یخواهد کس یم
 زنده و ملموس..... یقتیاست...،حق قتی....حقستین

 یضتتبط را فشتتتار م ی...دکمه یشتتو یم ادهیو پ یدار یرا نگه م نیماشتت
 آن نوشته یرو ییبایو ز میسل نیشود و با خط الت یدهم...نوار از آن خارج م

 ..«گلیا»خواننده:...«ایفرنیهتل کال»شده کاست:
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باز  یبندم...صدا یگذارم و مجددا چشمانم را م ینوار را داخل ضبط م دوباره
 یدهد اما من چشتتمانم را باز نم یخبر از آمدنت م نیو بستتته شتتدن در ماشتت

ستانت را رو ستانم م یکنم...د  یتا عمق وجودم نفوذ م شی...گرمایگذار ید
سته م کیکند،نزد شم آه سته انییگو یگو شمان ب  جذاب قدر:من هم اگر با چ

 ه........بستم به شرط انک یبودم،تا آخر عمر چشمانم را م
گرسنه نباشم و  نقدریشرط آنکه ا ؛بهیده یکنم....ادامه م یچشمانم را باز م ت

 نوشابه و دو تا ساالد.... تزا،دوی...به دو جعبه پیکن یبه جعبه ها اشاره م
م :ترا خدا بییگو یم یحوصلگ یب د؟بای:چرا زحمت کشدمیگو یم شرمنده

ش صله داردی....!لوف کرددیدیکن نرگم....زحمت ک ها...؟!چقدر  ی...!حو
شبوریگذار یم میزانوها یو جعبه را رو یکن یپاره م کهیتعارف ت  ...بعد در دا
... و شروع به یگذار یدر داشبود م یو نوشابه و ساالد را هم رو یکن یرا باز م

 ...،من هم.......یکن یخوردن م
 کیز زنان ومردان شاندازم....پر ا یم یگردانم و به رستوران نگاه یرا برم سرم

خواهد بدانم که  یدلم م یلیاستتت که دائم در حال رفت و آمدند...خ یپوشتت
 چیپرسم چون به ه یاما نم یچرا همان جا داخل رستوران مذا را سفارش نداد

 ........میکه وراج و از خود راض یخواهد فکر کن یوجه دلم نم
را در  یکلمه ا ایجمله  چیشوم...ه یم ادهیدرب منزل پ یساعت بعد جلو کی

شکر از مرد ست نم یهمه زندگ گریکه حاال د یخور ت ...پم فقط نمیب یمن ا
 متشکرم.... زیخاطر همه چ م،بهیگو یم
 .....یو خوب بخواب ری...شب بخستی: تشکر الزم نییگویم
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ست آرام در را باز م روقتید شکم را پهن م یکنم و داخل اتاقم م یا  یخزم...ت
 کشم..... یآن دراز م یکنم و رو

تانم خ و تانت را احستتتاس م یشتتوم،انگار هنوز گرم یم رهیبه دستت  یدستت
ستم را باال م ستم جا یکنم...د ست تو  یرا که هنوز از گرما ییآورم و کف د د

 یو چشتتمانم از نم اشتتک تر م ردیگ یم...بغضتتم مب*و*ستت یگرم استتت،م
ه ک دیام نیکنم...به ا یگذارم و به تو فکر م یبالش م یشتتود...آرام ستترم را رو

بانمیخواب جهنم را نب گرید امشتتتب خواب جهنم را  دی...اصتتتال چرا 
 است...؟! نیخداوند ارحم الراحم نکهی...مگر نه انم؟یبب
 هیو آنان را ما دیاو خودش انستتتان را از دو جفت زن و مرد آفر نکهیمگر نه ا و

به ا شیآرامش و آستتتا آنکه همان  ستتتت،مگرنهیدر کار ن یهم قرار داد...؟تو
 ..دیرا هم آفر د،عاشقیکه عشق را آفر ییخدا
 به خاطر عشق توبه کند؟ دیچرا عاشق با پم

 یبه خاطر عشتتق به تو،توبه نم گری....!نه امشتتب....و نه هرگز.دگرنهی...!دنه
و  دیدارم که هم مرا خواهد بخش مانیاست...ا نیکنم....خداوند ارحم الراحم

 روم. یبه خواب م ینیریشود و با لبخند ش یهم تو را ...چشمانم گرم م
70/10/2 

ست کردم.به  ینامه را برا نیاول امروز شتم و به آدرس مادربزرگش پ سبحان نو
 آنکه به دستش برسد و شادش کند. دیام

70/10/5 
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ش یبخش زنگ م تلفن صداداردیرا برم یزند.همکارم گو ا دکتر ،بزند: یم می.
ط خ ی:بله؟...آن سومیگو یو با تعجب م دارمیرا بر م یشما کار دارند...گوش

 .....ای:سالم.برگل سر سبد دندیگو یم ییصدا
شتباه گرفته امیگو یخنده م با شدی:ا گ گذارم...تلفن دوباره زن یرا م ی...و گو
 ی:ستتالم بر تنها خرس قوبییگو یم نباریدارم و ا یرا برم یزند...گوشتت یم

شتباه گرفته ا میگو ی...مایدن ش دیا  یگذارم...و همانجا پا یرا م یو دوباره گو
 یشتتود...دلم هر ینم یخبر گری....،اما دیتا دوباره زنگ بزن ستتتمیا یتلفن م

نت مزدیر یم نییپا بار لع به خودم هزار  جب ملو ی...در دل   یفرستتتم...ع
نه ا گرید نیکردم...ا قت کودکا ما که من کر یچه ح  نیا مانیدم....اگر ابود 

حال خودم را  گریاشتتتباهم بگذارد چه؟و...د نیآخر یمزاح احمقانه را به پا
 فهمم.... ینم

شود ...، چاره اي نیست،  12 ساعت شود اما دیگر هیچ خبري نمي  شب مي 
باید برخیزم و به عنوان منشتتي به کارهایم رستتیدگي کنم ... همکارم پرستتتار 

مي دهد و من هم فشتتار خون و نبض مریض ها را امیدیان داروهاي بخش را 
و  دمچك مي کنم و بعد از ستتر زدن به همه بیماران به ستترپرستتتاري برمي گر

 دوباره سر جایم روي صندلي پایه بلند مي نشینم.
را روي میز مي گذارم و به ستتمت تلفن خم مي کنم؛ و از ته دل مي نالم  ستترم

ب یك  مان ... خواهش مي کنم فقط  بار دیگر ...، ... ای یك  ار دیگر ...، فقط 
 زنگ بزن ... ملط کردم ....، دیگر شوخي نمي کنم ... قول مي دهم.........

شما  صداي شته افکارم را پاره مي کند مي گوید؛ دکتر ...  امیدیان، همکارم، ر
به خاطر  ید... نیمي از روزها و شتتبهاي هفته را  ید بیشتتتر استتتراحت کن با
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کارورزي هایتان بیمارستانید، دیگر هفته را به خاطر شغلتان ... کار زیاد ... آن 
سل مي کند سرده و ک ستان آدمي را اف ... فکر نمي کنید با  هم در محیط بیمار

 سنگین تر شدن درستان بهتر است دیگر از شغلتان صرفنظر کنید؟
طوري که صدایم مزاحم بیماران نباشد به جاي جواب سوالش مي پرسم؛  آرام

شروع به بازي با پرونده ها مي کند ...  سرتان چوورند؟ جا مي خورد ... و  هم
 عاقبت هم زیر زباني مي گوید: الحمدا...

 هم اشتباه دوم امروز ... او به وضوح از سوال من رنجید... نای
حرفم را عوض مي کنم و مي پرستتم: چاي مي خورید؟ مي گوید:  دستتت اچه

خیر متشتتکرم ... پم ستترم را برمي گردانم و ستتعي مي کنم تا بیشتتتر از این 
خرابکاري نکرده ام، کمي بخوابم ... و چیزي نمي گذرد که همانجا روي میز 

..، . رمبم مي برد ... صبح با صداي اذان مسجد بیمارستان از خواب مي پخوا
بر مي خیزم وضو مي گیرم و بعد از نماز عالئم حیاتي مریض ها را دوباره چك 

 مي کنم و بعد براي خوردن صبحانه به مذاخوري مي روم....
 نفر پشتتت به من صتتبحانه مي خورند. لیوان چاي و ستتیني نان و پنیرم را چند

روي میز مي گذارم و با بي میلي شتتروع به خوردن مي کنم ... در با صتتتداي 
جرق و جوروق پشت به من باز مي شود و کسي آرام وارد مي شود و سیني اش 

در دهانم مي  ارا درست روي میز و مقابل من مي گذارد و مي نشیند. لقمه ام ر
ي خورم ... به زحمت گذارم و هم زمان سرم را باال مي کنم ... از دیدنش جا م

لقمه ام را فرو مي دهم و با هیجان مي گویم: ِا ... شتتمایید ... ستتالم ... حال 
 شما چوور است؟
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به خاطر  او هم از دیدن من جا خورده، لبخند مي زند ... ادامه مي دهد: مرا 
شه با همان لبخند ملیح  سم ... مثل همی شنا شما را خوب مي  دارید؟ ... من 

ته ... شما چوورید خانم یادگاري. کسالت به طور کامل برطرف مي گوید: الب
به خاطر  فامیلم را هنوز  نام  له  داردشتتتد؟ ... متعجب از این که  مي گویم: ب

شروع به خوردن مي کند. نگاهش مي  سرش را پایین مي اندازد و  شکرم ...  مت
کنم. مثل همیشه صورتش، صبور و آرام است و هنوز هم روي اتکیت لباسش 

 فقط حرف )ش( نوشته شده.
ستکان و  صبحانه شود، برمي خیزد که برود ...، در حالي که ا اش که تمام مي 

نان را در ستتین یاي  قا بًا  یب ما تقری ید: پم شتت ند مي گو جا مي ک به  جا اش 
 همکارید؟.....

گویم: تقریبا نه، تمام و کمال ... من در بیمارستتتان هم کار مي کنم و هم  مي
ام را مي گذرانم ... یك روز دانشتتجوي پزشتتکي هستتتم ... یك دوره کارورزي 

با هم فرقي  نه؟ هر چند ...، خیلي هم  روز منشتتي بخش ... جالب استتتت 
 ندارد.....

چهره اش تغییر مي کند، و با صتتراحت مي گوید: من عاشتتق آدم هاي  حالت
 بااراده و خاکیم...

ستید؟ مي گوید، نه مي شما کارشناس پرستاري ه ش پرسم:  م سوپروایزر بخ
... کارشتتناس ارشتتد. با تعجب مي گویم: جدًا، پم چرا روي اتکیتتان ...؟ 
وستتط حرفم مي پرد و مي گوید: باالي نردبان که بایستتتي، همه چیز کوچك و 

را در  یقریز و بي اهمیت به نظر مي رستتد، ولي پایین که بیایي مي تواني حقا
شان ببیني ... عالوه بر آن شد،  اندازه واقعي  هرگز هم تنها نمي ماني ...، الزم 
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مي شود دوباره پله ها را دو تا یکي باال رفت. هر چند، تجربه به من ثابت کرده 
ستش را دراز مي کند و مي گوید:  ست. بعد د دورنماي هیچ نگاهي، حقیقي نی

شما خوشبخ شنایي با  ... جاي من که مي دانید، وقت کردید  تمبه هر حال از آ
ما بزنید ... به احترامش از جا بلند مي شتتوم و مي گویم حتمًا ... ستتري هم به 

 ولي......
 من هنوز اسمتان را نمي دانم ... مي گوید ... سیما و مي رود.... _ ولي،

9/10/70 
روز گذشته و هیچ خبري نیست. از دست خودم به شدت کالفه ام. آنقدر  پنج

ست ... در این مدت  شته در من نی شي گذ سرخو که تقریبًا دیگر هیچ اثري از 
ست که  جز عجز و البه به درگاه خدا کاري نکرده ام. همه امیدم تنها رحمت او

ستتراغ آدمي مي آید  زوداو را دوباره به من بازگرداند. لعنت بر این مرور که چه 
 وگرنه من کجا و این ملوها کجا؟ آن هم با آدم نازك نارنجي مثل ایمان......

خداي من ... واي که هر چه بیشتر فکر مي کنم عصبي تر مي شوم ... هر  واي
چند ... هر چند که هر چه باید بشود، مي شود ... چه من حرص بخورم و چه 

از این اتفاق عایدم شود تجربه است ... تا  حرص نخورم ... تنها چیزي که باید
 به ِگل نشسته ها را تکرار نکنم.......

10/10/70 
از آن که از در بیمارستتتان خارج شتتوم، ماشتتین تو را مي بینم که آن ستتوي  قبل

خیابان جا خوش کرده ... از ته دل آرزو کردم اشتباه نکرده باشم ... آرام ... آرام 
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خارج مي شتتوم ... ستتاعت تقریبًا دو و بیستتت دقیقه یك از در بیمارستتتان 
 اني است ... و خیابان خلوت.م*س*تبعدازظهر ز

به  آرام چه مي روم خبري از تو نمي شتتود ...  ما هر  به راه مي افتم ا ... آرام 
شینم،  ستگاه بن صندلي ای شانم بدم قبل از آنکه روي  ستگاه مي رسم اما از  ای

سد . ب*و*ساتو شوم ... خرابکاریم را از راه مي ر سوار نمي  .. لج مي کنم و 
از دست نخواهم داد، حتي  اجبران خواهم کرد ... به هر قیمتي که باشد ... تو ر

اگر الزم باشد که به خاطر آن، با اشك هایم کفش هایت را واکم بزنم ... پم 
شینم و به انتهاي خیابان نگاه مي کنم ... به انت ستگاه مي ن صندلي ای اي هروي 

شمانم مي گذرند ... نیم  شین هایي که از پیش چ خیابان و به انواع گوناگون ما
 اما از تو خبري نمي شود. ینمساعت دیگر هم مي نش

مي شتتوم و در انتظار معجزه اي که  ب*و*سدستتت از پا درازتر ستتوار اتو پم
..به نخواهد بود ...، به منزل مي رستتم. و با حال نزار طول کوچه را مي پیمایم .

پیچ کوچه که مي رستتم با نابوري چند بار چشتتمانم را به هم مي زنم ... واي 
 خداي من ... متشکرم.

 آنجا ایستاده اي با یك سبد گل کوچك، تکیه داده به ماشین. تو
طول کوچه را مي دوم زمان و مکان را از یاد مي برم کافي است دستانت را  تمام

 کنم.از هم بگشائي تا در آموش جا خوش 
چشمانم دوباره پر از نم اشك مي شود ... همان اشکهایي که از آن بیزاري به  و

سبد گل را به  شین را برایم باز مي کني و  جاي هر حرفي لبخند مي زني. در ما
 طرفم دراز مي کني.
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_پر از گل نرگم است ... مي نشینم و سرم را روي داشبورد ماشین مي گذارم 
یه مي ک نم ... متعجب نگاهم مي کني و جعبه دستتتمال و یك دل ستتیر گر

کامذي را کنار دستم مي گذاري. سرم را بلند مي کنم و با دستمال چشمانم را 
 پاك مي کنم....

پرسي: تمام شد؟ حاال مي شود محض رضاي خدا بگویي که چه شده؟؟!  مي
نمي خواهم بگویم و نمي خواهم که بداني ... که از هراس از دستتتت دادنت 
صد بار ُمردم و زنده شدم ... و نمي خواهم که بداني که اگر رد پایت از زندگیم 

 پاك شود چقدر خالي و پوچ مي شوم.
و نمي خواهم که بداني که چقدر به تو وابسته شده خواهم عجزم را بداني  نمي

 ام.
نگ  پم که دلم براي تو ت که فکر نکني  یدوارم  ند مي زنم و مي گویم: ام لبخ

شتتده بود. مي خندي و مي گویي: نه ... من هرگز چنین فکر احمقانه اي نمي 
شده اي و  سیت بهاره  سا ست که فکر کنم که دچار ح کنم ... عاقالنه تر این ا

 مي زني زیر خنده.......
 بر من و این اشکهایم.و واج نگاهت مي کنم ... لعنت  هاج

ي ... ب*و*سرا از روي زانوهایم برمي داري ... و به لبت مي بري و مي  دستم
گذاري و در مهار  ماشتتین مي  ما رهایش نمي کني ... دستتتم را روي دنده  ا

 دستهایت به رانندگي ادامه مي دهي.........
 مي دهم. پرسي: ناهار که خورده اي؟ ... سرم را به عالمت تأیید تکان مي
 گویي: خوب است ...، آخر امروز خیلي کار داریم... مي

http://www.roman4u.ir/


 157 عشقه

شوي و با ادا مي گویي:  متعجب شحال مي  نگاهت مي کنم ... از تعجبم خو
پایت را  نه ...! چرا؟ مي گویي: بهتر و  که چرا؟ مي گویم:  یعني تو نمي داني 

شار مي دهي ... به فکر فرو مي روم اما هر  شتر روي پدال گاز ف چه فکر مي بی
 کنم نمي توانم بفهمم که کدام نفهمي من اینقدر خوشحالت کرده؟.........

هر حال مهم نیست در حال حاضر آن چه برایم مهم است فقط کنار تو بودن  به
سرم را برمي گردانم و به خیابان هایي که حاال دیگر برایم  ست و بم ... پم  ا

صر، فرمانیه، ست نگاه مي کنم ... ولیع شنا شریعتي، جردن  آ الهیه، زعفرانیه، 
 و....

یك مغازه که شیشه هاي ماتي دارد نگه مي داري ...، )روي سردر مغازه  جلوي
شده  شته  سي نو کاردینال(. و مي گویي: پیاده CARDINALبه حروف انگلی

 شو....
 ییگو یم ریکند ، با تغ یم رییچه ؟ ناگهان رنگ چهره ات تغ ی: برا میگو یم

ه مروز  م: ا چه  م میگو یر  ن یگوش  ب یک چرا ،  ینرگم... چون و 
ملط بکنم با تو  گری:دمیگو یکل کل کردن ندارم.در دلم م ؟حوصتتلهیدیفهم

شتتوم.دوباره  یم ادهیبار بستتم بود...خوب ادب شتتدم.پ کیکل کل کنم.همان 
ا شود...دوباره ب یسردم م ی:ولمیگو ی.منیماش یژاکت را بگذار تو ییگو یم

 .....یترسناک شده بود مانی...باز هم همان ایکن ینگاهم م ریتغ
 یم نیعقب ماشتت یصتتندل یاوردم و رو یژاکتم را در م عیجواب ستتر یبجا

با فشتتتار دادن  وابق معمول  فل م کیگذارم.درها را م مه ق  یو م یکن یدک
 ......یروی...و خودت جلو جلو مای:دنبال من بییگو
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استتت باال  یفروشتت یچ یچ دانمینم که یمغازه ا ی...از پله هادومیم دنبالت
همه فضا  یعور خوب یمن هم به دنبالت... داخل مغازه گرم است و بو یرویم

 را پر کرده است....
 کی:  ییگو یدهد...م یو زن فروشتتنده با احترام جوابت را م یکن یم ستتالم

 ... ، لوفًا.دیلوف کن 36 زیسا یپالتو
باز م یکیدر  زن  یراه م مهیو در ن یداریکند ...چند قدم بر م یاز کمدها را 
 یان خانم......... و مرا نشتتتان م یخواستتتم ...برا ی، نه ... نه زنانه م ییگو
 ...یده
ضور  یمن م یبه قد و باال یبا تعجب نگاه زن اندازد...انگار که تازه متوجه ح

 ......شومینگاهش خرد م ریمن شده...نگاهش حقارت بار است...ز
 یاما به رو ندیب یکاود طرز نگاه کردن زن را م یزن را با چشتتمانش م مانیا

 اورد... یخودش نم
سد در چه حدود  یکند م یبرانداز م ریمرا با تحق یهمچنان که قد و باال زن پر

 یکند ... شتتمرده م یدلم را خنک م مانیا د؟؟جوابیخواه یم یمتی، چه ق
صاًل مهم ن متشی: ق دیگو  یکی دیده یرا که م ییخواهم پالتو یفقط م ستیا

 ....شدتهران نداشته با یها کیبرادر و خواهر در تمام بوت نیدو ج
کند همزمان با  یو با تعجب تو را نگاه م ردیگ یعاقبت نگاهش را از من م زن

هت م گا مام  کنمیبار در دلم اعتراف م نیاول یکنم و برا یزن ن که هرگز در ت
ام.نگاه زن صتتادق  دهیتو ند یو خوش لباستت ییمایبه خوش ستت یعمرم مرد

ست م ست...را سر من  دهیورز کلی:تو به اندازه همه هدیگو یا سب از  و متنا
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و را پالت کیچرخد و  یبه لب دارد م یکه لبخند کمرنگ کهی...زن در حالیادیز
کر و ف نکی: پوست است ... پوست م دیگو یآورد و اهسته م یم رونیاز کمد ب

ض ینم سه میبخواهد اگر بگو یشتریب حیکنم تو شارل جردن فران  که مارکش 
 است.
به  یده یتکان م دیبندد ، ستترت را به عالمت تأک یبر لبت نقش م یلبخند

شت باز کرده  کی کهیو در حال یچرخ یسمت من م سمت آمو ستت را به  د
ل من هستتت برازنده گ نمیپالتو را ب وش بب نی اینرگش جا ... ب ای:بییگو یم یا
 شود... یم رهینه؟زن با چشمان از حدقه در آمده به من و تو خ ای

ل شتتار یکند تا پالتو یخوشتتحالم م شتتتریب تیداند که حرفها یخدا م فقط
 ...کنمیجردن فرانسه ... به سمتت پرواز م

پوشم و  یافتم ... پالتو را م یو به سمت اتاق پرو به راه م رمیگ یرا از تو م پالتو
 نمکیباور نم بتیه نیخودم هم در ا قتاً یکنم...حق یبرانداز م هنییخودم را در آ

 که نرگم هستم...همان نرگم چند ساعت قبل....
باز م در با مرور ب یرا  تاق و د یبا صتتتدا م،یآ یم رونیکنم و  من از  دنیدر ا
شمانت همان هد یشو یبلند م تیجا ست که به واقع به ان  یا هی...برق چ ا

 ...........ازمندمین
جان..ب ای:بییگو یم یخوددار با کاماًل برازنده ا نمیبب ایجلوتر نرگم  ت که 

ست  شه لبت جرقه م یچرخم...خنده ا ی...با ناز منمینه؟بچرخ بب ایا  زندیگو
نان میبر یرا م نی: ممنون خانم هم ییگو یشتتود...م یو محو م ...زن همچ

شتتمرده  کنم؟زن میتقد دی: چقدر با ییگو یکند...م یهاج و واج مرا نگاه م
 (450000: چهار صد و پنجاه هزار تومان) دیگویم
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ه ک یکنم در انتظار اشاره ا ی.... به سرعت نگاهت مشودیاز کله ام بلند م دود
 پالتو باشد... دنیآن انصراف از خر یمعنا

و شروع به  یآور یدر م تیداخل پالتو بیتو با ارامش دسته چکت را از ج اما
و با دقت چک را برانداز  ردیگ ینگاهش را از من م ،فروشتتندهیکن ینوشتتتن م

تان ...البته اگر خدمتدیلوف کن یچیق کی:لوفًا ییگو یم یکند ...به ارام یم
ست ، زن م شو در  یچیق کی: البته و  دیگو یه  یاوردم و رو یمکوچک از ک

به طرفم مگذاردیمقابل تو م زیم :ستترت را خم ییگو یو م ییآ ی...اهستتته 
 ....کن

 یچیپشتتت پالتو را ق یکنم و تو با حوصتتله مارکها و کامذها یرا دوال م ستترم
ه زن و بعد ب یکن یبراندازم م گرید کباریو  یرو یبعد چند قدم عقب م یکنیم

 یروستتر کی: خانم...لوفًا ییگویکاورد م یکه همچنان مبهوت من و تو را م
چند مدل  زنستتوخته باشتتد بهتر استتت... ی...قهوه ادیهم لوف کن یقهوه ا
 ....گذاردیم شخوانیپ یرا رو یروسر

نرگم :ییگویو م یکنیاز انها را باز م یکیو عاقبت  یکنیدقت نگاهشتتان م با
سرت کن ... دوباره به اطاق پرو بر م نیا ایمن ب سر گردمیرا هم   یرا رو یو رو

تو پال قهیرا داخل  یوستتر...آرام با دستتت ر میآ یم رونیکنم و ب یپالتو ستترم م
به نگاهت گره م کی...نگاهم یکن یپالتو را مرتب م قهیو  یبر یفرو م  یان 

ل لرزاند...پو یکند پشتتتم را م یم همانیکه لبانت را م یبیخورد...لبخند عج
مرا به  یکن یدستتتت را دور دستتتم حلقه م کهیو در حال یپرداز یرا م یروستتر

 .یکن یم تیسمت خارج هدا
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زند  یموج م یبیعج ی...در تنم حرم گرمامییآ یم رونیهم از فروشتتگاه ب با
گار د تاز ز یخبر گری...ان ماشتتستتتتیان نم*س*  یباز م میرا برا نی...در 

سوار میکن ش ی... شن کن نیشوم اما قبل از آنکه ما  یم مانی: ا میگویم یرا رو
 قرض؟ ایاست  ست؟صدقهیچ یکارها برا نیا ییشود بگو

شت نم از ست نه فرض هد ییگو یم دیآ یحرفم خو صدقه ا ست.م هی: نه   یا
 :ییگویم یرا باال داده ا تیاز ابروها یکی کهیحال ؟دری:به چه مناسبتمیگو

 _تولدت........
 یشوم م یم زیخ مین میاز جا کهیشود و در حال یخارج م میاز ته گلو یادیفر

 پرسم:تولدم؟
 رفته بود؟ ادتی:بعله ........تولدت ... ییگو یم دهیکش

 ؟یدانست یتو از کجا م ی...ول یمن ول ی:خدامیگو یم
ته؟!ستتتال  ادتی:ییگو یم ف م 66ر کارت میگو یرا  نام ...  بت  ث ...

 ......ییدانشجو
 مانده بود؟ ادتی... تو ... تو چوور  ی:ولمیگو یم

به ارام یحال در  میگو یم یزیچ کی: ییگو یم یکشتت یل م را م یکه 
فراموش نکن دختر خانم...مردها ... همه مردها ...هر چه را که  چوقتی...ه

ماند... و بعد ضتتبط را  یبخواهند و تا هر زمان که بخواهند در خاطرشتتان م
 ستتتتدستتتم را در هوا همراه د کهی...و همراه خواننده در حالیکن یروشتتن م

 :یخوان ی،میبر یو باال م نییپا
 .......Happy Birthday to you 
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 یمبهوت من لذت م افهیو همچنان که از ق یدار یپاستتاژ نگه م کیمقابل  و
 ه؟چ یبرا گری: د میگو ی...میشو یم ادهیشو و خودت پ ادهی:پییگو یم یبر

شو تنبل خان......، تا دوباره  ادهی:پییگو یو م یکن یرا از پنجره داخل م سرت
 خوش اخالق نشدم.....

سرعت پمن  و ش کیبار هدفت  نیشوم.ا یم ادهیبه  ست یمغازه کفش فرو و  ا
مه برا مین کیبار  نیا ها یخر یم میچک نده کفش  خل  می... فروشتت را دا

 یگریدهد...حاال کاماًل نرگم د یگذارد و به دستتتم م یمانتوام م کیپالستتت
 کی میبرو ای: ب ییگو یو م یکن یشتتده ام ... دستتتت را دور دستتتم تنگ تر م

 ....یکش یو مرا به دنبال خودت م میداخل پاساژ بزن یگشت
 یکنم...دختر یمغازه ها نگاه م شهیخودم را در ش نیتریاجناس داخل و یبجا

 نیکنند و تو از ا ینگاهمان م نیو قابل احترام...مردم با تحستت کی، شتت بایز
 ...یبر یلذت م نیتحس

 میهشتتت و ن باً یستتاعت تقر میشتتو یم نیدوباره ستتوار ماشتت یعاقبت وقت و
دهند  یم حیترج دهی: خب قدم نو رستتییگو یگوشتتم م کیاستتتت.آرام نزد

 کنند؟ لیمذاشان را کجا م
 ی...می:هر جا که تو بخواهمیگو یاندازم و م یرا باال م میخنده شتتتانه ها با

 رستوران.... میکنم برو یم شنهادی:من پییگو
به مبغب  یباد اورمیکم ن نکهیا یام فقط برا دهیتا به حال اسمش را نشن نکهیا با
ندازم و م یم  هیکرده ام....) تزایپ ه*و*س یلی:موافقم اتفاقا من هم خمیگو یا

 شه!!!!( یدقه اگه حرف نزنه نم
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 خنده........ ریز یزنیمکث کوتاه م کیو بعد از  یگردان یرا برم سرت
 یرگسن کی:صبر کن ییگو یکنم... با خنده م یو پرسشگر نگاهت م متعجب

ات به  دهیبم و کشتت یجمله را با صتتدا نیبستتازم که نگو و ن رس...و بعد هم
 بسازم که نگو و ن رس.. ینرگس کی: یخوان یحالت ُکر م

 یتو برا یخندم...شتتاد یدانم اما به خنده تو م یچه علت خنده ات را نم اگر
ست حت یمن کاف یشاد مفهوم و خنده دار  میشنوم برا یکه م یاگر جمالت یا

!!!با پوزش از خواننده ها!!!شترمنده!!!!!!اعصتاب برا ینباشتد.....)از بم که خر
 ذاره!!!!( یادم نم

 یم راژیمزاح چند تا و یشتتود و برا یخنده من لبخندت گستتترده تر م دنید با
کارها از ادم  نیا مانیترا به خدا ا میگو یکشتتم و م یم یکوتاه غی...ج یده

 یحت:ییگو یو م یگذر یمثل باد م نهایماش نیاست.از ا دیتو بع مثل یمعقول
 شوند.... یم وانهید یهم گاه ایدن یادم ها نیمعقول تر

شدار یصدا صوکاک الست یک سوح خ کیکه از ا سد ر یبه گوشم م ابانیبا 
شتم را ب سانه م یم شتریوح  مانیکنم ا ی:خواهش ممیگو یکند... دوباره ملتم

... ، در  کهیوقت یبه مردن ندارم...مردن باشتتد برا یجان حاال اصتتاًل عالقه ا
س یم یکن یم یهمچنان با فرمان باز کهیحال  نییارا پ سرمکه چه ؟  یوقت یپر

 اشتباه.... نیبعد از آخر ی:باشد برامیگو یاندازم و م یم
ناگهان ترمز م یبرا با من نبودن تو ...  رش پ یکتبا حر نیو ماشتت یکن یوقت 

صورتت را بر م یم خکوبیگونه برجا م  یو با لبخند مهربان یگردان یشود... 
 ........یکن ی: موافقم ... بعد ضبط را روشن م ییگو یو م یکن ینگاهم م
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شن م ضبط س یکه رو ستم را م یم یبه راحت یشود نف شم...د در  و یریگ یک
ترستتو و بعد موابق معمول همراه  ی:اییگو یم یفشتتار یم یبه آرام کهیحال

 آواز....... ریز یزن یخواننده م
 آواز بارون یصدا تو

 یقلب خاک ط ش
 یدرد نیتسک هیگر مثل
 ....یسوره پاک کی مثل

 عاشق یکول کیمربت رو لباته مثل  طعم
 قیجنگل تو چشاته ، گونه هات رنگ شقا راز

 رهیگ ی، خونه رنگ مم م رهیم یتو شمع و گل م یب
 رهیگ یدلم م یدونینذار بمونم تنها ، م تو

 استیدن کیقلب تو قِد  وسعت
 است ایرو کیواسه من مثل  خواستنت

 اسهی یبارون بو یتو بو یبو
 التماسه..... یمن ساقه ها دست

س ی_م ستم را رها م میر ساس م یکن یو تو د ستم  یو من ناگهان اح کنم که د
معول...انگار که اگر در دستتتان تو جا خوش ماند  یزند...دستتتانم م یم خی

 شود..... یخانمان م ینکند ، ب
سته شه خ آه  ی...درها را قفل ممیشو یم ادهیو هر دو پ یکن یپارک م ابانیگو

 .....افتم یبه راه م تیو من همراه قدمها یکن یقفل م میبازو ریدستت را ز یکن
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هاستتت..... ادم  یادم حستتاب یجا انایکه اح دیفهم شتتودیظاهر رستتتوران م از
شان م ییها شان به تن سر صندل یکه  شت م یارزد...   رونیب 7شماره  زیرا از پ
ش یم شستن دعوتم م یک ست به ن شکر کج یکن یو با د سرم را به عالمت ت ...
ش یو با لبخند م کنمیم ش یخودت هم م نمین ستن ینین ش  یوب...به محض ن

 یکنم تازه م ی.منو را که باز مدهدیکباب و جوجه کباب مشتتتامم را نوازش م
 کاشته ام... یفهمم که چه گند

دانم  ی:نممیگو یکنند؟م یم لیم یچ دهی:خب باالخره قدم نو رستتییگو یم
 کنند..... یم لیم دهیکه قدم چند وقت رس یزیهر چ

 ........؟یکبابا با سوپ؟...چوور است ؟ موافق لهی:فییگو یم
من...که در ستتن  یکباب برا لهی:فییوگ ی؟میچ یبرا گهی:ستتوپ دمیگو یم

 بلومم....
ندارد...هر دو م دهیقدم نورستت یهم برا ستتوپ ندان   ریز میزن یکه هنوز د

 خنده....
قط رسد... و ف یپر از سفارشات تو از راه م ینیس کیبا  شخدمتیبعد پ یکم

 نخورده بودم........... یخوشمزگ نیبه ا یداند که هرگز شام یخدا م
: خب بهتر استتت ییگویو ارام م یانداز یبه ستتاعتت م یاز شتتام نگاه بعد

 .شودیباطل م مانیوگرنه نماز هر دو میزودتر برو
تو نماز ظهر و عصرم را  داریافتد که از شوق د یم ادمیتازه  دیآ ینماز که م اسم

به رو ما  نده ام ا کاف یخودم نم یهم نخوا ندازه  به ا کار یآوردم امروز   یخراب
 ام.کرده 
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ساب را م گارسون صورتح شاره تو  ر که د ییها یاورد.از تعداد هزار تومان یبا ا
قاب م مذا و رستتتوران ملط  یم یگذاریبشتت حدستتم در مورد  که  فهمم 
 نبوده........

 تیره به بازو می، بازو شتومیو من به همراهت از رستتوران خارج م یزیخیم بر
شارم و با ناز در حال یم شانه ات تک کهیف به  انمی:امیگویم دهمیم هیسرم را به 

 روز عمرم بود........ نیمتشکرم.امروز بهتر زیخاطرهمه چ
ه ما ب یناز فرانستتو یگون کیلباستتها  نیا ی:انگار بجاییگویدر گوشتتم م آرام

ند و م خصتتلتت بوده  نیعاشتتق هم شتتتهیخنده...هم ریز یزنیمالب کرده ا
ساعت  ضع. سخاوتمند و متوا ست که م ازدهی کینزدام... سیشب ا .خم میر

عقب بردارم ... با  یکهنه ام را از صتتندل یلباستتها ستتهیتا ستتبد گل و ک شتتومیم
مأن با من ب نی:از اییگو یم نهیط قت  عد هر و هایا ییآ یم رونیبه ب  را ب وش ن

 ؟یمتوجه شد
 ی؛ ) صتتورتت جد گرید زیچ کیو  یدهی.ادامه مکنمیم دییستتر حرفت را تأ با
سراپا ینرگم ... ) و نگاه نی( ا شودیم ست  یانداز یمن م یبه  ( نرگم من ا

 باشد...... ادتی... فقط نرگم من... 
هامیگویم چه حرف بان و هم ینووریهم شتتتهی........هم؟یزنیم یی: ) هم مهر

 ترسناک(.........
:متشتتکرم و به  میگوی... م یراحت بخواب ری:شتتتب به خییگویو م یخندیم

خبر از رفتنت  نتیگاز ماشتت یصتتتدا بندمی، در را که م دومیطرف در خانه م
نماز که چه  دنیو به محض رستت گذرمیم اطیاز ح نیپاورچ نی...پاورچدهدیم
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ستتجاده ام  ی...بعد هم همانجا روخوانمیروز را م یینمایستت لمیعرض کنم ف
ست ا نیریچقدر ش یکه زندگ یوا نمی، خدا کند در خواب هم تو را بب خوابمیم

 ........یمن باش یداریهمدم خواب و ب اگر تو
70/10/15 

ترم  انیام کنار پنجره و به استتتاد که با حرارت راجع به نحوه امتحان پا نشتتستتته
 یحوصتتلگ یشتتده ام گه گاه هم از ستتر ب رهیخ کندیصتتحبت م یفارماکولوژ

صو یم اطیبه ح ینگاه ش ریاندازم..ت نده تر کن دواریاز برفش به نظرم ام دهیپو
که ناگهان  رسدینظر م بهاستاد راجع به ارفاق در نمره دادن  یدهایاز وعده و وع

هان تو را م ناگ ماهوت و ن نمیبی... کت  با ان  که  ها میالحق  مه  خوش  یچک
نشتتستتته به مراتب جذاب تر شتتده  تیموها یکه رو یبرف یدوخت و دانه ها

 ...........یا
هر  ینکیتفاوت نگاهش م یو تو ظاهرًا ب کندیبا حرارت با تو صتتحبت م یمرد

جمع تو و حضتتورت  شتتتریحواس من ب کندیرا بلند م شیچه استتتاد صتتدا
و را است ت یکه انگار عمر کنمینگاهت م یریناپذ یری...با چنان ولع سشودیم

 ام......... دهیند
 نمکی...اما هر چه مستتتیکه منظورش چ دانمیم زندیچند تقه به تخته م استتتاد

ه با تو نبودن ستتتالها ب یلحظه ها هم برا یرا از تو برگردانم...حت میرو تونمینم
 ........رسدینظر م
 عتیساختمان مشا یو من همچنان تو را تا درب ورود کندیچند سرفه م استاد

 ....کنمیم
 .............؟یادگاری......خانم ؟یادگاری:خانم دیگویبلند م استاد
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 ت؟چه خبر اس دییبگو شودی:مدیگوی...مکنمیو نگاهش م گردانمیرا برم سرم
 !اط؟یح ی:آنجا ........تودیگوی:کجا چه خبر است؟م رسمیتفاوت م یب

 دیوانتی:ممیگوینمانده ... م یباق یزیتو چ یاندازم جز رد پا یم ینگاه اطیح به
 که ستتمت ییو با او همه بچه ها کشتتدیستترک م اطی!به طرف حدینیخودتان بب

:جز دهمی...ادامه مکنندیخم م اطیپنجره نشتتستتته اند ستترشتتان را بورف ح
رف را چشم ب یدی...گوشم با شما بود فقط سفستین یگریبرف خبر د یدیسف

 .....دمیتخته د یاهینواز تر از س
ندیرا بر م ستترش گاهم م گردا ند ن با پوزخ ندیو  جای:ادیگویو م ک کالس  ن

ماکولوژ نه کالس ادب یفار خانم  ها میفارستت اتیاستتتت  چه  ندی...ب  ریز زن
که  ییاستتت که فردا نستتخه ها نیهم گریاستتت د نی:همدهدیخنده...ادامه م
ست مردم م ستادمیگویم یتفاوت ی... با ب یادب یفکاه شودیم دیدهید لوفًا  :ا

 ترم......... انیبعد از امتحانات پا یبرا دینظرتان را بگذار
شم م با ستاد  :منمیگویارامش م د؟بایبه خودتان موم ن نقدریا یعنی:دیگویخ ا

با نمره  یکستت کنمیندارم. فکر نم 19ام نمره کمتر از  یلیدر تمام پرونده تحصتت
ص ست مردم بدهد....... ) آفر ی، بجا19 یلیفارغ التح سخه،گل آقا د مثه  نین

 توام.( یمن
م خان دینباشتت دورامیام اری:بستتدیگویاورد...... م یانکه جا خورده اما کم نم با

ص 19که با همان نمره  صف نیچون با ا دیشو لیفارغ التح ) و منیبیکه من م یو
 یبه سمت در خروج دنیو به تو که دوباره در حال دو اطیبه ح شیبا چشم ها
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ست شاره م یساختمان ه شوکندیا شروط ن و از  دیاورده ا نششا د،ی..( اگر م
 ....رودیم رونیکالس ب

ثل تاب ذوب م کی م له برف در حرارت آف خاستتتن شتتومیگلو قدرت بر ...
 یزیچ یشتتده و از کالس از همهمه پر...هر کستت یدوباره خال اطیندارم...ح

 ....دیگویم
 ی....حواستتم جافهممیاما نم شتتنومیرا م شتتانیکه حرفها نستتتیا تیواقع اما

جا یگرید ها یلیفارغ التحصتت19تو و نمره  انیم ییاستتتت...  یو حرف
از نگاه آخرش  نرایشتتدم ...ا رهیخ اطیبود که چرا به ح دهی..موم نا فهماستتتاد.

ست یشور م میدرسها ی...و ناگهان دلم برادمیفهم  روزها نیهم که ا یافتد...را
شده...تا امتحانات پا میتمام زندگ صه   کماهیکمتر از  یزیترم چ انیدر تو خال

 بجنبم دی...پم هنوز فرصت هست باستیباق
70/10/17 

ست که موابق معمول از ب میدو و ن ساعت  شومیخارج م مارستانیبعدازظهر ا
مه ر وابق برنا با یزی...م ماکولوژ دیام امروز  فار عه  یستتته بخش از  وال را م

 یترمز م میکنم.در حال محاستتبه فصتتلها و مبحثها هستتتم که ناگهان کنار پا
با ج ی...میکن تاه غیترستتم و  ند متر آن طرف تر یکو عدپرم و  یم چ  یم ب

 :یپرس یم یمتعجب شده ا کهیو د رحال یشویم ادهی.پستمیا
 یدهم.م یستترم را تکان م دهیبا رنگ پر کهی_حالت خوب استتتت؟در حال

ستتالم دختر  کیعل ییگو یشتتود و م ی:ستتالم...لبت به لبخند باز ممیگو
 ؟یدیگل...ترس
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ش کی:میگو یم صد مش کردن که ییگو یم ونتیکم!...با   ی....م؟یندار:ق
سرم را به عالمت منفستیدانم منظورت چ  یدهم...م یچند بار تکان م ی...

خدا لوف کن و زودتر  یعوض نشتتده محض رضتتا متی:پم تا تصتتمییگو
 سوار شو......

 یچشتتمانم م شیواضتتح از پ حیخاطره اتاق تشتتر کهیشتتوم در حال یم ستتوار
 شعر...و نگاه تو را...... تیب کیآورم... یم ادیاحساسم را ب یگذرد...جوان

 :میگو یلب م ریز
 نمیبه سر بال ییایب بانهیطب گر
 را یماریدو عالم ندهم لذت ب به
 .یخوانیو شمرده م ینگرفت ادیشعر را درست  نی:آخر هم اییگو یخنده م با

 نمیبه سر بال ییایب بانهیطب گر
 دو عالم ندهم لذت ِ...... مش کردن را.... به

عد ند یکه م یالدرح ب  ییگو یو م یزن یم تیدستتتت رو زانو کیبا  یخ
جا حاال پمیگو ی... مریبخ ادتیکه  یجوان ییک  ی؟میشتتتده ا ری:مگر 

 شده...عالقه ام...... ری:نه...احساسم پییگو
شت نگاهت م با ستم را م یوح شار یو م یریگ یکنم ...د  یم یو به آرام یف

را با قدمت آن محک  ایدن ییزهای:نترس دختر جان نترس...ارزش همه چییگو
 کیاستتتت اما  فیحر یگوشتتینهال نورس را هر دستتتت باز کیزنند... یم

دواند که لرزش اندامش در ترانه باد به  یدر خاک م شتتتهیچنان ر ریدرخت پ
 لشکر شکن است. یینهات
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س یراحت م المیخ سکوت به خ یم یبراحت یشود ...نف شم و در   و ابانهایک
 یوش مپ دیرا سف نیماش شهیبارد ش یم یکه به آرام یکنم...برف یآدمها نگاه م

 آنها را پارو کباری هیهر چند ثان یآرام یکند هر چند که برف پاکن ها با صتتدا
 کند...... یم

گه م یجلو نه ن خا هت میدار یدر  گا جب ن با تع :برو ییگو یکنم...م ی...
 و کمال.......... خواهم،تمام یرا عوض کن...من نرگم خودم را م تیلباسها

 یخند ملب دنمیگردم...با د یبعد با نرگم تو باز م قهیشتتوم و چند دق یم ادهیپ
 ینرگم خودم ...کجا دوستتت دار ی:خوب...حاال که شتتدییگو یو م یزن

 م؟یبرو
 هر جا میگو یم نیرستتد...بنابرا یبخاطرم نم ییکنم ...اما جا یفکر م یکم

 ندارم. یمن نظر خاص یکه تو بخواه
خانه  می:چوور است بروییگو یفکر م یو بعد از کم یکن یساعتت نگاه م به

تا قهوه حستتتاب گپ بزن ی...کم میبخور یما؟دو  ....چوور استتتت میهم 
ع ...موقاستیدن یخانه مجرد نیخانه من دنج تر ستیخانه ن یهان؟نترس کس

ن شرا رو نیاست و ماش ی...بنظر من که عالمیخور یبرگشتن سر راه شام هم م
 .....یکن یم
 دنینش یشود برا یبلند م میکه از ته گلو یکنم ...ناله ا یوحشت نگاهت م با

 یپدال گاز م یرا رو تی...پایکن ینم یبلند استتتت اما تو توجه یبه قدر کاف
 یم لیتبد یمستتابقات رال ستتتیرا به پ ابانیخ ونتیو دوباره با شتت یفشتتار

 محض یوانگید یعنیتو  نکاریزده و ستتر استتت و ا خی نیکه زم دانمی...میکن
ش یعنی شت گرید نباریا میگو ینم یزی...اما چیخودک  از مردن ندارم چرا یوح
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هم همان نقوه  یبرا یشتتو یم کیکه به آن نزد یکنم نقوه ا یکه احستتاس م
 صفر است همان نقوه مردن...

 یراضتت...محض ؟یترستت ی:پم چرا نمییگو یو م یکن یتعجب نگاهم م با
متی... ببیادی... فریغیخدا ج ند من جاع را  یادا یخواه ی...نک پستتر شتت

 یزن یبرازنده توستتت و م شتتترینه باور کن که ُرل مش کردن ب ی...ولیاوریدرب
 خنده...... ریز

از حدقه در آمده به روبرو  یبا چشتتم ها ییصتتدا چیه ی....من اما ستتوگوارم ب
وابق معمول م... یکن یشتتوم...ضتتبط را روشتتن م یم رهیخ  ریز یزن یو م

کت خروس م یآواز...نم قدر کب ما من...)ب یدانم چرا ان ند ا من(  چارهیخوا
 ازگذشتتتن  ینابرابر استتتت...تالش برا یگذرد جنگ یآنچه که در مغز من م

من شتتده...همه کستتم...همه  زیاستتت که حاال ستتال هاستتت همه چ یکستت
ها ندهی...امانمی...ام،آخرتمیایدن م،یوجودم...زندگ مه ارزو  نیو ا میام... و ه

 گذشتن از همه من. یاست برا ینبرد...نبرد نابرابر
معلوم استتت در کدام  ابانهای...از خ یستتتیا یم یدر آپارتمان دو طبقه ا مقابل

 و از درختان قوور و بلند...... ابانیکنار خ فیرد ی...از شمشادهامینقوه شهر
خانم خانم  میدی:خوب...رستتییگو یم یزن یلب ستتوت م ریکه ز یحال در

مافیشتتر ریحق نیهم منزل ا نیها...ا ی...بفر عارف  یخواهش م دی کنم...ت
 ........یشو یم ادهیپ یو خودت با لودگ دیینفرما

اگر اشتتتباه آخر نباشتتد  نجایدانم ا یکنم با بغض...چرا که خوب م یم نگاهت
 آخر است.... ستگاهیا
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 یریستت یکنم با ولع یو من همچنان نگاهت م یکن یبه من در را باز م پشتتت
کرد که اشتتتباه آخر نه از من که از تو  یباور م یمن...چه کستت ی...خداریناپذ

 است؟ دارید نینگاه آخر نیاخر نیا یعنیمن  یباشد ...خدا
مه وجودم م یزیچ قدر  یدر ه جازه نخواهم داد...اگر تو ان نه...هرگز ا لرزد...

من آنقدر فداکار هستم که نگذارم تو  یاشتباه من نگذرد کیکه از  یگذشت یب
 ....یاشتباه شو نیمرتکب آن آخر

 شوم.... یم ادهی_پم پ
با  نمدیکنم با د یرا بازم نی...در ماشتتیا ستتتادهیداده به در،در انتظار من ا هیتک

 :چه عجب حضرت اشرف باالخره مشرف فرمودند....ییگو یخنده م
 تیلب ها یو لبخند رو یشو ینگاهم منجمد م یرماکنم...از س یم نگاهت

بندم و تو دکمه  یرا م نی...در ماشتنمیب یرا به وضتوح م نیخشتکد و من ا یم
 شود.... یو درها قفل م یده یرا فشار م یدیجا کل
دوزم و د  یبه مردمک چشتتمانت چشتتم م میقم*س*تکنم و  یرا باال م ستترم
 :میگویو شمرده م یچشمانم پر از نم اشک است به ارام کهیرحال
کرد...تو  ینخواه لیحد خار و ذل نیمن...تو نه خودت و نه مرا تا ا مانی_نه ا

حد تنزل  نیما تا ا دهیداد که احستتتاستتتات بالغ و ستتنج یهرگز اجازه نخواه
شَـتتتِقه عالقه ما ال که  یدره ا قی...الستین یتند بیش نیچن قیکند...عَـتتت

س 4تو  تی...عقل و دراستین ییسرانجامش جز ناکجا جا سبب  تسال ا که 
 آرزومند است بگذار در پناهگاه تو به آفتاب برسد........ اهیگ نیا یبالندگ

و سرما خواهد  هیدرها عَـشَـِقه عالقه مان در سا نیا ی..آن در را ببند...در ماورا
 میدستها انیآزار دهنده بود صورتم را م یحاال هق هق میپژمرد...)نم نم اشکها
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حال مه دادم( ا ستتتمیگر یکه بشتتتدت م یگرفتم و د ر  مانیمن...ا مانیادا
 مستتتیآن ن قیکه ال یذلت بهنشتتو  یحد خار شتتوم...راضتت نیمن...نگذار تا به ا

 یریگ میآخر باشد تصم ستگاهیا نیکه انقدر دوستت دارم که اگر ا یدان ی...م
ض ثاریا تیرا به پا میود...همه زندگسخت خواهد ب میبرا  یکردم...اما...اما را

 ...یامد کمینزد یدانم ک ینباش...نم نیاز ا شیب یبه فداکار
را خشتتک  میو با دستتتمال اشتتک ها یصتتورتم برداشتتت یرا از رو دستتتانم

 یدشتتوار بود...برا میکه باورش برا یگفت یو ارام ستتخن م نی...آنقدر متیکرد
فان یمن ظار طو باه کردیبودم...آرام گفت بیمه یکه د رانت نرگم  ی:اشتتت

دعوت نبود  نیدر ا یبد تیقصتتتد و ن چیمن...ه زدلیعز یمن...اشتتتباه کرد
تم هم دلتنگت بودم گف ینداشتتم از طرف ی...فقط خستته بودم حوصتله رانندگ

شو ابانهایچرا کنار خ ردم کبا خودم فکر  میکه خودمان خانه دار یوقت میپالس 
که در گذرند  ییبدون ترس از آدمها شیگوشتته دنج خانه مان در آرامش و استتا

 یقهوه م ندکن یم یکه صتتورتت را حالج یه اه*ر*ز ی...بدون عذاب نگاه ها
شام ممیزن ی...حرف ممیخور شب م میخور ی... سانمت  یو بعد هم اخر  ر

 خانه...
ستم انقدر ناراحت م ینم بخدا شده بود  یشو یدان ...چهره ات گرفته و درهم 

نه را بستتت یبه آرام ماشتت یدر خا باره ستتوار  یشتتتد نیو ستتوار  من هم دو
عضتتالت صتتورتت کامال  کهیو د رحال یرا به ستتمتم برگرداند تیشتتدم...رو

 ه...نامچکدینرگم...ه میستیکدام از ما المذهب ن چی:هیمنقبض شده بود گفت
 کهیحال م؟دری...هستتتمیستتتیحمق هم نو ا یتو ... و نه من...بچه احستتاستتات
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 یدهم و با بغض م یاستتتت ستترم را تکان م میصتتورتم هنوز از اشتتتک خ
 نند.ک یم یوانگید یآدمها هم گاه نیبقول خودت معقول تر یول میستی:نمیگو
 یدهم:عشق دشمن عقل است...عشقها ی...ادامه میکن ینگاهم م رهیخ رهیخ
کرده اند ...عقل با هزار هزار حربه معرفت به  لیام که عقل را زا دهیرا د یادیز

 .......یدان یبهتر از من م نرایاست...و تو خودت ا میکرشمه تسل کی لتیح
 یم ت د یتند و ممتد به وضتتوح م یاز ت ش ضتتربان تیها قهیشتتق کهیحال در
 کیستتاله ام و تو  18پستتر بچه  کیانگار که من  یزن یحرف م ی:طورییگو

ستت را م یگاه ینیب یگر مساله...ا 15دختر  ست که وقت یبرا رمیگ ید  یآن ا
 نییحد )و با شتترم ستترت را پا نیتا به ا یرا دوستتتت داشتتته باشتت یکستت

کرده کنارت  ریکه همه قلب و وجودت را تستتخ یکستت نکهی(تحمل ایداختان
شد...در  ستش را بگ ینتوان یتو...و تو حت یقدم کیبا در  یتوانن ی...حتیرید

 سخت است... یلیخ یآموشش بکش
ادامه  ی(به ستتختدیلرز یبوضتتوح م تیو صتتتدا ی...)بغض کرده بودیلیخ

ختتواهتتد در آمتتوشتتتتت  یچتتقتتدر دلتتم متت یگتتاهتت یدانتت ی:نتتمتتیداد
شم...ب سبک سرت را روب*و*  تیو من موها یمن بگذار یزانوها یمت...تو 

 را نوازش کنم.
ما کاریتوانم...و ا ینم ا ها یکنم چون هر دو یرا نم ن قد یما انستتتان  یمعت

ست شا ییزهای...معتقد به چمیه سخره و  یاز جوانها یلیخ یبرا دیکه  امروز م
شوم اما عقلم  یم م*س*تعور وجودت سر ؟ازیفهم یپا افتاده باشد،م شیپ

ست سر رمیگ یم یرا دو د شمانم درح ست از پا خوا کنم...چ  مرق تتا مبادا د
شمانم را درو یصورتت پر پر م ییبایشدن در ز دا کنم تا مبا یم شیزند اما چ
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که ما  نستیهمه بخاطر ا نهایرا هم به باد دهم...و ا مانمیمشت پر ا کی نیهم
که با  ییکه همه وجود ما از اوستتت...همان خدا یی...معتقد به خدامیمعتقد

 هراسان... شو از ترس قهر و مضب میشو یم ریاذانش توه یصدا
با امیگو یم ارام گاه نی: مه... حد و ظرف یه مل کردن فراتر از  ما  تیتح

ا عشق ر بیعقل با همه عظمتش فر میگو یاست که م نیهم یانسانهاست برا
ها یم ته من و تو دل ینم لیمن دل یخورد حرف  گذشتت هد  واضتتح  لیخوا

ست م یحرفها ست...را شق گاه مییمن و تو عاقل و دانا ییگو یمن ا  یاما ع
سر ب را یآدم  یدهد...وقت یساله تنزل م 16، 15چه تا حد همان دختر بچه و پ

 ین یدر ن ی...وقتیب*و*ستت یدستتتم را م ی...وقتیریگ یکه تو دستتتم را م
شمانم مرق م سر بچه  یشو یچ و من همان دختر بچه  یساله ا 16تو همان پ

 کند..... یحماقت نم قهیاز چند دق شتریب یاحمق چیساله...باور کن...ه 15
...با ناله دیلرز یم تیحاال بوضتتوح صتتدا یفرمان گذاشتتت یرا رو ستترت

ه چه ک یتا بفهم یمرد باشتت کی دی...بایفهم ینرگم... نم یفهم ی:نمیگفت
 یگکه همه زند یدست کس دنیب*و*س یتا بفهم یمرد باش کی دیکشم با یم

 تیدل مبتالستتت...همه حرفها کیعاشتتقانه  نیتوستتت حداقل تستتک یعاطف
 یقصد من از دعوت امشب فقط و فقط همان ین بار را اشتباه کردیاما ا حیصح

 .....یبود که گفتم و ناگهان سکوت کرد
...شتتانه یخم کرده بود ابانیو بستتمت خ یفرمان گذاشتتته بود یرا رو ستترت

ما صتتتدا دیلرز یم تیها مد ...د ینم تیاز گلو یی...ا ندن  یجا گریآ ما
سرت را بورفم یده ی...اجازه ممانینبود...ارام گفتم:ا  و در یچرخاند بروم...
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 هن:کجا؟...گفتم:خایگفت یداد یرا فشتتار م تیها قهیبا دستتت شتتق کهیحال
را با  مانفیتکل دیبا دهیحرف ها کش نیو ا نجای:نه... حاال که به ایخودم... گفت

شن کن صل وقت رفتن نمیهم رو را  مانیسنگ ها دی...باستی...اتفاقا حاال ا
 ....میوا بکن شهیهم یبرا
 بودم نشستم و دوباره سکوت برقرار شد..... دهیبشدت ترس کهیحال در
 یکردن راه دایپ تمیدانم اما همه فکر من و همه هم ینم یبود یدر چه فکر تو
 ......یاشناتر بود میاز دست ندادن تو بود حاال که برا یبرا

مه ا گرینرگم...من د نی:ببیشتتروع کرد ارام به ادا وضتتع  نیا یحاضتتر 
ان و ناگه دی...)رنگ از رخم پردهیکشتت نجایحاال که حرفها به ا...الاقل ستتتمین

 گ*ن*ا*همن  ی: برای(ادامه دادشودیسرم خراب م یاحساس کردم آسمان رو
 یبرا یبرابر است ...و راستش را بخواه یگرید گ*ن*ا*ههر  ایگرفتن دست تو 

ش نکهیمن تحمل ا  ینتوانم گرم یمن و من حت یقدم کی...در یتو در کنارم با
تو بودن هم سخت است..با  یدستت را احساس کنم شکنجه مولق است...ب

ست ها شدن در نگاهت هم بدون ه تیتو بودن و گرفتن د ض چیو مرق   حیتو
 است...... گ*ن*ا*هو فقط بخاطر عالقه هم بقول خودت عذر بدتر از  یشرع

ست که ه نیا قتیحق ...نه میستیازدواج ن تیاز ما هم االن در موقع چکدامیا
ص نامه و طرح و از همه  انیمن هم؛ بعد هم پا ،یلیمن و نه تو...تو در حال تح

 نهایمثل تو...همه ا یازدواج با دختر یکردن خانواده من برا یستتخت تر راضتت
 نیچند ستتال طول بکشتتد...با ا دیاستتت که از ستتر راه برداشتتتنش شتتا یموانع

و درست  یاصول میتصم کیاالن  نیجا و هم نیهم ای دیحساب ...من و تو با
 (ی...)و سکوت کردنکهیا ایو  میریبگ
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:و یتشد گف یم دهیو آنقدر آرام که بزحمت شن ی...به ارام؟یچ نکهیا ایو  گفتم
است که  نیا تی...واقعمیاز هم جدا شو شهیهم یحاال و برا نیاز هم نکهیا ای

ضع د نیتحمل ا ست و حق ریمن م یبرا گریو ستیهم ا قتیممکن ا  که اگر ن
 .......نکهیبهتر از فرداست...مگر ا میامروز جدا شو

 یچ نکهی:مگر ادمیپرس دیلرز یم میکه صدا یحال در
...اگر ستتتیدر کار ن یاجبار چی...هیریمرا ب ذ شتتنهادیتو پ نکهی:مگر ایگفت
راه مان را از هم  شهیحاال تا هم نیممکن بود قبول کن و اگر نبود...از هم تیبرا

 ........مینک یجدا م
اهم نگ ینووری:چرا ایگفت یپر از اشک نگاهت کردم ...با دلخور یچشمها با
ست؟...نه ن یبرا یکن یفکر م یکن یم  یول...ستی...بخدا نستیمن راحت ا
 .....یراه ممکن است...و سکوت کرد نیآخر نیا

شت نگاهت کردم رو با شد(چوور  ری)قلبم ز یرا از من برگرداند تیوح و رو 
ستم؟...چوور م یم ستم از تو بگذرم؟از تو و از آن همه مهربان یتوان  ؟ازیتوان

...از تو و از رفتار جذاب منحصتتر به فردت...از تو و از ؟یتو و آن نگاه مخمل
 دهیفا یب یکه از بذر وجود تو روزهاست که به گل نشسته...هر کلنجار یریکو

 ماندم. یحکم م نیمنتظر آخر دیبود...با
دم مان یآخر م یمنتظر باز دیبا یدستتت تو بود و من با دستتت خال برنده برگ

بت ستتکوت طوالن عاق با صتتتدا ی...و  باره  مت  یدو به زح تو شتتکستتتت 
ست چون م می:گفتنش برایگفت  شهیهم یابر یدانم که اگه قبول نکن یسخت ا

امشتتب با نگفتن هم از  یتو را از دستتت خواهم داد هر چند بعد از حرف ها
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ست خ ست که د یزیچ نیا میگو یم ستین یداد....اما چاره ا واهمتد و  ریا
سوز ندارد...به هر حال اگر ب ذ سوخت و   مانیایهم به نفع دن یریزود دارد اما 

 است و هم به نفع آخرتمان.......
شردم و به ن همچنان ستانم را بهم ف شته ات نگاه م میساکت د ردم ک یرخ برگ

سمتم برگرداند شم ها دمیو من د یسرت را ب ست...با  تیکه چ سرخ ا سرخ 
مل سخت است پم ع نقدریآمد گفتم:اگر گفتنش ا یکه از ته چاه بر م ییصدا

ست؟گفت سخت نیکردنش چگونه ا و  یرکیمحتاج ز یول ستی:عمل کردنش 
 است که من آنرا در تو سراغ ندارم....... یتیدرا

شد شتریخودت ب یکه زد یاز حرف و شرمنده   یانداخت نییاسرت را پ یاز من 
 ....یبا گوشه فرمان کرد یو شروع به باز

مه ترس تو از گفتن چ نیا  یم شتتتریمرا ب ستتتتیدانستتتم چ یکه نم یزیه
ساند.از خودم م س یتر ش ازیگفتنش ن یکه تو برا ستیچ نیا دمیپر  یجاعتبه 

ص شخ شجاعت  کردم  ینبود اگر من کمکت نم یا ؟چارهیات دار یفراتر از 
 بتپم عاق دمیمان یو هر دو همچنان دربرزخ م افتی یتا ابد ادامه م یباز نیا

 شدم.... رهیخ تیرا بگو...و به لبها شنهادتیآهسته گفتم:پ
 شنهادی...پغهی:صیگفت یلب ریبه زحمت و ز یکرد یکه به روبرو نگاه م همچنان

 چند سال... یاست فقط برا تیمحرم غهیمن ص
 ........دیلرز یم بیمر یگرفتم ...تمام تنم در ارتعاش میدستها انیرا م سرم

از تو نخواهم  یتوقع چیه غهیصتت نی:و البته من درقبال ایستترعت ادامه داد به
خواهد  آن یفقط برا غهیص نیخورم به شرافتم...ا ی...قسم میتوقع چیداشت ه

 هیدر ستتا یگ*ن*ا*هاحستتاس  چیدر ارامش و بدون ه میبود که من و تو بتوان
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ند قه م مان یطوالن بایمدت تقر کی یبرا مانیعال نار هم ب م...فقط ید رک
 ...نیهم

 یکه م یاز ما از کار چکدامیدهم...که ه یدهم نرگم ...قول م یمن قول م و
ش میکن صم نکاریشد. چون با ا مینخواه مانیپ بعد از  هم ندهیآ یبرا یریگ میت

 ....یما راحتتر خواهد بود...و سکوت کرد یهر دو یمدت برا نیا
به وضتتوح م تیپوستتتت گرانق یپالتو ریز یکرده بود و حت خی تنم  یهم 
آن ستکوت آزاردهنده  یقیهم به تنها موست میبرخورد دندانها ی...صتدادمیلرز

 بود ...
بخاري ماشتتین را زیادتر کردي و من به زحمت لبهایم را از هم باز کردم و با  تو

صدایي گرفته گفتم: و چه ضمانتي براي قولهاي تو وجود خواهد داشت؟ ... با 
شرافتم ... مردانگیم و همه  شتم گفتي:  سراغ دا صي که در وجودت  تمام اخال

 .عشقم به تو ... ضامني باالتر از اینها نمي شناسم...
سمتم  با سرت را با نابوري به  سریع  شد ... قبول. با یك حرکت  بغض گفتم: با

ند قوره  بار دیگر بگو ...؟ چ یك  چه گفتي نرگم ...؟!  ندي و گفتي:  برگردا
اشتك از گوشته چشتمانم روي دستتت که حاال دستتانم را محکم مي فشترد، 

 چکید و از روي دستت به زمین افتاد..
باره مت گفتم:  دو چه به زح با آن چه تو بگویي ... .تو را  باشتتتد.هر  قبول...،

خودت را با آن ضتتمانت کردي مي پذیرم ... من به مردانگي و شتترافتت ایمان 
 دارم.
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شو  در ست خود نمي گنجیدي گفتي: پم پیاده ن شحالي در پو حالي که از خو
شدي  شین پیاده  سرعت از ما شین ... االن برمي گردم ... و به  ... همین جا بن

.. چند قدم رفتي و دوباره به سرعت برگشتي و در حالي که سرت را از شیشه .
ستم  ضاي خدا ... تا من نی شین داخل مي کردي گفتي: نرگم ... محض ر ما

 پشیمان نشوي ها...
شین را قفل کردي ... کارهایت برایم  ولي ست و درهاي ما نه، به تو اطمیناني نی

ده بودي ... از چه مي ترستتیدي ... مضتتحك بود ... تو دِر قلب مرا قفل کر
 پشیماني ...؟ کدام پشیماني ....؟ چگونه ...؟ وقتي به تو معتاد شده ام....

با کدام اراده، کدام همت، کدام همیت، و کدام جرأت از تو بگریزم ...  اصتتالً 
سم ِ اعتیاد به  سموم،  سلول هاي وجود من م وقتي قلب من، خون من، و همه 

.. ده دقیقه بعد بازگشتتتي ... به محض نشتتستتتن بوي ادکلنت توستتت ... و تو .
سته بودي و ی ش صورتت را  ضا را پر کرد ... نگاهت کردم.  سفی كف د پالتوي 

پوشتتیده بودي ... با شتتعف ماشتتین را روشتتن کردي ... گفتم: کجا مي روي؟ 
نه  نه من چیزي گفتم و  جاي خوب و حرکتي کردي ...و دیگر  یك  گفتي: 

 تو.......
اینکه جلوي درب یك خانه نگه داشتتتي و گفتي: پیاده شتتو نرگم جان ...  تا

پیاده شتتدم ... زنگ منزل را زدي ... در باز شتتد و ما وارد شتتدیم ... پیرزني 
چادرپوش ما را به اتاقي راهنمایي کرد و ایمان چند تقه به در زد. مردي گفت 

 بفرمایید. وارد شدیم.
ي: و گفت: بفرمایید بنشینید ...نشستیم... گفت روحاني نگاهي به ما کرد پیرمرد

ساعت پیش تماس  شد حدود یك  ستم ... اگر خاطرتان با حاج آقا من یگانه ه
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باره  به من نگاه مي کرد، دو گرفتم. پیرمرد ستترش را تکان داد و در حالي که 
شت تلفن  شتید؟ ...مثل یخ وارفتي... با ِمن و ِمن گفتي: پ سید: چه امري دا پر

شدي و  خدمتتان سکوت کرد...مجبور به ادامه  عرض کردم حاج آقا... پیرمرد 
ادامه دادي: من و نامزدم نرگم االن مدت یك ستال استت که شتیریني خورده 
ایم، اما چون هر دوي ما در حال حاضتتر دانشتتجو هستتتیم ...و باید به بعد از 

سي ما را شجویي، طرح بگذرانیم، خانواده ها عقد و عرو موکول  اتمام دوره دان
به بعد از این گرفتاري ها کرده اند...منوقشتتان هم این استتت که کستتي که 
مه و درس و طرح و میره  نا یان  پا به فکر  ند  ند، دیگر نمي توا ازدواج مي ک

 باشد...مي ترسند ازدواج باعث شود درسمان را نصفه کاره رها کنیم.
 قیم در چشماِن تم*س*سرش را از روي کتابي که مي خواند بلند کرد و  پیرمرد

شش را حفظ کند ادامه  سعي مي کرد آرام ایمان نگاه کرد...ایمان در حالي که 
داد: حاج آقا...ماه رمضان نزدیك است و ما به هم نامحرمیم...هر چه باشد ما 

ماني مي ر با هم گردش مي رویم...میه نامزدیم... عاشتترت ویمبا هم  ...م
 داریم....

شگر نگاهت م پیرمرد س ست اچه ادامه دادي: براي همین همچنان پر ي کرد...د
هم تصتتمیم گرفتیم خدمت شتتما برستتیم...تا...،تا شتتما برایمان یك صتتیغه 
جا  تان ک های خانواده  ید: پم  فه پرستت ید...پیرمرد بي وق یت بخوان محرم
هستتتند؟چرا با آنها نیامدید...ایمان که انگار از قبل تن و جانش را براي این 

نه،با آه بلندي گفت: حاج آقا فرمایش هایي مي ستتوال چرب کرده بود زیرکا
سفانه آدم هاي  ست...خانواده هاي ما متأ فرمایید ها...تمام بدبختي ما همین ا
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معتقدي نیستتتند...خیلي ستتعي کردیم راضتتیشتتان کنیم اما خانواده نامزدم مي 
گفتند ما دختر عقد کرده در خانه نگه نمي داریم ... خانواده بنده هم مي گفتند 

ر نرگم )و به من اشاره کرد( زن بیوه است که برایش صیغه بخوانیم.این شد مگ
 که آخر عاقبت من و نامزدم تصمیم گرفتیم که مخفیانه به هم محرم شویم......

کمي فکر کرد و از من پرستتید شتتما موافقید دخترم؟ نگاهت کردم...با  پیرمرد
حاال زیر ستتایه  التماس نگاهم مي کردي... یاد چشتتمان ستترخت افتادم که

شادي و شعف به هیچ وجه سرخ نبود...آرام گفتم:بله...من هم راضیم.پیرمرد 
 رمردیگفت:صتتیغه را براي چند وقت بخوانم؟به ستترعت گفتي:چهار ستتال...پ

به ایمان نگاه کرد؛بي تردید پرستتید:چرا اینقدر  باره ستترش را بلند کرد و  دو
رد ما همین استتتت حاج طوالني؟ مگر از درس شتتما چقدر مانده؟ گفتي:د

آقا...من و خانمم هر دو دانشجوي پزشکي هستیم،دو سال از درسمان مانده، 
 دو سال هم باید طرح بگذرانیم...البته در مناطق محروم....

به رحم  احستتتاس تا دل پیرمرد  له آخر را مخصتتوصتتتًا ادا کردي  کردم جم
شرو شود...قبل از آن که  صیبیاید...پیرمرد دوباره دفترش را گ غه ع به خواندن 

کند گفت:مهریه خانم چقدر استتت؟ هاج و واج پیرمرد را نگاه کردي. پیرمرد 
ست...یعني هر وقت که خانم  گفت:مهریه اي که تعیین مي کني عندالموالبه ا
طلب کند،شما باید پرداخت کني...اگر هم داشته باشي و همین االن پرداخت 

 ا پایین انداخت........کني که البته بهتر است...و دوباره سرش ر
از آن که ایمان فرصت دست و دلبازي پیدا کند، آرام گفتم: حاج آقا،مهریه  قبل

من یك دسته گل نرگم است...از اول هم همین بوده...اصاًل اساس و شالوده 
پاورچین،  نه و  با که شتت هاي نرگستتي بود  گل  ته  به این مرد،دستت مهر من 
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م مي تخت ارشقانه و حقیقي روي میز کنپاورچین،بي تکلف و بي تظاهر،اما عا
 گذاشت، همان وقتي که درِد جراحي خواب را از چشمانم روبوده بود.

چك و قلم از دستتت ایمان به زمین افتاد...صتتورتش را به ستتمت من  دستتته
 چرخاند و مبهوت نگاهم کرد...

مه پذیر  ادا مت  ها را نمي شتتود چوب زني کرد...مهِر آدمي قی لب آدم دادم: ق
ست...مهر این مرد  ستي من ا ست...این مرد همه وجود من،زندگي من و ه نی
در تك تك گلبول هاي وجود من،در تمام شتتریان هاِي تنم جریان دارد...براي 

 این همه تعلق چه قیمتي مي توان نوشت؟....
دیگري بود...اما ایمان همچنان هاج و واج به من خیره پیرمرد حاال طور  نگاه

سم الله الرحمن الرحیم ... أن نکاُح  شروع کرد ... ب شده بود.پیرمرد بي وقفه 
 ُسنتي و ِمن..

................ 
گفتم: َقِبلُت...ایمان هم در دنبال همان جمالت کلمه قبلُت را تکرار کرد  آرام

 اما با صدایي بلندتر و رساتر
تا پیرمرد وستتتایلش را جمع کند، ایمان چك حق الزحمه پیرمرد را نوشتتته  و

ما  فت:شتت مان گ به ای که برویم...پیرمرد رو  خاستتتیم  عد بر بود...و کمي ب
ید  با که  ته هستتتت  ند نک کار دارم...چ با خواهرم  قه  ند دقی ید...من چ مای بفر

شم....و ب شت و گفت:چ شمش گذا ستش را روي چ ه یادآوري کنم...ایمان د
خارج شتتد...پیرمرد بعد از رفتن ایمان ستترش را پایین انداخت و به  ستترعت

ضاء کرد و از جعبه  شروع به نوشتن کامذي کرد...بعد هم زیر آن را ام سرعت 
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ند کرد و  به مهر کرده بعد ستترش را بل کامذ را مهمور  اش یك مهر درآورد و 
قان قدي،و  که زن ع تا روزي  مذ را  کا جان،این  فت:ببین دختر  این مرد  يونگ

 نشدي پیش خودت نگهدار... هیچ کم از آینده خبر ندارد.
یت حفظ کن و یك چیز  این کامذ همه حیثیت توستتتت. پم آن را مثل آبرو

به صتتالح توستتتت،آرام  ند  ندا مذ چیزي  کا به این  دیگر...مردت راجع 
 گفتم:چشم،برایمان دعا کنید حاج آقا...و از اتاق خارج شدم....

د را که بستتتم، حال خود نبودم ...آرام ستتوار شتتتدم و بي آنکه منزل پیرمر در
سمتم برگرداندي و با مزاح گفتي:  سرت را به  نگاهت کنم گفتم: برویم دیگر...
چي گفت؟ خیلي متحول شتتدي؟...بي حوصتتله ستترم را تکان دادم...گفتي 
فهمیدم، راجع به تنظیم خانواده برایت ستتخنراني کرد...)جوابت را ندادم ... ( 

 ادامه دادي، نکند...،نکند درباره...؟
ات را نداشتتتم. نه حوصتتله خودت را و نه لودگي هایت را...ستترم را  حوصتتله

برگرداندم و با تحکم گفتم:مي شود بم کني؟ نمي دانم چرا ...اما همراه با این 
 جمله، ناگهان چشمانم پر از نم اشك شد...

به زردي گرایید و _مدتي خیره نگاهم کردي...رنگ ستترخ گونه ات،  کم کم 
مثل آدمي که بعد از یك خماري طوالني، آرام آرام هوشتتیاري اش را به دستتت 
صندلي  شتي  سرم را به پ ساکت و مرموز در خود فرو رفتي...  مي آورد،ناگهان 

ر ط ید.د يتکیه دادم. به شدت حالت تهوع داشتم و چیزي در مغزم به شدت م
ست ستم، آه شمانم را مي ب سان خانه حالم زیاد حالي که چ ه گفتم:لوفًا مرا بر

خوب نیستتت...در حالي که ستتعي مي کردي لرزش صتتدایت را کنترل کني، 
 پرسیدي:منظورت کدام خانه است؟ خانه من یا خانه تو؟
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که چشانم را به هم مي فشردم گفتم:خانه خودم. همان زیرزمین نمور  همچنان
بحث نیست...پم دیگر چیزي خانه خیابان انقالب از لحنم فهمیدي که جاي 

نگفتي و یك ستتاعت و نیم بعد جلوي درب منزل نگه داشتتتي،خواستتتم پیاده 
ستم را گرفتي و طوالني  سشوم که آرام د  وابیدي...مثل آدمي که در خب*و*

ثارت  ند گفتي:متشتتتکرم نرگم...متشتتتکرم.هرگز امروز را،ای حرف مي ز
د...دستم را از دستت بیرون را،اطمینانت را،و فداکاریت را فراموش نخواهم کر

یك چیز  ما تو محکم تر دستتتم را فشتتردي و گفتي:و  که بروم،ا یدم  کشتت
دیگر...قستتم مي خورم...،به شتترافتم...،و به مردانگي ام و به همه آنچه که در 
به هیچ قیمتي،  که هرگز...،هرگز،و  مان داري  به آن ای وجود من هستتتت و تو 

 گي، لکه دار کند...اجازه ندهم که معصومیت تو را هیچ نن
بر ستتر قولم خواهم ماند...موم ن باش...قول مي دهم که کاري نکنم که  من

پشیمان شوي...، قول مي دهم. بي هیچ حرفي دستم را از دستت بیرون کشیدم 
مان دراز کردي و  به آستت یت را رو  ها که بروم...دستتت و کیفم را برداشتتتم 

شدم و  هدگفتي:خدایا، شکرت که بهشت را به ما بخشیدي...بي توجه به تو پیا
 زیر لبي ارام گفتم: خداحافظ ... گفتي: به سالمت....

را باز کردم،حاج خانم داشتتت گل هاي بامچه حیاط را هرس مي کرد...با  در
تعجب نگاهي به سر و وضع من انداخت.گفتم: سالم حاج خانم.گفت: سالم 
 مادر جان.مبارك باشد چه لباسهاي قشنگي خریده اي ...رفته بودي خرید؟....
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بي حوصتتلگي گفتم: باالخره اینقدر جان مي کنم باید به یك دردي بخورد  با
یت را جمع کني و  ها ید پول با باس، به جاي ل جان... مادر  فت: ولي  دیگر...گ

 براي خودت جهیزیه بخري، بهتر نیست؟...
شتم و  هنوز صله هیچ کم را ندا ستم...حو شت حرف مي زد که در اتاق را ب دا

 بیشتر از همه وراجي هاي حاج خانم را....
را گوشه اتاق گذاشتم و با همان لباسها خوابیدم...آن همه چه خوابي...؟!  بالش

خواب مادرم را دیدم. خواب دیدم که مدام زیارت عاشتتورا مي خواند و گریه 
ست که ب*غ*لمي کند... شده؟ مگر محرم ا ش مي کنم و مي گویم مادر چه 

 زیارت عاشورا مي خواني و گریه مي کني... ؟
سم را  مي شهدا خودش نرگ سیدال شورا کرده ام، که  گوید: نذر چهل زیارت عا

به من بازگرداند...هي تکانش مي دهم و مي گویم:مادر،مادر،منم،نرگست،ببین 
 اند و باز هم زیارت عاشورا مي خواند....ام...اما رویش را از من برمي گرد

سعي  از صورتم زدم و  صورتم خیم از عرق بود...آبي به  خواب پریدم...تمام 
به چیزي گرم  یده بودم ستترم را  که د تا براي فراموش کردن خوابي  کردم 

 کنم...،پم کتاب فارماکولوژي را باز کردم و مثاًل شروع به خواندن کردم.
18/10/70 
شته ام. هنوز ژاکتم را درنیاورده ام که  ازظهربعد شگاه برگ ست و من تازه از دان ا

 در مي زنند ... در را باز مي کنم. حاج خانم است با رنگ پریده..........
جان ...الهي  هراستتتان مدي نرگم  ید: آ با ِمن ِمن مي گو ند و  گاهم مي ک ن

باالخر مادر ... متعجب نگاهش مي کنم ...  ید: نرگم قربونت بروم  ه مي گو
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جان، یك چیزي مي گویم هول نکني ها ..! قلبم به ط ش مي افتد...مي گویم، 
 چه شده حاج خانم ...!ترا به خدا حرف بزن ...نصف العمر شدم.....

یك کمي  مي پدرت  ید:  خب؟ مي گو نگ زد...مي گویم:  مادرت ز ید: گو
 قلبش ناراحت شده،بردنش بیمارستان.

صرفه مي مي زنم: ترا ب فریاد شده؟ به  ست بگو حاج خانم ... طوري  ه خدا را
 افتد و به زحمت مي گوید: نه به خدا مادر جان نه ... فقط همین که گفتم.....

لباستتم را در نمي آورم...یك ستتتاك کوچك جمع مي کنم...حاج خانم  دیگر
همانوور مردد دم در ایستتتاده و من را نگاه مي کند.مي گویم حاج خانم من 

مي روم اراك...اگر کستتي آمد دنبالم...شتتماره خانه عمه ام را مي نویستتم دارم 
در  و به طرف مبگو زنگ بزنند،البته،اگر کار مهمي داشتتتند و در را قفل مي کن

 خروجي مي روم.
تقریبًا شتتش بعدازظهر استتت که به ترمینال جنوب مي رستتم.آخرین  ستتاعت

یاد مي زند: اراك...اراك... ب*و*ساتو عاوني فر بلیط مي گیرم و ستتوار مي ت
به راه مي افتد.چشتتمهایم را مي بندم...تا شتتاید  ب*و*سشتتوم. کمي بعد اتو

ستتکوت و تاریکي کمي آرامم کند...اما بي فایده استتت...حوادي اخیر چنان 
سکین اش پیدا نمي  ختس و پي در پي روحم را آزرده که هیچ مرهمي براي ت

 کنم.........
دور میدان باغ ملي نگه  ب*و*سکه مي رسم. اتوساعت ده و نیم شب است  و

شده اند...به طرف  سافران جمع  سواري دور م شوم...چند  مي دارد.پیاده مي 
یکي از ماشتتین ها که راننده اش یك پیرمرد استتتت مي روم و مي پرم: میدان 
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 ميامام؟مي گوید: دربستتت؟ستترم را به عالمت تأکید تکان مي دهم و ستتوار 
 شوم.....

یازده شب است که جلوي درب منزل پیاده مي شوم و با مشت هایم به  ساعت
ند...خودم را در آموشتتش مي  باز مي  مادر هراستتتان در را  در مي کوبم...

 اندازم...و با گریه مي پرسم...پدر...پدر...کجاست ...؟
گوید: آرام باش مادر...نترس دختر جان...بیمارستان است...آه از نهادم در  مي

ید:نترس نرگم جان...نترس...به خدا مي آید. لد و مي گو ما ..پشتتتم را مي 
 حالش خوب است...دکتر گفته فردا مرخص مي شود...

ید...چادرم را  مي ید، رنگ و رویش چیز دیگري مي گو دانم که دروغ مي گو
سر تأیید  صر؟مادر با  ست؟ولیع ستان ا سم: کدام بیمار جمع مي کنم و مي پر

وستتط حیاط مي گذارم و آماده رفتن مي شتتوم. مادر مي کند.ستتاکم را همانجا 
 مي پرسد کجا مادر؟..........

 گویم: بیمارستان...مي گوید:این وقت شب؟.... راهت نمي دهند..... مي
 گویم: راهم نمي دهند؟ مگر مي توانند؟ ... و در را به هم مي کوبم.... مي

مام، پر از مستتافرکش ستتر کوچه هراستتان مي روم ... ستتر کوچه دور میدان ا تا
 است....

ست...و ناگهان به یاد تو مي افتم...چقدر به  ترس برم مي دارد...اما چاره اي نی
تو محتاج بودم...کاش مي دانستتتي!و کاش مي دانستتتي که بي تو چه به روزم 
شب تك و تنها،  شم...کاش مي دانتي که دردانه ات این وقت  آمده و چه مي ک

 ك و خلوت شده و واي من که اگر مي دانستي ...؟!آواره خیابان هاي تاری
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_یك ماشین جلوي پایم ترمز مي کند و چند بوق مي زند.به داخل ماشین نگاه 
مي کنم.جوانکي در حالي که آدامم مي جود مي گوید:کجا تشریف مي برید 
شمك مي زند.با نفرت مي گویم: قبرستان...! مي آیي؟؟...مي  آبجي؟و یك چ

سوار گوید: من با م ستان... سد به قبر شگل جهنم هم مي روم چه بر سافر خو
 شو برویم...

گاهم مي  صتتورتم نان خیره خیره ن نك همچ از خشتتم آتش مي گیرد...جوا
کند...رویم را برمي گردانم و بي هیچ حرف دیگري به ستترعت به طرف دیگر 

شته د سرگ شان از کنارم مي گذارد و باد،  رخیابان مي روم...یك کامیون جیغ ک
سرعت چرخ هایش، چادرم را دور تنم مي لرزاند...تمام کوچه را مي دوم و بي 

 آنکه به پشت سرم نگاه کنم راه رفته را بازمي گردم......
باره در مي زنم و این بار مادر  عاقالنه تر این استتت که تا فردا صتتبر کنم...دو

گریان مي چادر به ستتر،بالفاصتتله در را به رویم باز مي کند...و با چشتتمان 
سرم را به عالمت تأیید تکان  شتم مي آمدم دنبالت... شتي مادر...دا گوید:برگ
مادر...خوب کردي ...این  نت بروم  با هد:الهي قر مه مي د مادر ادا مي دهم و 

 وقت شب اصاًل صالح نبود که بروي........
شام  روي سد  شتي مي گذارم...مادر مي پر سرم را روي پ شوم و  زمین ولو مي 

له...خورده  نابراین مي گویم:ب ندارم ب به مذا خوردن  هایي  خورده اي؟...اشتتت
ام...و او باور مي کند...پم مي رود و با یك ستتیني چاي برمي گردد...تشتتکر 

 مي کنم....

http://www.roman4u.ir/


 191 عشقه

چه خبر؟مي گویم:هیچي ...هیچ خبر... مي با نگراني مي پرستتتد خوب 
باره کنجکاوانه مي  ید:از درستتتت عقب نماني آمده اي؟ مي گویم:نه...دو گو
پرستتد مگر فصتتل امتحانات نیستتت.دختر عشتترت خانم مي گفت فصتتل 
امتحانات استتتت...بي حوصتتله مي گویم:بله ...ولي دو هفته فرجه داریم از 

 دیگر...بعد هم پشت سرم هم امتحان......... هامروز تا دو هفت
ید: کتاب هایت را آورده اي؟مي گویم: فقط یکي را و با ناامیدي  وبارهد مي گو

کتاب فارماکولوژي را از کیفم درمي آورم ... عجب طلستتمي شتتده این درس 
 لعنتي......

جایم را مي اندازد. کنار دستتتم روي زمین و من بي توجه کتاب هایم را  مادر
کند...تمرکز ندارم...دلم شور مي  مقابل صورتم باز مي کنم... اما سرم درد مي

زند...و مغزم از هجوم هزار فکر و خیال جورواجور در حال انفجار است...آرام 
 سرم را روي بالش مي گذارم و دیگ چیزي نمي فهمم.....

19/10/70 
را در آموش مي گیرم و محکم مي فشارم و با بغض مي گویم: اهي قربانت  پدر

بشوم بابا...چي شده؟ سر خودت چه بالیي آورده اي؟مي گوید چیزي نیست 
 بابا جان خوب مي شوم.این مادرت بي خودي شلومش کرده....

گاه کارت  ن باالي تختش هنوز هم  یزان استتتت...مي  NPOمي کنم  آو
م یم:مگر هنوز آز ته گو ید: نمي دانم، فکر کنم داشتتت ایش داري؟مي گو

 باشم...........
 پرسم: دکتر چه گفت: مي گوید: گفت از من هم سالم تري.... مي
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فایده است...از زیر زبان او حرفي نمي شود بیرون کشید.پم از اتاق خارج  بي
مي شتتوم. به ستترپرستتتاري مي روم،کارت دانشتتجویي ام را از کیفم بیرون مي 

و شتتمرده مي گویم:من همکارم...البته تقریبًا و دانشتتجوي پزشتتکي هم  آورم
هستتتم و کارت را مقابلش مي گذارم و ادامه مي دهم:مي خواستتتم پرونده 

 یابلم مرا مق یپرونده فلز یتی....زن پرستتتار با نارضتتانمیپزشتتکي پدرم را بب
 .....عی:لوفا سر دیگو یگذارد و م

باز م پرونده با د یم صیز همه ستتراغ برگه تشتتخکنم و اول ا یرا   دنیروم..
صوالح  سرعت به  یتنم داغ م MIا کنم...و بعد  ینگاه م orderشود بعد به 

 یدهم و به ستترعت به اطاق پدر باز م ی...پرونده را پم مشتتاتیبه برگه ازما
به پرونده ات کردم....راستتت  ی:نگاهمیگو ی؟میپرستتد:.کجا بود یگردم.م

 ............یاخراج...صد در صد یگفت یم
صوم و م یم شهیهم مثل سرم درد مدیگو یخندد....مهربان و مع  ی:االن فقط 

 یان ج یت یستتر دردت به خاطر دزباال میگو یکند و گرنه خوب خوبم... م
TNGی...و...تا شب کنارش مزدیر یکه در سرومت م ییدارو نیاست....هم 

ساعت شم ینم فشیحر گریشود د یمانم...اما مروب که م شود  یکه م 7...
که د یم لهیپ ند  ماس م دیبا گریک چه الت  دهیفا یکنم ب یبروم...و من هر 

ست.م شم خ دیگو یا ست و من فقط به احترام  الشیاگر در خانه با راحت تر ا
 گردم.... یاو باز م

س کی تو و  بر من اگر که یکنم که وا یفکر م نیو تمام راه را به ا رمیگ یم یتاک
 که من با خود چه کرده ام....!!! دیمادر بفهم
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شتتوم و دوباره تمام طول کوچه را هم  یم ادهیدهم و پ یپول مرد را م میرستت یم
بندم که تا اخر  یرستتم با خود عهد م یگذرد...اخر کوچه که م یم التیدر خ

ضا شما چرا بادیببر یبو ایعمر هرگز نگذارم تو و مادر از ق صال   دیهمبف دی... ا
ست بایتقر مانیدارد...من و ان یلزوم یوقت سا نی.....بعد از ا مینامزد ه ل چهار 

ندارد در مورد  یتازه بعد از ازدواج هم شتتما لزوم میکن یهم با هم ازدواج م
ند که خانواده  یم مانیا یمگر خانواده  دیبدان یزیگذشتتته ها چ من  یدان

بعد از ازدواج هم  یماست که هر دو خانواده حت یبدانند...اصال به نفع هر دو
هم بس ارم...هر چند  مانیبه ا دیبا ستی...صالح نانندروز ها ند نیاز ا یزیچ

 دیا یکه او از من به مراتب عاقل تر استتت و ناگهان استتمش به که به خاطرم م
 ام...... دهیاست که او را ند یکنم عمر یکشد...احساس م یپر م شیدلم برا

20/10/70 
جار مستتتتین یا چاره با خودم کلن چه  که  ردیگ یروم دلم ارام نم ی...هر 

اورده  را میبمانم فقط کاش کتاب ها نجایتا مر خص شتتدن پدر ا دیبرگردم...با
 حواس پرت.... نیبودم لعنت بر ا

22/10/70 
صلوات به خانه اورد امروز سالم و  ...تمام روز را مشیپدر را مرخص کردند با 

ستم خوا یکردم.م یار خون و نبض و تنفسش را چک ممراقبش بودم مرتب فش
 .ستیدر کار ن یخور جد گریموم ن شوم که د

22/10/70 
با د ادتیعمه امده بود ع امروز به تنم افتاد.اخر هر که از  دنشیپدر  رعشتتته 

شمش رد م یجلو  دمیکرد...از نگاهش فهم یوراندازم م رهیخ رهیشدم خ یچ
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 دایپ یباشد پم خودم را اماده کردم تا در صورت حمله دفاع مناسب یخبر دیبا
ست که جلو کند  عمیضا رپدر و ماد یکنم چون موم ن بودم انقدر بد ذات ه

 .ردیو حالم را بگ
زد  تلفن ییاقا هی روزینرگم د یو گفت:راستتت اوردیهم دلش طاقت ن عاقبت

مادر هر دو پدر و  کار دارم. با نرگم  ما و گفت  نه  و تعجب  یبا کنجکاو خا
با خونستترد ند... گاهم کرد ما را  ین ماره شتت له من خودم شتت مام گفتم :ب ت

نده کن ریپدر مافلگ یناگهان هی یماریمجبور بودم ب یخواهم ول یدادم...عذر م
گاهم اصتتالع به دانشتت نه  کارم و  حل  به م نه  نداده  یبود و من  مدنم  از ا

سلم بود که پ شماره  نیهم یشوند...برا یم میجو یبودم...م سارت کردم و  ج
س صابخانه دادم و گفتم اگر ک شما را به خانم  شت یضرور یامیپ یخانه  با  دا

 .ردیشماره تماس بگ نیا
از  ایکار داشتتت؟از همگارانم بود  یحاال که بود؟چ دمیقانع شتتد پرستت یکم

کر ف یهمکالس ایرا گفت اما نگفت از همکار  لشی:فامم؟گفتیها یهمکالس
اسمت اماده کرده بودم اما  دنیشن یکه خودم را برا نیبود.با ا انهگیکنم اسمش 

سارم پر ان و تا در هر زم بود یکاف یینام تو به تنها دنیشن دیباز هم رنگ از رخ
 خود شوم. یهر مکان از خود ب

 کیامتحانات اخر ترم ات  میادامه داد:گفت به تو ستتالم برستتانم و بگو عمه
شروع م ستانیاز ب تیگفت که برا نیهمچنشود و  یهفته زودتر  ص مار  یمرخ

که  یشتتگرفت از هم گشتتوده شتتد.لبخند یگرفتم لبانم به لبخند یهفته ا کی
شن بود...اما ه یمفهومش به حد کاف یا نندهیهر بب یبرا ضح و رو سیوا  یچ ک
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به طرف تلواوردیخودش ن یبه رو پدر ستترش را  مادر هم  ونیزی. ند و  برگردا
 نشد. چمیپاپ گریهم د .عمهاوردیب یرفت تا چا

 یفقط خدا م یام و ظاهرا ستترگرم خواندن شتتدم ول دهیرا جلو کشتت روزنامه
گذرد. عور حضتتورت همه جا با من بود و تمام  یدانستتتت که در دلم چه م

 کیتو را به  زیعز یبه تو اکنده...چه خوب شتتتد که بها ازیوجودم از عوش ن
 کودکانه نفروختم......... ینادان

 یطاقت حت گرید ختمیرا در ستتاک ر میو لباس ها لیرخاستتتم و وستتاب ناگهان
 گریکه د ییگشتتم به جا یباز م دیبدون تو بودن را نداشتتم با گریلحظه د یکی

وشه گشتم به گ یباز م دیبا زتریعز یاز موطن مادر یمربت نبود وطن بود وطن
دم شدت دلتنگ بو هممکن نبود ب گریدنج و خلوت گرم و عاشثانه تو...ماندن د

ش ستوران ها میلباس ها نتیدلتنگ تو ما  نتویش یراژهایو یو حت کیش یر
 ...زتیام
بروم دو ستته  دیچ اندم گفتم:با یکه لباس ها را به زورداخل ستتاک م یحال در

شروع م گریروز د جزوه و  چیکتاب ه کی نیشود و من به جز هم یامتحاناتم 
با ح.پدر و اوردمیبا خود ن یگریکتاب د کردند اما مادر  ینگاهم م رتیعمه 

ت گذشت فرص ردنترم تمام وقتم به کار ک نیتعجب هم نکرد ادامه دادم:ا یحت
شته ام با یبرا یادیز را  میها یزودتر برگردم و عقب ماندگ دیدرس خواندن ندا

 ممتاز بودن را بزنم.... دیق دیترم با نیجبران کنم و گرنه ا
در کنند پ یبرستتم جنجال به پا م ریبدهم د دیهم بارا  مارستتتانیجواب ب تازه

 یبهتر استتتت اتفاقا خودم هم م یدخترم زودتر برو ییگو یگفت:راستتتت م
که دمیرا بگو نیخواستتتم امشتتتب هم مدا....خوب شتتتده  گری.....من  الح
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ستار شد،از تو کمتر ن شیام.ماردت هم پر و  اره ک...تو برو بستیاز تو بهتر نبا
ندگ با ارزش تر یبرا یندا یات برس.م یز و  تیموفق ایدر دن زیچ نیمن 

 سعادت توست.....
 یبافتن یتکان داد.اما مادر باز هم سرش را از رو دییسرش را به عالمت تا عمه

شما با من کار صفد؟یندار یاش بلند نکرد...گفتم : مادر  شر گفت:ن ه ....با ت
 ؟یبرو یخواه یم یشب
که  یروم در حال یلحنش جا خوردم گفتم:نه.... نه مادر فردا صتتبح زود م از

ستکان ها را جمع م سالمت،با دلخور یا  ینگاهش کردم.معن یکرد گفت:به 
را باال انداختم و با  مینامفهوم بود به عالمت تعجب شتتتانه ها میبرا شیکارا

...از شتتوق یدرفتم تا درس بخوانم...اما چه درس خوان یگریکتاب به اتاق د
 .......دندیر*ق*صچشمانم  شیتو... کلمات کتاب تا صبح پ دارید

23/10/70 
ست ازاتو 12 ساعت کاوم  یشوم...اطرافم را م یم ادهیپ ب*و*سبعد از ظهر ا

مردد همانجا  یگردم!...مدت یدانم چرا؟با کدام منوق؟... اما به دنبالت م ینم
کنم ....همه  ینم یزنند.. اما توجه یگذرند و به من تنه م ی.مردم مستمیا یم

وجودم شتتده دو  مه...هنمتیبب دیجمع کرده ام،شتتا میرا در چشتتمها میانرژ
 سر گردان.... اهیمردمک س

و چه  یچه روز یبدان دیدانم.از کجا با یاستتتت....خودم هم م دهیفا یب اما
 یم ب*و*سستتوار اتوو حستترت زده، دی...پم نا اممیا یبه خانه م یستتاعت

 یبه دستتت و صتتورتم م یگذارم و اب یروم...ستتاکم را م یشتتوم...،به خانه م
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برنامه  رغروم س یخورم و م یم ریخوانم و چند لقمه نان و پن یزنم...نمازم را م
 بدانم چه به روزش امده است... دیام.... دانشگاه با یامتحان
کنم  یکنم...اما هر چه جستتتجو م یو برنامه را نگاه م ستتتمیا یبرد م مقابل

 ندارد.... یبرد با برنامه در دست من فرق یبرنامه رو
کت که زودتر برگردم و  یکار را کرده ا نیا وانیشتت یفهمم...ا یرا م کل تا 

رود...چه  یتنگ شتتده باشتتد،دلم ضتتعف م میتاگهان از تصتتور انکه دلت برا
از  باالتر یی...وچه ارزو؟یباالتر از انکه تو به من وابستتته شتتده باشتت ییارزو

 باشم؟..... یکس تیمهم باشم؟....که در زندگ تیبرا نکهیا
گذارم و خوشحال و مسرور دانشگاه خلوت را ترک  یم فمیرا مچاله در ک کامذ

چند روزه  نیشوم و تمام راه را به انچه ا یم ب*و*سکنم...مجددا سوار اتو یم
گذارم و اخر به  یم گریدر کنار همدرا را  زیکنم....همه چ یامده فکر م شیپ
 ام بسته به ان است: یکه هنوز زندگ ییجکله طال کی...به رسمیجمله م کی

...دخترک دروغ گفته بود:من حاال در قلب تو بودم. پم ی_تو مرا دوستتت دار
اورم و تا صتتبح  یرا م میکتاب ها دنیو به محض رستت رمیگ یم یبیعج یانرژ
کنم در پم ان جمله  یخوانم...احستتاس م یوقفه درس م یو ب کستترهیفردا 
 ....رینگ منروز ها را از  نیا ایچند برابر شده... خدا مییریادگیقدرت  ییطال
25/10.70 

ان ها  نیشده اند و من در ب نیهمه پخش زم میشب است.کتاب ها 9 ساعت
س یقیمثل قا سته ام،که ک ش سرم م یزنگ م یبه گل ن در  کنم و یزند چادرم را 
 یم میشانه ها یخورد و رو یم زیکه چادر از سرم ل نمیب یکنم تو را م یرا باز م

ست پاچه چادرم را رو ش یسرم م یافتد د سالییگو یو م یک شکل  م: ...خو
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س یمن ک ست با  میکه بغض راه گلو یحال دم؟دریکه من نفهم دهیر سته ا را ب
 ...روزی:پر میگو یناز م

 ور بود ؟بهتر شدند؟پرسد :حال پدر چو یم
صال حوصله احوال پرس یرا تکان م سرم  یرا ندارم.م یضیو مر یدهم فعال ا

ند یدرس م یپرستت له...م مییگو یم ؟یخوا که قبال داده دیگو ی:ب له رو  :ب
باهم  یتگش هی میرا ب وش بر تیاست،برو لباس ها دهیفا ی...دوباره اش بیبود
 ...یچند وقته رو که نبود نیا دی.دلم پوسمیبزن

 یبه دستتتت و صتتورتم م یروم اب یم یحرف چیه یرود ب یضتتعف م دلم
 شوم.... یرا هم....و سوار م میو چکمه ها یپوشم روسر یرا م میزنم...پالتو

 یادامه م یافت یکه راه م ی...و در حالی:چه زود حاضر شد ییگو یخنده م با
 ست؟یچ گرید یزن ها مهم تو از زیوجه تما کی یدان یم یده
زن  یاستتتت گه که تو برعکم همه  نی:اییگو یکنم م یتعجب نگاهت م با

 خنده.... ریز یزن یو م یشو یروز حاضر م یلیخ گرید یها
 لیدر حال که حرفم خنده ات را تبد یمهم زیعجب تما میگو یم یدلخور با

د رو شتتکر...و بع: اا....پم گربه زبونتو نخورده....خدا ییگو یبه قهقه کرده م
ستم را م یدر حال ست خودت م ریدنده ز یو رو یریگ یکه د  یم یگذار ید

 خوش گذشت؟ تی:خب .........والیپرس
شتتتده بودم،با  یکفر یحستتتاب تیجا و کلمه وال یب یکه از خنده  یحال در

 کی...ستتتتین تیکنم....اراک وال یگفتم:محض اطالعتان عرض م یناراحت
صنعت ا ست...از لحنم م رانیقوب  ستم را م یفهم یا شده ام. د  یناراحت 
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از انکه قوب صتتنعت  شتتتری:اما به نظر من اراک ب ییگو یم رکانهیو ز یفشتتار
 خنده..... ریز یزن یاست...و م مانیقوب قلب ا کیران باشد یا
:واقعا که...اصتتال مگه تو درس و میگو یاستتت م نیبار خنده ات دلنشتت نیا

 ؟یندار یزندگ
 یداشتند،حساب بتیمدت که حضرت اشرف م نی:چرا...دارم اما در اییوگ یم

 ینووریموالعه کنم ممکن استتت مجنون شتتوم...ا شتتتریپرفوستتور شتتده ام...ب
 دادن... راژیبه و یکن ی....و شروع م

صدا یم غیج شم و  شن  یزده ترت م جانیمن ه غیج یک ضبط را رو کند ...
حال یکن یم مان در  ما را ول کرده ا یو همز بایکه فر به  ، بشتتکن شتتروع 

و ت مانی:ا میگو یبندم و ملتمسانه م یرا م می... چشم هایکن یم دنیر*ق*ص
 را به خدا.....؟!

ستم س یم بیعج یصدا کیو با  یریگ یرا م د شم هایب*و* را باز  می...چ
تو را به خدا چه؟.. و  مانی:ایپرستت یکنم...م یکنم و متعجب نگاهت م یم
 کیکه با  یاندازم.در حال یم نیی...ستترم را پایکن یچشتتمک حواله ام م کی

 رو با فشا یگذار یچانه ام م ریرا ز گرتید ،دستیچرخان یدست فرمان را م
سرم را بلند م ستت  ش ید خدا  تو را به مانی:ا یپرس یم یا دهیکنم و با لحن ک

:چه جور ییگو یو م یکش ی... دستت را م؟یشده ا وانهی:دمیکو یچه؟....م
 ام کرده.... وانهینجابتت د نی...هم

ال فکر به ح دیبا یتر نشتتتده ا وانهی:پم تا دمیگو یم دهیمنظور و نستتنج یب
 نجابتم بکنم....
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در برق  تیکه چشتتمها یو در حال یچرخان یرا با ستترعت به ستتمتم م ستترت
با لبخند و لحن معن یبیعج ونتیشتت :چه یپرستت یم یدار یگرفتار شتتتده 

 ......؟دیمن نجابتتان را چه کار کن یحفظ سالمت یبرا دیخواه ی...مد؟یفرمود
ست را  نیزده ام...بنابر ا یفهمم که عجب حرف یطرز حرف زدن تو تازه م از د
قل تر بود ی:وقتمیگو یو م افتمیکه پم ن رمیگ یم شیپ عا  نی..در ا.یرفتم 

 ....ا؟یخورت کرده است؟  زیچ یمدت کس
 ی:چه...؟م مییگو یاستتتت....!م دهیفا ی:بییگو یو م یکن یرا قوع م حرفم

شت براییگو ست مال ی:تال ضاع...حرف دلت را زد یما  یم یسع یکردن او
 یبه حال نجابت تو کردم وم یهم فکر دیشا یبماند....خدا را چه دان ادمیکنم 

 خنده... ریز یزن
 شتتده حیوق بیاستتت تو امروز عج دهیفا یگردانم ب یرا بر م میرو یعصتتبان

 .....یا
ستوران نکاه م کیباالخره؛مقابل  و سم  یرا خوب م نجای...ایدار یر  کیشنا

جایهم از ا گریبار د مذا  نیاول یبود دهیمذا خر میبرا ن با هم  که  بار 
س ی...ممیخورد سم:پ یم ؟متعجبیشو ینم ادهی:پیپر  ادهیشوم؟ و پ ادهیپر

 یها ازهخواست مغ یاست که بار قبل دلم م یهمان رستوران نجایشوم....ا یم
دن شتت ادهیاز پ یوقت حرف چیتو ه یو داخل ان مذا بخورم ول نمیاطرافش را بب

 انکه لباسم مناست نبود... یبرا دی...شا ینزد
سفارش م یتوبت مان م یصف طوالن کیو بعد از  میرو یم  یشود...مذا را 

 شود.... یشود ....و م یتا جا خال میستیبا دیو حاال با یده
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 یکنم ارامشتم را حفظ کنم م یم یکه ستع یو در حال مینیشتین یم زیم پشتت
ست سم:را ستند؟م نیا مانیا یپر ساعت چند باز ه  :چوورییگو یمغازه ها تا 

 مگر؟
خواستتت  ی:دلم ممیگو ی،میو با صتتالبت شتتده ا یجد مانیهمان ا دوباره

لند شو :پم بییگو یم یحیو با لبخند مل یکن یکاره قوع م مهیکه...حرفم را ن
ست م صت را از د شو که االن فر  یچه م مانیمذا ی:ولمیگو ی.میده یبلند 

 رس:نتییگو یو م یده یرا نشانم م شیم؟فیده یرا از دست م مانیشود؟جا
س ست.دوباره بر م ادیخورد.جا هم ز یما را نم یمذا یشکمو جان ...ک  یه

 .میشو یو وارد پاساژ م میگذر یو از پله ها مو از در رستوران خارج  میگرد
پر از لباس انچنان مرا به خود جلب  یها نیتریرنگ و وارنگ و و یها مغازه

 رود... یم ادمی یکند که گرسنگ یم
جا را ببیکن یم میصتتتدا گاه کن... ان جان ن  فی...... کنی...نرگم...نرگم 

 قشنگ است نه؟.... یلیخ
چون از ستتخاوتت موم ن  میگو ینم یزیاما چ دیا یبه نظرم قشتتنگ م فیک

ستم دلم نم صد  یخواهد فکر کن یه ستفاده دارم همانوور که تو ق سؤا صد  ق
 مییگو یاندازم و م یرا باال م می...پم شتتانه هایستتؤاستتتفاده از من را ندار

 است.... ادیز ایقشنگ در دن
 یم را مکه دستتت یتو...در حال ینه به قشتتنگ ی:ولییگو یگوشتتم اهستتته م در

از مغازه  فیهستم که تو با ک ی.و من هنوز در ناباوریشو یوارد مغازه م یکش
 .... یشو یخارج م
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 حرف ها نیکنم کار از تشکر و ا یکنم چرا که احساس م یتشکر هم نم یحت
 کنم س اسگذار و عاشق.... یگذشته ...فقط نگاهت م

 یاش به تو ناراحتم م رهیو خ قیکند...نگاه دق یبا حستترت نگاهمان م یدختر
 بد شده. ی...حالم از گرسنگمی:برومیگو یکند.م

 ریشکم س کیحاال خلوت تر شده  ،رستورانیافت یبه راه م یهر جواب یجا به
به تقل یمذا م که  حال  پاک م دیخورم و در  هانم را   یکنم م یاز تو دور د

شق پمیگو ستم افر تزای:من عا س نیه که از  یالکه اختراعش کرد...در ح یبه ک
 یو م ینک یم حیخنده ات گرفته حرفم را تحصتت تزایمن به پ ریناپذ یریولع ستت

 :ابداعش کرد.ییگو
صدا یها ابانیخ ست  صدا یتو در همراه یشب خلوت و ارام بخش ا  یبا 

کند همچنانکه  یخواند روحم را تازه م یرا م یترانه ا یکه به ارام یخواننده ا
گرددم  یداده ام و به طرف تو بر م هیتک یصندل یکنم سرم را به پست ینگاهت م

 کنم. یو نگاهت م
 :یخوان یم
 ست؟یانکه او به ممت دل ببندد جز من ک و

 ست؟یبهر چ نیاز ا شتریتو ب ناز
 نیدر بزمم بنش یناز یالهه  تو

 نباشد گُـنهم نیکه جز ا ایتو را وفا دارم ب من
 ندارد ثمر ییوفا یهمه ب نیا

 اثرم یابیخبر ن یریخدا اگر از من نگ به
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شک یارزو م یگردان یسرت را بر م ناگهان شمانم پا یکنم ا  نییکه از گوشه چ
 چه شده؟ گری:دیپرس یو م ینیب یاما م ینیچکد نب یم
:از مییگو ی:از چه؟میپرس یترسم....م یمان،میترسم ا یم میگو یمصه م با
که نگاهت مهربان نباشد از  ی.. از روز.یکه من باشم و تو نباش یروز ان،ازیپا

ست م ریپذ انیپا زی: همه چ ییگو یو م یکن یکه ...حرفم را قوع م یروز  ریا
دارد...اماز بدون  یدر پ ی،مرگییهر زندگ یشی. ..هر رو ستیممکن ن نیاز ا

 .یکن یاست و ضبط را خاموش م یمعن یب انیپا
 وحشتناک است. تی؟حرفهاییگو یچه م مانی: امییگو یوحشت م با
جان فرار از حقییگو یم استتتت ... و  یبینوع خودفر نیبدتر قتی:نرگم 

 زیگر نی.امیرستت یروز به آخر م کیاستتتت که من و تو باالخره  نیا قتیحق
.مرگ در ییثنام*س*تبشر  عتیکه از طب یتو ادعا بکن نکهیاست ، مگر ا ریناپذ

 یم وکشم  یم یبه راحت یدرانتظار ماست.نفس ایزنده دن یزهایهمه چ یماورا
را که قبول  نی... خوب ا میریم یاستتت که باالخره م نی: پم منظورت ا میگو

 فراتر از مرگ بود..... یزیترس من از مرگ نبود از چ یدارم ... ول
 :ییگو یو م یکن یتوجه به حرفم شروع به زمزمه م یب

 ترسم ینم انی_من از پا
 در راه است زین یهر گل زوال شیدانم که پشت رو ی_و م

 را به دست باد خواهد داد قی_و طوفان جامه سرخ شقا
 سرد خواهد شد ی_نگاه مهربان نور روز

 در حسرت باران دوباره تشنه خواهد بود نی_زم
 ترسم ینم انی_من از پا
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 است می_هراس من ز تسل
 زدی_مبادا جامه پاک مرورم با حقارت ها درآم

 .....زدیامیرنگها روحم ب بیر_مبادا با ف
 در خاک بنشاند،فروافتد... یاز آنکه دانه ا شیراه دستم پ بی_مبادادر نش

 ....ترسمینم انی_من از پا
 است ریاست ، زتحق می_هراس من زتسل

س ستگ تیاز حرفها یادیز زیاز آن که من چ شی...پ میبود دهی_ر د ... شو رمید
گفتم : به خاطر همه  یدانم چرا ، اما حالم گرفته شتتده بود ... با دلخور یونم

 متشکرم... زیچ
مد به ند یخودت آ به طرفم برگردا ند زد یستترت را  شتتتدم  ادهی،پیو لبخ

:مواظب خودت ی:نرگم،ستترم را برگرداندم ونگاهت کردم ادامه دادی...گفت
 کوزه بخرم... فیک یخواهم دفعه بعد به جا یباش و خوب درس بخوان ... نم

صم مانیهمان ا دوباره شنا و  شق یشده بود یمیآ ...ونگاهت دوباره گرم و عا
 یوانگیدر عشق تو د دیبه وسعت عشق پاسخت را دادم ...ترد یبود...با لبخند

 بود...
29/10/70 

شت در ب موابق ستانیمعمول پ ش مار شوم.موابق معمول گز  یم نتیسوار ما
 یخداحافظ کیشتتام مفصتتل در رستتتوران و بعد هم  کید و بع ابانهایکردن خ

 ماه.... کیمدت  یو ملودرام.آن هم برا کیرمانت
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امتحاناتمان  انیپا یعنی 28/11شود که تا  یم نیتو قرار بر ا شنهادیبنابر پ چون
 میشتتود که بتوان یکه طور کنمیکه البته من از ته دل ارزو م مینیرا نب گریهمد

 ....مینیبب
7/11/70 

م امتحانات ریبه شتتتدت درگ نکهیام . با ا دهیهفته استتتت که تو را ند کی امروز
 بیکنم عنقر یدهد که احستتاس م یآزارم م گاهیچنان گاه و ب یهستتتم دلتنگ

سانم به تو که  شگاه را رها کنم و خودم را به تو بر ست که درس و امتحان و دان ا
 .یبهشت موعود من

14/11/70 
صال تمرکز ندارم...کتابها یانقدر آزارم م ینگدلت گرید  نیا که همه ییدهد که ا

شان را از بر کردم،حاال  شوق و عالقه جمله به جمله و کلمه به کلمه  سالها با 
شتتمارم تا  یام.مدام صتتفحات را م یبه طومار زندگ زانیشتتده آو ینیبار ستتنگ

و  که تحملش در طاقت یا یدلتنگ شتتتریکه من ب یرستتد آن روز یم یک نمیبب
 .ابمی ییرها ستیتوانم ن

19/11/70 
 دیدلتنگ تو خواهم ماند ؟ چند روز ؟ چند ماه ؟ چند ستتال؟چقدر با چقدر

و دوباره بر که ت یمروب ایآن طلوع  دیایکنم تا ب یو بر شالق زمان صبور نمیبنش
 ...ییمن آموش بگشا

 و گل و نور و لبخند... یدوباره تو باش تا
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از رد  نیکه زم ییچقدر در هراس خواهم ماند ؟ در هراس روزها و لحظه ها و
خال یپا هائ یتو  بادا هد شتتتد و در هراس م ناملموس  یقیرحقیم کهیخوا و 

 ...ستندین
 یکه من از آن تنفم م ییمن...و در هوا یقدم کی... دلتنگ تو که در  دلتنگم

ش یکنم،نفم م ستیک سالها شناتر . دلتنگم...دلتنگ تو که  سا نیآ  نیفر ام
 ....یمتروک رهیجز

ام از  دهیترستت شتتهیترس و مبادا...که در ماورا آن هم یروزها نیبگذرد ا کاش
ست.که هم کهیمباداهائ س شهیدر پم هر نبودن ا و  ندیام از نبودن،از ند دهیتر

شده باشد و ذهن  دنها،پژمردهینبودنها و ند نینگاهت در پم ا اسیاز آن عور 
 کرده باشد... یمن فکر یخال یجا یخالقت برا

پر از ساز و برگ است اما کاش  ایدل بستن دن یدانم که برا یدانم...خوب م یم
س شر یک  ورده اخیت نیمهر و موم ا شهیهم یقلب تو را برا یبا قدرت مافوق ب

وست.به ت یبه سو دنینگاه کن پراز شوق پرکش میکرد...به دستها یخزان زده م
ست.حبم کاف ازیقلبم نگاه کن،پر از ن سارت تو ا از مهربانم... مر ستا یبه ا

 و الیستتر پر از خ نیستترانجام برهان...بگذار ا یب یدربند نیمحبم از ا نیا
 .ندیبا تو بودن را بب شهیهم ییطال یآرزو بر زانوان تو خواب سالها

25/11/70 
 ؟ ستیآنکه بدانم سرانجامشان چ ی.. ببه سرعت در حال گذرند . امتحاناتم

28/11/70 

http://www.roman4u.ir/


 207 عشقه

 یعنیمن، ی...خداایروز استتارت باشتتد.خدا نیشتتود که امروز آخر ینم باورم
 ؟ او را عور نگاهش را ...او را و آموش مهربانش را... نمیب یفردا اورا م

 ....نمیرا بب یروز نیمن شکرت که زنده ماندم تا چن ی...خدا ایخدا
شتتود در انتظار او بود...در انتظار او و  یکه در ماورا تمام لحظات آن م یروز

 یب و زیدانه برف،ناچ کیمثل  شیو من در حرارت مهربان دیایکه ب یآن ستتاعت
 مقدار ذوب شوم...

29/11/70 
روز بعد از  1بود به حستتاب خودم تا  مارستتتانمیب یروز مرخصتت نیآخر امروز

ص ستگگرف یامتحاناتم را مرخ ستگ یتم تا با تو خ  کی یامتحانات را که نه،خ
 ...یخام الیکنم...اما چه خ رونیرا از تن ب یماه دلتنگ

.تمام امروزم در دمییکوچه را پا اطیح ییامروز از پنجره کوچک دستتتشتتو تمام
و پشتتت پنجره مبار گرفته اش در انتظار تو گذشتتت...اما  اطیح ییدستتتشتتو

تو به هدر  دنیدوباره د یتظار و شتتوق براهمه ان نیافستتوس...افستتوس که ا
 .هدتو را بد یکه بو یرهگذر ی...نه تو و نه حتامدیکم ن چیرفت...و ه

دانم چرا فکر کردم حتما  یبود انتظار آمدن تو.نم یا هودهیانتظار عبث و ب چه
ماه گذشتتته تو هم در  کیبه خاطر آنکه فکر کردم تمام  دی...شتتاییآ یامروز م

 ...یحسرت و عذاب بود
ست.معده ام درد م رید گرید شدت گ یوقت ا سرم به  رود.امروز  یم جیکند و 

 گریشب است بهتر است که د مهیاست ن یبود . انتظار کاف میروز زندگ نیبدتر
 است... یبروم و بخوابم،حقارت کاف

2/12/70 
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صف ناپذ نمیب یکنم حاج خانم را م یرا که باز م در را  اطیح ریکه با حرارت و
ندیجارو م که مک ند ودر آموشتتم م یبه طرفم پرواز م ندیب ی.من را   یک

 یشتتده حاج خانم؟در حال یزیپرستتم:چ یکنم و م ی.متعجب نگاهش مردیگ
نرگم جان...خدا را شکر  ی:وادیگو یپر از اشک شوق شده م شیکه چشم ها

 .دمیکه زنده ماندم و امروز را د
شانه ها و شوق  شارد.همچنان متعجب نگاهش م یرا م میبا  کنم...مرا رها  یف
شروع به آب و جارو م یم شوق  دود و  یزنند.م یکند...در م یکند و دوباره با 

 دیگو یشود و م یم اطیوارد ح یچرامان سهیبا چند ر یکند.مرد یدر را باز م
 : سالم حاج خانم... چشمت روشن...

 ی: چشتتم دلت روشتتن ننه جان.مرد م دیگو یم یخانم با خوشتتحال حاج
 کنم ؟ یپرسد:حاال کجا را چرامان

که دلت مدیگو یخانم م حاج ما  ی:هر جا را  هم  ستتتهیر کیخواد فقط حت
 یگرید حیتوض چیه یکنم.حاج خانم ب یدر بزن...هاج و واج نگاهش م رونیب

:خدا دیگو یزند م یکه محکم به صورتش م یدود و در حال یبه طرف پله ها م
ام ش رهن ادتیزند:نرگم جان  یمرگم بده خورشتم ته گرفت...و وسط راه داد م

 بندد... یباال و در راهرو را پشت سرش م ییایب
م چشمان شیاز پ یینمایس لمیف کیمثل  قهیحوادي در عرض چند دق نیا همه

ا ب برم.دلم گرفته استتت یگذرد و من همچنان که بهت زده ام به اتاق پناه م یم
.دل من سوگوار است آنوقت حاج گرید یبد شانس کیهم  نیا میگو یخودم م

آنکه چراغ را  یباز چه خبر شده؟ب ستیکند.معلوم ن یم یخانم خانه را چرامان
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م گذار یم میزانوها یسرم را رو کهیگوشه اتاق و در حال نمینش یروشن کنم،م
رفت و آمد و  یصتتتدا اطیروم... از پشتتتت در و از درون ح یو به فکر فرو م

 بر علت دیگوسفند مز کیبع بع  یگذرد که صدا ینم یزیو چ دیآ یهمهمه م
 شود... یم

ستها شها یرا رو مید سع یم میگو کنم با کمک تمرکز با تو تله  یم یگذارم و 
صدا یبرقرار کنم...اما مگر م یپات صدادیآ یحرف م یشود، صلوات و  ی...

 شود ... یتر م دیو شد دیکه هرلحظه شد یهمهمه ا یصدا
و و سکوت محض اتاقم  یاتاق همچنان خاموش است و من در خاموش چراغ

که بخواهم در ه یب قدم آن طرفتر از ا یمردم یاهویآن ند  نابر  نیکه چ در وب
 یاز کنجکاو یلیم چیشده ام و ه ری.اسست،شادندیدانم چ یکه من نم یدالل

 یشاد برمردم را در برا یهایشاد مم و گری...چرا که حاال د ستیدر وجودم ن
 .نمیب ینم زیکوچک و ناچ میها و مم ها

قا از خود گذشتن...؟اتفا یعنیگفته که عشق  یکه خنده دار است،چه کس واقعا
 یشتتاد بودن تنها به شتتاد یعنیمحض ... یخودخواه یعنیبه نظر من عشتتق 

 ...شیو سوگوار بودن تنها در مم خو شیخو
 نیبستتته و ا یدرها نیا یرا از ماورا میمن ...کاش صتتتدا مانی...ا مانیا آخ

 یبه خاطر من م ی...کاش...کاش... و ناگهان شعر یدیشن ینمور م یوارهاید
تو را چشتتمان من  یرنگ ، ا ییطال یکنم ))ا یته دل با خود زمزمه م د،ازیآ

 ...کاش..((ی...، کاش با من مهربان بودیدلتنگ،کاش با من مهربان بود
 ی:ادیگو یپشت در است م یکنم...زن یو در را باز م زمیخ یزنند،بر م یدر م

 ؟ دیپم چرا چرامها را خاموش کرده ا د؟یشما خانه هست یوا
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 نیاز ا شیب رونیب یچشمانم کرده ام تا نور چرامها لیکه دستم را حا یحال در
 ؟!... دییامرتان را بفرما میگو یگرفته م ییبا صدا ازاردیچشمم را ن

شام باال؟ دییآ ی:حاج خانم گفتند پم چرا نمدیگو یم یخورد و با تلخ یم جا
ودم پناه بر خدا،خ دیگو یباال؟زن م میایمگر قرار بود شام ب میگو یکرد...م خی

 شام دعوتتان کردند. یهم شاهد بودم حاج خانم برا
:به حاج میگو یم دیآ یکه از ته چاه در م ییپرم و با صتتدا یحرفش م وستتط

ینم بگوخا حان دارم.م دی تا  یلوف دارند،من فردا امت خواهم زودتر بخوابم 
 شوم... داریصبح زود ب

رود.در را  یم یگریحرف د چیه یکند و بعد ب ینگاهم م رهیخ رهیخ یکم زن
 رسانم و تشک یکورمال کورمال خودم را به رختخوابم م یکیبندم و در تار یم

به فکر فرو م یبالش م یکنم و ستترم را رو یرا پهن م باره   یگذارم و دو
 ؟ شدسرش آمده با یینکرده بال یچه شده؟نکند خدا یعنی ایروم...خدا

شد ؟ نکند؟...نکند؟...و با هم نکند شده با سته  نکند ها به خواب  نیاز من خ
 .رومیم
3/12/70 
باز م زم،ستتجادهیخ یاذان صتتبح بر م یصتتتدا با  یکنم و نمازم را م یام را 

باز م حیاتخوانم.مف بال دعا یرا  به دن  کار و رفع مم شیگشتتتا یبرا ییکنم و 
 کنم... یم دایگردم و پ یواندوه م

ه ک یتی.با تمام خلوص نندیگر یم یبهار یمثل ابرها میکه چشتتم ها یحال در
 میریعاقبت به خ یخواهد برا ی...دلم مکنمیدر خودم سراغ دارم خدا را صدا م
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خدا در آن  یخواهد دعا کنم بر آنچه صتتالح من و رضتتتا یدعا کنم...دلم م
 است...

دا بامرک و ال معبو مایرضا به رضائک و تسل یکه ]اله میخواهد که بگو یم دلم
 یدبه امرتو که همانا معبو ممیتو و تسل یبه رضا میراض ایخدا یعنیبه سواک[)

که  کنم به تو یتوکل م میخواهد که بگو ی(.دلم م ستتتیدهنده تر از تو ن زیتم
ست یهمانا کاف سان یبرا یه توانم  یکنند...اما نم یکه توکل محض به تو م یک
 داشته ام... مانیبه آن ا یآنچه که عمر دیآ یکنم به زبانم نم یهر چه م

قادات مان،بریا خواستتتن قاداتم،اعت مام اعت کردم در من  یفکر م یکه روز یت
 یگذارم و از ته دل م یمهر م یرو انداخته... پم سرم را هیدار است سا شهیر

خدامیگو ها ای: ب بازگردان... به من  باشتتتد خواهم  یاو را  چه  آن هر 
 پرداخت...خواهم پرداخت ...خواهم پرداخت.....

4/12/70 
که  یکنم.در حال یکنم حاج خانم استتت ستتالم م یزنند در را که باز م یم در

 یب نقدریکردم ا یفکر نمستتالم  کی:علدیگو یکند م یشتتماتت بار نگاهم م
 ...یمعرفت باش

:به میگو ی؟مییمعلوم هستتتت کجا چی:هدیگویکنم.م یزده نگاهش م بهت
 کسرهیبعد از ظهر  2صبح تا امروز ساعت  8ساعت  روزیخدا حاج خانم از د

با  دیگرفتم حاال با یماهه که امتحان داشتتتم مرخصتت کی نیبودم ا مارستتتانیب
 ...دمیشما رس یپا شیاالن پ نیاضافه کار جبرانش کنم...به خدا هم

صبان یحال در ستم ع ضوح از د ست م یکه به و  یمدایچرا ن شبیپرسد:پر یا
 باال ؟
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مرا به شما نرساند؟گفتم که امتحان داشتم...شما  غامیمگر آن خانم پ میگو یم
 من نه شب دارم نه روز...حاال مگر چه خبر بود؟ دیدان یکه بهتر م

 هر چه او یگفت اصتتال به او نرفته ا ی:حقا که پدرت راستتت مدیگویم کالفه
آنکه  یخورد و ب یمردم دار و خوش مشتترب استتت تو...و...ادامه حرفش را م

 کند که برود. یراهش را کج م دیزدنش آمده بود بگو یرا که برا یحرف
 یاگر کار میگو یدهد...دوباره م یچه خبر است؟جواب نم دیپرسم نگفت یم

 شوم... یخوشحال م دییبگو دیتعارف نکن دیآ یاز دست من بر م
:حاج خانم پم میگو یرود...م یدهد و از پله ها باال م یهم جوابم را نم باز
 ...میگو ینم یزیچ گریدهد...د یهم جوابم را نم د؟بازیچه آمده بود یبرا
بستتته شتتدن درب اتاقش مرا به  یبعد صتتدا یمانم کم یم رهیخ شیقدم ها به

 من؟... ایشده اند  وانهیهمه د ای...خدا ردیگیآورد...حرصم م یخود م
5/12/70 

زنگ حاج خانم زنگ مرا  ی.البد باز هم به جاردیگ یزنند...لجم م یم زنگ
ند...لجباز ع*و*ض*ی خورم.باز هم زنگ  یجم نم میو از جا کنمیم یزده ا

شوم ...چادرم را سرم  یاست بلند م ی...عجب سمجیزنند ممتد و طوالن یم
 باو  کنم یم یرا ط اطیطول ح یاز برف است به سخت دهیپوش اطیکنم...ح یم
 یکت ماهوت م کیچشتتمم به  زیکنم...اول از همه چ یدر را باز م یتفاوت یب

 شیکه قدم ها یبوت قهوه ا مین کیافتد که پشت به من در حرکت است و بعد 
ظه از من دورتر م به لح ظه  که من  ادیخواستتتم فر یشتتود...م یلح بزنم 

 و درد؟... رهمه انتظا نی... بعد ازا؟یمن... باالخره آمد مانی...امینجایا
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 یچشم م تیخفه شده...درمانده به قدم ها میکنم صدا در گلو یهر چه م اما
بعد ...یشو یو سوار م یکن یرا باز م نیدر ماشبرفها... یرو تیدوزم و به رد پا

 من دنیو با د یانداز یبه سمت در م ینگاه مین یزن یکه استارت م یدر حال
 یدو یمن م یپا ابلو تا مق یشو یم ادهیزند...به سرعت پ یدر جا خشکت م

 ...یکن یچرا در را باز نم ؟پمی: تو خانه ا ییگو یو م
باال م ستترم هت خ یرا  گا گاه  یم رهیکنم و در ن گاه  خیشتتوم...ن زده ام در ن

 یوعاقبت تو ب ابندی یرا م گریشتتود و چشتتمانمان همد یات آب م یتابستتتان
ن و م ییگشا یدستانت را از هم م شهیبه وسعت هم یو با لبخند یکالم چیه
شا یفهمم...خودم را در آموشت رها م ینم چیه گرید سر بر   یتو،بو نهکنم و 

که مرا به آموشت  یو در حال یگذار یسرم م یشنوم.چانه ات را رو یم بهشت
 :یخوان یم یفشار یم
 و خجل نرگم مخمور از تو رانیور از تو حم*س*تشرم زده منچه  یا

 آرد کرد کو نور ز مه دارد و مه نور از تو یبا تو کجا برابر گل
 :یکن یآهسته مرا از آموشت جدا م و

 شتریلوفا زودتر حاضر شو تا ب ییگو یاندازم.آهسته م یم ریزده سرم را ز شرم
زنم به ب یآنکه حرف یرا بستتته پم ب مینشتتده ...بغض راه گلو یزیآبرو ر نیاز ا

ا کنم و دوباره ب یپوشم، در را قفل م یرا م میشوم پالتو یحالت دو وارد اتاق م
 گردم... یحالت دو بر م

به زمیاستتتت و برف کیتار اطیح ما ه یم نی...محکم  را  یدرد چیخورم...ا
را  یزخم چیدرد ه گریکنم...مخدر وجود تو چنانم کرده که د یاحستتتاس نم
داخل  کیبندم....تو آن طرف کوچه بار ی....در کوچه را مکنمیاحستتتاس نم
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خند لب هدوبار دنمیشوم....با د یکنم و سوار م ی...در را باز مینشسته ا نیماش
حال یزن یم با خ یو در  بهیزنیآستتوده ستتوت م الیکه   یو م یافت یراه م ،

 ...؟یکرده ا یخودکش تیکتاب ها ؟بایالمر شده ا نقدری:چرا ایپرس
نده چه خوش خردیگ یام م خ هاالی... تاب  جامی....ک به  با  ی!.. جواب دادن 

کنم چهره ات کاماًل شاداب و سرحال است،تو المر که نشده  یدقت نگاهت م
هم رفته ستتر زنده تر از قبل به نظر  ی...و رویهم چاق شتتده ا ی...کمچیه یا
 ....یرسیم
 یردانگ یهفته؟ سرت را به طرفم بر م کی نیا یپرسم کجا بود یجسارت م با

 :مسافرت....چوور مگر؟ییگو یم یکه از لحنم متعجب شده ا یو در حال
..چرا سافرت.:بله مییگو یپرسم:مسافرت؟؟! م یم یبلند و عصبان یصدا با

دانشگاه سه چهار  ی...امتحاناتم که تموم شد با چند تا از بچه ها؟؟یزنیداد م
 داشت؟... یجنوب ...اشکال میرفت ییتا

تند و گذرا از  دیمثل استتال ریچند روزه اخ ریافتم...تصتتو یخودم م ادی ناگهان
 شده ام...! ری...چقدر حقدیآ ی...،از خودم بدم مگذردیچشمانم م شیپ

 رییکه از تغ یخوش گذشتتت...در حال یلیپرستتم:و البد خ یم یتفاوت یب با
...باور کن جات یلی:بله خییگو یم جانیبا ه یدوباره لحنم متعجب شتتده ا

خون،خونم  تیکه از عصتتبان ی....در حال؟یبود.....تو چه کرده ا یخال یلیخ
 جشتتلوغ بود...حا یلی:من هم ستترم خمیگو یآرم م یخورد با ظاهر یرو م

: باال یپرستت یچند روزه مهمون داشتتت مدام باال بودم...متعجب م نیخانم ا
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کردم به خاطر پدرت هم که شده  یخانواده ات؟ فکر م شیپ ینرفت ؟مگریبود
 اراک... یرو یم یحتمًا چند روز

شرمنده م ناگهان خبر بودم...  یشوم.مدت ها بود که از حال پدر ب یاز خودم 
 ..گرفتم. یم ینبودم؟ الاقل از عمه خبر ادشانی چیچند روزه ه نیچرا ا یراست

 چه بود؟... یها برا سهی:ریپرس یم دوباره
حرف را  نکهیا ی... و براگریحاج خانم استتت د میگو یم،میمانم چه بگو یم

 پرسم:بابک هم آمده بود.....؟ یعوض کنم،م
 :مگریپرستت ی،میکن یکه با دقت نگاهم م یو در حال یگردان یرا بر م ستترت

نت خوشتتم نم یهم م یفرق گاه کرد ند؟از طرز ن نه میگو یآرام م د،یآ یک :
 ...دمیپرس ینووریهم
هاییگو یبا حرص م یدانم چرا ول ینم هادم بر یا دهیرا د تی:نمره  ...آه از ن
 : نه...مگر نمره ها را زده اند؟میگو یم دیآ یم

 انهمی: بله.زده اند.... مییگو یم یده یکه با تاسف سرت را تکان م یحال در
با رفت.... ادتیمسخت کرده بود که درس و دانشگاه  نقدریصاحبخانه ا ینواز
سم: تو نمره ها یم دیترد د : بله چنییگو یمکث م ی...با کم؟یا دهیرا د میپر

 را...متاسفانه... ییتا
 چه متاسفانه؟... یزنم: متاسفانه؟...برا یم ادیفر دوباره

که آن همکالستت ی: براییگو یم بدون آن ع نیشتتتاهرخ ا تیآن  ته  نکیترم 
 توانست ممتاز شود... یهم م اشیاستکان
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 ی...میانداز یرا باال م تیکنم:با تاستتف شتتتانه ها یزده نگاهت م رتیح
سم:و تو...؟م سم:و تو...؟م ی:من چه؟ مییگو یپر  نیخواهم بدانم که ا یپر
 بابک؟... ای یترم تو ممتاز شد

نان خکه  یحال در گاهم م رهیخ رهیهمچ فاوت یبا ب یکن ین ن :مییگو یم یت
 یام را به خاطر زندگ ندهیوقت ستترنوشتتت و آ چیبارها گفته ام نرگم ...،که ه

نه استتتت...مگر من بم نیام حراج نخواهم کرد...ا یعاطف که  رمیکار احمقا
دوم  شتتتهیکه من زنده ام بابک هم ی...تا وقتردیمرا بگ یاجازه دهم بابک جا

 ....شهیاست...،هم
 یدادم،و در واقع برا یم یکه به ظاهر خودم را دلدار یو در حال اصتتلم*س*ت

در نابهنگام پ یماری:بمیگو یم ستتتمیبه تو بفهمانم که من هم احمق ن نکهیا
ست.آنقدر پر شک ا هم کتاب ر کی یحال و با عجله رفتم که حت شانیکمرم را 

 هدر شد. هودهیبهفته از وقتم  کیبا خودم نبردم. 
پدرت بود نمیب ی:مییگو یخشتتونت م با حال  قدر نگران  پدرت یچ ته  .الب

 طبابت چارهیآن ب یبرا ینکرد ه*و*سآخر ترم  التیشتتتانم آورد که در تعو
 ...یکرد یبر تن مادرت م اهیرخت س دمیکه من د یاوضاع نیو گرنه با ا یکن

اندازد.من من کنان  یم یدرس فارماکولوژ ادیتلخ تو ناگهان مرا به  یها حرف
 ( چند شده بودم؟ی) داروشناس یپرسم فارماکولوژ یم

 زنم: چند؟... یم ادی: ده دوباره فرییگو یم یآن که سرت را برگردان بدون
:نرگم...لوفًا یده یادامه م یحوصتتلگ یگفتم ده و با ب یدی:نشتتنییگو یم

 یاحمقانه استتتت...حت یلینکن.خ هیتوج دادیرا با داد و ب تیها یخراب کار
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که بغض  یبعد در حال یشتتوم...و کم یستتاکت م تیاحمقانه تر از نمره ها
من  با هشتتدم...لج کرد یمن ده نم ی:ولمیگو یم یحق به جانب افهیکرده ام با ق

سرت را به طرفم م م*ر*ت*ی*ک*ه شجاعتیچرخان یبد اخم...  یشتریب ،
دهم:به خاطر تو با او ستتر کالس حرفم شتتد...جلستته  یکنم و ادامه م یم دایپ

سم به تو پرت م یبود اطیح یآخر تو،تو و  دیشد.... او هم د یو من مدام حوا
ها برد...فکر کرده بود  شیرا پ مینکرد و آبرو ینامرد چه  مه ب  نیاز ا منه

 درس نخوان و سر به هوا هستم.... یدانشجوها
مثل بچه ها حرف  یکرده بود؟وقت: فقط فکر یدیو شتتمرده پرستت یستترد با
 نرگم... یکن یم دمیشدت نا ام ،بهیزنیم
خشک و نامهربان شده  مانی...تو ناگهان دوباره همان استین یبحث یجا گرید
 است. دهیفا یب یهر بحث بتیه نیشناسمت. در ا یگرمی... دیا

 یکنند چشتتم م یکه عبور م یشتتوم و در ستتکوت به مردم یستتاکت م پم
ماشتتیزن یحرف نم گریدوزم....تو هم د  یشتتتام م نی...در ستتکوت و در 

سان ی.بعد هم مرا ممیخور  یشوم،م ادهیاز آنکه پ شیمنزل و پ ی...اما جلویر
ته ام...ییگو بارها گف با یآور ادی:نرگم..من  هدف تو  که  در  دیکرده ام....

از  مهم تر دیتو نبا یدر زندگ زیچ چیباشتتد...ه لیدر تحصتت تیاول موفق هدرج
ص شد...و تو به من  شرفتیو پ لیادامه تح اجازه  دیانب یگریکم د چیبه ه ایبا

ش ارز یآدم ایانسان  چیتو را دگرگون کند...ه یکه اساس و شالوده زندگ یبده
 آن را نداردکه هدف اول باشد...

 یباشد که به خاطرش سال ها یزیبه چ دنیرس دیبا شهیتو هم یاول برا هدف
شرن یادیز س یکه برا یفراموش کن دی...و تو هرگز نبایا دهیج ک  ییه جاب دنیر
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ش ییو چه مرارتها هایسخت ،چهیکه امروز در آن س یبرا ،یا دهیک  دهیبه ا دنیر
سخت دیبا تیآل ها  فراموش دینبا رگز...تو..هیهم بگذر یگرید یها یاز چه 

با یکن  یو در جستتتجو ایانستتتان پو یکه برا یفراموش کن دینرگم...هرگز ن
 ....ستیآخر ن ستگاهیا ،ییجا چیسعادت،ه

باره رو ،یکشتت یشتتوم اما تو دستتتم را م ادهیخواهم پ ی_م  یصتتندل یو دو
 ...یده یو ادامه م یکن یم خکوبمیم

! امام یستتتیستتواد هم ن ی!بیستتتیبچه ن گریکنم نرگم...تو د یتو تعجب م از
را با هم مخلوط  ییزهایچ یعنی،یبده زیمستتتائل را از هم تم یتوان یهنوز نم

سائل ستنیوجه جنم هم ن چیکه به ه یکن یم ه ک یده یرا به هم ربط م یو م
سوح تح نیو ا ستندیوجه مربوط به هم ن چیبه ه سن تو و در  و ت التیصدر 
 دارد... اریتاسف بس یجا

شرمنده پا سرم شم ها یم نییرا  شک در چ سع میاندازم.ا شده اما   یم یجمع 
کاف یخوددار ختنشیکنم از فرور ندازه  به ا ها یکنم... مال  یباحرف  گد تو ل

 هم بشوم... مالیپا میاشک ها ختنیخواهم با فرور یشده ام نم
 دییوجه...و تا چینرگم...من به ه یکن بفهم ی:ستتعیده یادامه م یناراحت با
سد راه پ چیه ،بهیکن یم ست ندارم  شم...بناب یو ترق شرفتیوجه دو  نیراتو با

....،از ستر یا دهیرا به قمار کشتت تیاس کنم که تو به خاطر من،زندگاگر احستت
 یتو باشتتد،چه نباشتتد....و ستتاکت م لیراهت کنار خواهم رفت....چه باب م

 ...یشو
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 یکردم در کوله بار دلتنگ یامشتتتب...فکر م ی:چه تلخ شتتتده امیگو یم آرام
 ...یسومات آورده باش میبرا یاز مهربان یشتریسهم ب تیها
 ...زارمیب لیدل یب ی:من.از مهربانییگویم
..هنوز تو را درستتت نشتتناخته ام.با یا بهیمر میشتتوم:چقدر هنوز برا یم ادهیپ

 : خدا نگهدار...میگو یم یدلخور
 گرید ارکبی...فقط گرید کباری:بار آخر باشتتد نرگم...اگر دیگو یم تیجد با

شود،خداحافظ شد...من نرگم عاطل  یمان ابد یتکرار   یو باطل نمخواهد 
 ؟یدیسرآمد زنان روزگار خود باشد.. فهم دیخواهم...نرگم من با

 ....یرو یم یخداحافظ یب و
چه م یکم مانوور مردد در کو حت از رفتن حرف مستتتمیا یه چه را  ی...
 روقتیکنم...د یشوم...در را باز م یم ماریکه من از فکرش هم ب یزی...چیزد

ست و همه خواب شن کنم آرام به اتاقم م یاند ب دهیا  زمیخ یآنکه چراغ ها را رو
 خوابم... یو م

6/12/70 
 رونیو ب کنمی....چادرم را ستترم مشتتومیم داریظهر استتت که از خواب ب کینزد

دانشگاه شوم...وارد  یبخورم راه یزیبزنم...،چ میبه دست و رو یروم تا آب یم
و چند مشتتت آب که به  کنمیآب را باز م ریو شتت شتتومیشتتوم...خم م یم اطیح

اما به  شتتوم،ی...از ستتر حوض بلند مدیآ یحالم جا م ی...کمزنمیصتتورتم م
 کی یرو الیخ یکه ب نمیب یرا م یگردانم مرد جوان یمحض آنکه ستترم را بر م

شت م دیسف یصندل ست برا یزیو پ شان خر یکه حاج خانم مدتها  دهیبالکنا
 ...کندیلم داده و مرا نگاه م
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ام  دهیفهمد که او را د یبه محض آنکه م کنمیادرم را جمع و جور مچ دست اچه
 ...دینرگم خانم باش دی: سالم شما بادیگویشود و م یبلند م شیاز جا

ستم  نکهیدهم.. اما راجع به ا یسالمش را م جواب  ینم ینه، حرف اینرگم ه
 زنم...

 خوشوقتم... اریبا شما بس ییدهد: من محرابم....و از آشنا یادامه م مرد
 دهیشن ییجا کی دیآشناست....با میآورم...اسم محراب برا یذهنم فشار م به

... پم همچنان مبهوت نگاهش دیآ یبه خاطرم نم کنمیباشم اما هر چه فکر م
 کنم... یم
 ..پسر حاج خانم هستم... تازه برگشته ام...د؟یاوردی: به جا ندیگو یم
 ؟محراب...؟: پسر حاج خانم...میگویتعجب م با

 دهد.... یتکان م دیرا به عالمت تاک سرش
خوشتتحال بود...محرابش بعد  نقدریمن پم بگو چرا حاج خانم ا یخدا یوا

شم پ شته...چ سال برگ شت  شد...هم رزنیاز ه شک   گفت که یم شهیبه در خ
 هرگز باز نخواهد گشت... گریمحراب د داندیم

شاد ردیگیوجودم را م یسراپا شعف  میآ یم جانیچنان به ه رزنیپ یو از فکر 
تا  ها را دو له  باز مرومیباال م یکیکه پ با فر ی...در راهرو را  صتتتدا  ادیکنم و 

 یم رونی:حاج خانم....حاج خانم...حاج خانم هراستتان از آشتت زخانه بزنمیم
 ...دیآ

گاهم م یخودم را در آموشتتش م دنشیمحض د به هاج و واج ن ندازم...  یا
خوشحال  نقدریفهمم چرا ا یحاج خانم...حاال م دیببخش: مرا میگو یکند...م
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خدا هدی....چرا زودتر نگفتدیبود به  به من چ نیکم در ا چی...؟  یزیمورد 
ستمینگفت...من نم شمت یو گرنه زودتر م دان شن...چ شمتون رو  نوآمدم...چ

 فشارمش... یروشن و محکم در آموشم م
هم  یلیکند خ یم یکه ستتع یشتتود و در حال یکم کم از هم باز م شیها اخم

 یو....ترونیبله آن ب میگوی...؟میدیپرد: محراب را د یباشتتد،م دهیمرا نبخشتت
 ...مدیفهم ینشسته بود...خودش گفت که محراب است و گرنه باز هم نم وانیا

:نرگم جان مادر...باورت دیگویشود،میاز اشک پر م شیکه چشم ها یحال در
ک ...با مدرشتتهیهم یبازگشتتته...برا شتتهیمه یکه برا میشتتود اگر که بگو ینم

 کی یبه کشتتورش خدمت کند...حت شتتهیهم یآمده تا برا کیالکترون یدکترا
 یکمکه رفته،همان محراب بازگشته... فقط  یذره هم عوض نشده همان محراب

 تر و جا افتاده تر شده.... و گرنه... دهیفهم
شارم و م یرا م شیبازوها  هم نیشما کمتر از ا تی:حاج خانم از تربمیگو یف

 یواه کردمیفکر م شتتهی:همدیگویو م یصتتندل یرو ندینشتتی...مرفتیانتظار نم
مو  ی یه کیاگر برگردد  ای گرددیهرگز بر نم ای کردمیش...فکر م ردیگیفرنگ م

 ی(، مخندمیم...) القیی یآمده کشتتورش برا یچند روز یبلند استتت که برا
شت با همان  یچمدان لباس رفت،وقت کیرفت با  یم ی: وقتدیگو  کیهم برگ

 چمدان برگشت...
دگاه از فرو ی،وقتیلینامه و مدرک تحصتت انینامه و پا ریچمدان پر از تقد کی با

بماند...باور نکردم...به خدا  شتتهیهم یاستتت و آمده تا برا رانیزنگ و گفت ا
باره م ندیباور نکردم...و دو مه مهیگر ریز ز هد،ازی...ستت م ادا هم  یبچگ د

 یعوض نم ایدنمشت از خاک وطنش را به همه  کی یگفت که حت یم شهیهم
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ند ول ها را عوض م یخب من م یک مان آدم  ند...رفاه رنگ  یگفتم مرور ز ک
 یم ادشیپوستتتش برود خاک و آب و وطن  ریگرداند.آب که ز یرا بر م یآدم

ا نرگم جان... چقدر خد یدانینرفته بود...نم ادشینرفته بود... ادشی یرود.ول
 داد. نبه م یفرزند نیرا شاکرم.. خدا را شاکرم که چن

 یرا پاک م شیاشک ها عی...حاج خانم سرشودیو محراب وارد م شودیباز م در
 دیبا یمزاحم خلوت تان شتتدم...ول دیبخشتت دیگو یکند...محراب رو به من م

به عال یبرا ییبروم...عصتتر چند جا تاکار قرار دارم.ستترم را  یمت  تکان  دی
و  رمیگی.اجازه مکندیم زیم دنی...حاج خانم به ستترعت شتتروع به چدهمیم

پم به  ستیناهار خوردن ن یبرا یوقت گریشده...د رمیشوم....د یمرخص م
شم و به راه م یسرعت لباس م شغول محراب  یپو افتم ... اما تمام راه ذهنم م

 است...
ص چقدر صله بعد از پا لیا ست بوده که بالفا شت انیو وطن پر سش برگ ه آن در

به خودم فکر میرییتغ چیهم بدون ه  ومترلیخودم که تنها چند ک کنم،بهی...و 
گاهم،از من کم د یدور با ا یگریاز زاد ما  خت...و او ا مه  نیستتتا ه

 خانهی....هرگز محراب وجودش را به می...وهم فرهنگیفاصتتله....،هم مکان
 فروخته...ن اریام

 ینرگم جان، وقت یدانی: )نمدیآ یم ادمیحاج خانم کلمه به کلمه  یها حرف
شت با ا کیبا  رفتیم ه تفاوت ک نیچمدان لباس رفت با همان چمدان هم برگ

 نامه بود...( انینامه و مدرک و پا قینامه و تشو ریچمدانش پر از تقد
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پدر و مادرم...از احستتاس شتترم تمام  ادیافتم....و  ینمرات خودم م ادیباز  و
 ینم امیدلخور هیما گرید مانیا یشتتود و...حرف ها یصتتورتم پر از عرق م

به  یکنم و در آخر لبخند یرا جمله به جمله با خودم مرور م شیشود...حرفها
 ایچ انسان یگفت:ه یشود...او راست م یمهمان لبانم م قتیوسعت درک حق

به  دنیرس یکه برا یمن باشد...من یدف اول زندگارزش آن را ندارد که ه یآدم
 نیحرکت کرده ام...بارها زم دیبا انیمخالف جر شتتهیستترنوشتتتم،هم ینجایا

سته ام...ا ست م مانیخورده ام و برخا  بم یم،کاریگفت قمار کردن زندگ یرا
دوستتت  کی نیریاگر چه تلخ،اندرز شتت مانیا یاحمقانه استتت...حرف ها

 .ندیبب یمتیخواهد فدا شدن مرا به هر ق یکه نم یبود... دوست یقیحق
10/12/70 
ظار در انت ب*و*ساتو ستتتگاهیتو که در ا دنیو باد شتتومیخارج م مارستتتانیب از
سرعت قدم ها یمن سوار م میافزا یم میبه  ...چنان در خودت فرورفته شومیو 

شتتتباه : چه شتتده؟نکند امیگو ی...با خنده میخور یمن جا م دنیکه با د یا
 ؟یبود یگریسوار شده ام...!؟منتظر کم د

 تی:من به عور همه گلها به جز نرگم به شدت حساسییگو یو م یخند یم
ا ت میبر فتی: خوب،خودت را لوس نکن...راه بمیگوی؟میدانستتتیدارم...نم

شتتکستتتن ستتکوت ضتتبط را روشتتن  یو برا یافت ی...راه مدهیما را ند یکستت
سکوت را م...ترانه الهه ناز یکنیم ز از :هنویپرس یشکند...آرام م یبنان قلب 

:از میگوی...میکن ی: )نه...( متعجب نگاهم ممیگو ینه؟؟؟؟ م یمن دلخور
 اندیکه بگر یکه بخنداند دشتتمن استتت و دشتتمن یگفته اند...دوستتت میقد

 دوست...
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:احمق دهمی...ادامه میکرد دوارمی:امییگویو م یفشار یو م یریگیرا م دستم
 را نفهمم... یو دشمن یدوست نینه آنقدر که فرق ب یولهستم 

شانهی:خب حاال کجا بروییگویو م یده یسرت را تکان م تیدرا با  میها م؟
خانه ما؟...ناراحت که  میبرو ی؟موافقییگویم اطیاندازم ...با احت یرا باال م

 ؟یشوینم
ه ک حفظ ظاهر.چرا یاستتت،فقط برا یهم تعمد کنم،آنیمکث قبول م یکم با

بت آمده تو ثا شیبه تو اعتماد دارم...در آنچه پ ایدر دن یاز هرکستت شتتتریحاال ب
 نی...با ایمن هستت ندهیاز خود من نگران ستعادت و آ شتتریب یکه حت یکرده ا

 شتتهیمه قلبتاستتت...عقل تو بر  یوانگیتو د تیبه خلوص ن دیترد ریتفاستت
عاشق داناست و زخم خوردن از عاشق  کی شهیهم یکس نیحاکم است و چن

 دانا محال است...
باز م در که  نه ات را  چه م ،ازیکنیخا نه بزرگ و کنمیم رتینم،حیبیآن خا ...

شت ست.با ه یدراند شها جانیا سرک م یرا در م میکف  یآورم و به همه اتاقها 
 شوم... یمبل ولو م یکشم و عاقبت خسته رو

: ییگویدهم...م ی؟ستترم را تکان متمام شتتد ی:کنجکاوییگویو م یخندیم
خانه  نیکه خانم ا یاستتتت... خوش به حال زن ی:عالمیگویچوور استتتت؟م

 ...کنمیخانه مجسم م نیخانم ا اتیشود...و در ذهنم خودم را در ه
تا آن وقت خییگو یلبخند م با نده...و برا یلی: به  یدرستتتت کردن چا یما

ش زخانه م سمت یرو یآ ش زخانه م.من هم به تبع تو به  ه ک یو در حال میآ یآ
ه ب ازیکه زن تو ن ی: راستتتمیگویگذارم.م یآشتت زخانه م یستتکو یدستتتم را رو
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و ت دی....شاشومیاست....و ساکت م لیخانه تکم نیندارد....ا یا هیزیجه چیه
مه حرف من چ تا ییبگو یزیدر ادا یکه  ما ه یدی باشتتتد...ا  چیبر وجود من 

شه اتاق رو رومی...میکن ی...و فقط گوش میگوینم ار کن یآجر یسکو یوگو
 ...نمینش یم نهیشوم

 یکه به خانه م یی،روزهاینرگم،دوستتت دار ی:راستتتییگویآشتت زخانه م از
 ؟یریبگ ادیالخط  م،رسمیآئ

ر :فکمیگویم یدیتو در عوض کردن صتتحبت.با ناام یهستتت ی_عجب استتتاد
مغز مان  هم به یوانیافکار ش ینووریبهتر است...تازه ا یکاریاز ب ستین یبد

ذ و قلم و کام کیبعد با  یو کم ییآ یم رونی...از آشتت زخانه بکندینم دایراه پ
ام  یوانیشتتافکار  یکن ؟معولییآ ی: پم چرا نمییگویو م یگردیدوات بر م

 ؟ی:کجا؟ چ رسمیشود،م یرشته افکارم پاره م یخندیها...و م شوندیم داریب
ند م؟یریبگ ادیرستتم الخط  یخواهیمگر نم ییگو یم با ب شتتومی...بل  یو 

سبز  کیافتم...اتاقت سبز رنگ است... یبه طرف اتاق تو به راه م یحوصله گ
 ....میکم رنگ و مال

مه باژور و م یاز پرده و روتخت زیچ ه تا حت ریتحر زیو آ ته  ها یگرف تاب   یک
و  یگذار یم زتیچرخدار م یکنار صندل یصندل کیشده کتابخانه، یصفاح

شییگو یم ش ی...منی:بن سخنران نمین شروع به   و در اخر هم یکن یم یو تو 
 مثال... یشعر با مسما برا کیهم  نی:اییگو یم

 برگ گاه کیاندازه خواه بر نتابد کوه را در  کیخواه ل یم ارزو
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 یباشد که الف کوتاه سه نقوه است سرت را بلند م ادتیفقط  میتو بنو حاال
 گریبار د کیتو.... یبا مستتما یمن اما ماتم برده به مثال یکن یو نگاهم م یکن

 کنم: یشمرده با خودم تکرارش م
 اندازه خواه کیخواه ل یم ارزو

 برگ گاه کینتابد کوه را در  بر
 یصتورتم چند بار تکان م یحواستت کجاستت؟و دستتت را جلو یپرست یم

 ...یده
 یبلند م تیاز جا یده یکه ستترت را به عالمت تاستتف تکان م یدر حال بعد

 یبر م میاز ته گلو ییکه صتتدا یبرنخاستتته ا تیاما هنوز کامال از جا یشتتو
 خوانم. یمسحور شده م یخودم نا آشناست مثل آدم ها یکه برا یی...صدادیا

 نه؟ ایماند با من مهربان ،  یفکرم که خواه نیا در
 نه ؟ ایزمان  نیا یکه دار یلوف یکن یمن کم م به

 ها کشم آخر یتو خوار ،کزیدارند خلق گمان
 نه ؟ ایگمان، نیخواهد شد آخر ا نیقیمن  زیعز

شتتده  ری...کامال واضتتح استتت که مافلگیمان یم یدر همان حال باق یمدت
 میقم*س*ت یکرده ا زیکه چشمانت را ر یو در حال یگردان ی...سرت را برمیا

روم  یم ییگو یم ی...و بعد بدون آنکه پلک بزنیشتتو یم رهیدر چشتتمانم خ
 ...یرو یو م اورمیب ییچا
 کامذ نوشتتته یکلمه رو کی یشتتوم بدون انکه حت یستتالن م یدنبال تو راه به

حداقل ده  یچا ختنیو ر نمینشتت یم یدر انتظار چا یراحت کی یباشتتم و رو
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شد...عاقبت خسته م یطول م قهیدق ش زخانه یشوم و به دنبال تو راه یک  یم ا
شت م نمیب یشوم و تو را م ش زخانه رو زیکه پ سته ا یصندل کی یا ش و  ین

 ....یپنهان کرده ا تیدستها انیصورتت را م
قا ا ستین یاز چا یکه خبر ستین خودی:بمیگو یاعتنا م یخورم اما ب یم جا

کنم...اما تو سترت را  یزنند و نگاهت م یچرت م یمهمان نواز یبه جا نجایا
حال م یاور یباال نم مان  نان در ه به طرفت میمان یو همچ و از  میا ی... 

 یپرستتم ستترت درد م یکنم و ازت م یپشتتت دستتتم را دور گردنت حلقه م
ستم را از دور گردنت باز م سرعت د ر ب تیکه از جا یو در حال یکن یکند؟به 

شت  یگریحرف د چیه ینه و ب ییگو ی،میزیخ یم شروع به رپ  نختیبه من 
 ...یکن یم یدو فنجان چا

شتت را به من کرده ا اگرچه شده ا یپ سل  ست که ک ضح ا  ی....ارزو میاما وا
 مهربان و شوخ و خنده رو... مانی...همان ایشد یمن م مانیکنم کاش ا

 ...فرصتمان را هدر نده...گریمن....تلخ نشو د مانی...امانی:امیگو یم پم
 ...؟یمن چه گفتم که دلخور شد مگر

 یم یداده ا یو قندان خودت را باز یکه پشتتت به من با فنجان و قور همچنان
شده ام...هنوز نم ینگفته ا یزی:نه تو چییگو سل   زادیکه ادم یدان یو نه من ک
 ....؟ستیمزاج ن کی یرو شهیهم

ست م دهیفا ی...بمیگو ینم یزیچ گرید ج شورن ییا ی:ممیگو یدانم...م یا
چامیکن یم یباز میدار ییگو یم؟میکن یباز ات را خورده،نخورده از  یی.

ش زخانه ب ش یکاناپه حال م ی.... رویرو یم رونیا و کتاب طب کودکان  ینین
 .یریگ یچشمت م ینلسون را جلو
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 ینم یزیواضتتح استتتت که چ دگانتیکنم از حرکت مردمک د یم نگاهت
 ینشتتان نم یعکم العمل چیاما تو ه نمینشتت یم یراحت ی...کنارت رویخوان

من  دنیکه د یا دهیرس ییو به جا یکنم حوصله ام را ندار ی...احساس میده
بد و ازار  نقدریحرکت من ا یعنیپرستتم  یعذاب آور شتتده و از خودم م تیبرا
 تیرو یدارم...حت یبر م یرا از جا لباستت می...لباستتهازمیخ یبود؟ بر م ندهده

آژانم  کی می... اگر ممکن استتتت برامانی:امیگو ی.میگردانیرا هم بر نم
 ...ریبگ
کار دارم بروم خانه بهتر استتتت.تو هم  یکم کی:میگو ی:کجا؟میپرستت یم

 ...یکن یقبول م یمخالفت چیه ی..بیبه استراحت دار اجیاحت
 : نرگم...؟! ییگو ی:خداحافظ...م میگویزنند...م یبعد... زنگ م یکم

 یات م یگفته که من مستتبب خار ی:چه کستتییگو یگردانم م یرا بر م ستترم
:خودت را به ان راه نزن...تو هرچه ییگو یکنم ...م یشتتوم...؟مبهم نگاهت م

 دیترد یا دهیشن ییزهایو چ یا دهیرا د یکس نکهی...در ایستیچرند گو ن یباش
ما م بدانم، یندارم...ا ک یلیخ می... برا یعنیخواهم  بدانم چه  همهم استتتت 

 ...؟!!!یا دهیو چه شن یا دهیرا د یکس
 ...!ستیو صاف ن ی:پم اسمان دل تو انقدر ها هم آبمیگو یم

 ...یزنند ممتد و طوالن ی_دوباره زنگ م
ه ها ...از پلمیکن یبعدًا صتتحبت م هیقضتت نیبرو نرگم... راجع به ا ییگو یم

حال یم نییپا که از چ یدوم در  حاال موم نم   ی...و وایدر هراستت یزیکه 
 از ان در هراسم.. زیمن اگر که هراس تو از همان باشد که من ن یمن...وا
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12/12/70 
ست که به منزل باز م بعد ست...در اتاقم  باً یگردم خانه تقر یاز ظهر ا ساکت ا

باز م به چهار د یرا  روزها عجب دلم  نیخزم...ا یم تمیمحکوم یواریکنم و 
کنم که درستتم زودتر تمام شتتود و  یخانه ام را کرده...از ته دل ارزو م یهوا

ادم  نیاز ا اهویو پره وغشتتهر شتتل نی...از امیبرگردم به خانه ام...به وطن مادر
کنم و بعد  یاستتتراحت م یخستتته شتتده ام...کم یهزار رنگ و هزار باز یها

اجازه  گری...دکنم یاورم و به دقت شتتروع به موالعه م یرا در م میکتاب ها
 تکرار شود...هر گز... شینخواهم داد اتفاق ترم پ

ر دخت میکنم.فرنگ یو در را باز م زمیخ یزنند...بر م یستتاعت بعد در م چند
سالم دختر خوب...خانم  کیعل دیگو یکنم...م یحاج خانم است...سالم م

...اگر میخودمان ستین ی...کسمیجشن کوچک گرفته ا کیجان گفتند امشب 
 ...دیاوریب فیتشر دیواستخ

خواهد  یاندازم دلم م یکه وستتط اتاق اوار شتتده اند م میبه کتاب ها ینگاه
ندازه  نی...امیگو ی...اما نممیای...نمتوانمینم میبگو به ا چند وقته حاج خانم 
 چیه یجا گریدانم که اگر امروز هم نروم د یاز دستتتم دلخور شتتده...م یکاف

تا ینم یحیتوضتت مت  به عال ند...پم ستترم را  یما کان م دی  یدهم و م یت
عت د می:پم اگر ممکن استتتت من نمیگو درس  ی...کممیا یم گریستتتا

 دیندارد هر وقت که فرصتتت داشتتت یاشتتکال دیگو یزند و م یدارم...لبخند م
 رود... یو م دیاوریب فیتشر

خوشتتحال  دنمیگذرد حاج خانم با د یباد م نیستتاعت ع میبندم و ن یرا م در
 میشامل حاج خانم و محراب،فرنگ یجمع کامال خصوص کیشود...در  یم
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شام م شوهرش و دخترش و من  شام حاج خانم با  ی...کممیخور یو  بعد از 
:ترا دیگو یزنند...محراب م یشتتود همه دستتت م یکوچک وارد م کیک کی

 بابا ُمردم از خجالت... دیکنخدا بم 
سم:حاال ا یم ست؟فرنگبه چه من کیک نیپر سبت ه ر :به خاطدیگو یم میا

ها برو حراب.. ا م کار  به  ماز  م میا باال  م یرا  حراب  م به  هم و رو   ید
 د؟یکرد دایکار پ یزود نیپرسم:جدًا...؟ به ا

 نیپرسم دانشگاه؟شما را با ا ی:دانشگاه...با تعجب مدیگو یانشاء ا...؟م کجا
ص شرکتیتح صوص یها الت، ست م یرو یخ شما برا ید دانشگاه  یبرند...

 یکم برا چی:نه خانم...نه...هدیگو یدهد...و م ی...! ستترش را تکان مدیفیح
شگاه ح شگاه براستین فیدان ض ی...دان ست.اتفاقا من خ فیها ح یبع  یلیا

س جهینت نیفکر کردم به ا ست جا یکه جا دمیر شگاه ا  ییامثال من فقط در دان
 یو عمرشان را در ان س ر یجوان یروزها نیکه نسل جوان و با استعداد ما بهتر

 یو ارزش ها ارهایو کنجکاوشتتان به دنبال مع قیدق یکنند و با چشتتم ها یم
 کنند. یگردند تا الگو بردار یم یقیحق

 یزند...با دقت نگاهش م یهستتتم که او محکش م یکستت نیمن ِ استتتاد اول و
 بیهر دو مر مانیاست...مثل ا یبی...عجب موجود مرست؟یکنم...واقعًا او ک

 تیمن نستت ییو دانا یرکیکدام در حد ز چیه قتیاند...شتتناختن حق دهیچیو پ
 دهاپا افت شیو پ یمن ستتوح یوستتعت فکر نیچن نیا یها شتتهیدر برابر اند

 است...
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 ریدر ز نییان پا میکنم...بهتر است زودتر برگردم...کتاب ها یساعتم نگاه ک به
 خانه به شدت دلتنگ من هستند... نینمور ا نیزم
15/12/70 
ه موم ن بودم ک گری...چون حاال دیدانستم که تو هست یکه زنگ زدند م یوقت

 زدند... یخانه را نم نیزنگ ا چکمیاز تو ه ریبه م
 کیتمام صتتورت مهربانت را پوشتتاند و  یلبخند دنمیرا که باز کردم .. با د در

 ... یصورتم گرفت یشاخه گل نرگم را جلو
سالماینرگم دن نیسالم بر خوشگل تر یرا گرفتم ...گفت گل  دمیو دو ...گفتم:

شدم نه تو چ سوار که  شوم... ضر  دادن  راژیو نه من...اما از و یگفت یزیکه حا
که ستتر خوشتت تیها ندیمعلوم بود  گاهم را  ی...ستترت را بر گردا و ن

خدا  طگذرد،فق ی:باز در ان مغز کوچک چه میو گفت ی...دستتتم را گرفتیدید
 داند ...؟ یم

ما مان را خراب نکن...رحم کن و  گرید ،امروزیلیخدا وک ا امروز را  کیروز
 ... میپهن نکن...دربست مخلص یچاره،دامیب دیص یبرا
 یرکیگرداندم،گفتم:من ابله تر از ان هستم که ز یکه با ناز سرم را بر م یحال در

و  ییانابرازنده د شتتتریکارها ب نیرا داشتتته باشتتم ا دیپهن کردن دام و بردن صتت
 توست... استیس
ند با هه خ خار استتتت و  نیاز ا ی:وای...و گفتیدیقهق پا  که ستترا ما  نرگم 

 خاشاک...
 ...دیما که سراپا شک است و ترد مانیا نیاز ا ی:واگفتم
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زده  یادیستتکوت شتتد...ته دلم به ملط کردن افتادم...باز هم حرف ز ناگهان
باره بدخلق م یبودم...وا چه  یگرداند یکه برم م ؟اگریشتتتد یبر من اگر دو

 کردم؟؟! یم
 انداختم و به مردم در حال گذر نگاه کردم... نییرا پا سرم

صدا عاقبت شمرده گفت یسکوت با  ست، شک شک و ت یمانی:ایتو   دیردکه به 
 یمانیا نیکن...چن شیرها یپرس ی...از من ممانیاست،کفر است نه ا کینزد

 ...یتر نی،سنگیرا نداشته باش
 از مزاج نبود.... یاثر چیا با شتاب به سمتت برگرداندم...در لحنت هر سرم

مه جایداد ادا به  باه راه ی:من اگر  که در پم هر  یتو بودم گوهر وجودم را،ت
ست،نم دیاز ترد ییقدمش ردپا ش یکردم و اگر برا یو هراس ا ئل قا یوقتم ارز

 گمراه نشتتدم،راه رفته را باز نیاز ا شیب م،تاینبودم،الاقل به احترام ارزش وجود
 گشتم. یم

 ...یرا دور زد ابانی...و خ
 قاتلش را... یکردم که مقتول نیدلم چنان خودم را نفر در

ات  چهینه،باز گریشوم د ادهیپ دیخشم گفتم:با ،بایدرب خانه نگه داشت یجلو
ش سخره ک شده...؟به  سخره و لگدمال   نیها،بهتر یمن تازگ دنیشده ام ...؟م

ردن پرک یشده؟خجالت نکش...راحت باش،حوصله ات سررفت برا حتیرتف
به  به اشتتتک ها ل*ج*ناوقات فرامتت،مرا خبر کن و  به  میبکش...انوقت  و 

 لگدمال شده ام،بلند بلند بخند... مرور
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هتر از ا یستتترگرم چه ننیب با با عصتتت کرد تی...؟؟ قوع  و  یحرفم را 
ها ی:من...شتتوکران نمیگفت دانم از چه  یرا بکن...نم تیخواهم...برو فکر 
است و من همانم  قتیاما فکر کن که تمامش حق یا دهیشن یزیچه چ ،ویکس

که  منیرا بکن...من هم تی...همانم که گفته اند...پم برو فکرهایا دهیکه شتتن
ستم شت  ای...خوب ه سقوط...هم ای ی...نردبان ترقبایز ایبد... ز ام  نیپرتگاه 

 تیزارتر برو و سنگها یو از ادم مردد ب زارمیب دیکه هستم... نرگم ...من از ترد
ست ستیمرا باور کن یرا با خودت وا بکن...اگر تون راهت را  ی...برگرد و اگر نتون

اگر  یل...وچیکه ه یبه رفتن گرفت میماز من جدا کن....اگر که تص شهیهم یبرا
شتیماند ش چیه یندارحق  گرید ی. ..اگر که بازگ ت وق چیشد،ه رفهمیوقت،

 قیداشتتت،درباره ام تحق یخواه ی... فرصتتت کاف یمردد و دو پهلو حرف بزن
 میصمت دینکن...با ترد یزندگ دیالزم است بکن اما با ترد یکن...اصال هر کار

 یبرستتتان چه برا نیقینده...خودت را به  یو مرا باز تخود دی...و با تردرینگ
 یمثل شاگرد مدرسه ها از رو رینگ میماندن...ابلهانه هم تصم یرفتن و چه برا
 ...یاحساسات ِ ان

 شود؟ یچه م غهیص فیزحمت گفتم:و اگر بروم تکل به
و هم فصل را...نگاهت کردم  دی:خدا وصا را افریگفت یان که سر برگردان بدون

چه ب قیدق نه...هر  فا کا هت م شتتتریو موشتت گا نات م میکردم،برا ین  یاشتت
سم و همه می...همه زندگزمیعز مانیا یمن بود مانی...تو ایشد سا ...همه اح
 ام... ییدارا

ندگ بدون بدون تو،حرف زدن از ب یتو ز تو بودن  یکردنِ من ممکن نبود...
ندگ ما ز حت بود،ا ناختم م یکرد هرگز...خودم را خوب م یرا ممکن  ریشتت
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ت ح نم  توا ب تو  بدون  ب کی یبود، هم دوام  حاال اورمیروز  که ... هر  تو 
ون تو بد ی...زندگوالیه ای...فرشتتته بایز ایبد...زشتتت  ای...خوب ی،باشتتیبود
مور ن نیزم ریبود که بارها و بارها در ز یقتیحق نیممکن بود...وا ریمن م یبرا

 بودم... دهیرس نیقیخانه ام درباره اش به 
 یاول بار نیشدم،ا یمنوق نامهربان تو لگدمال م یپا رینبود که ز یبار اول نیا

 یم دهیکشتت ینبود که وجودم در چنگال معلول بودن و نه علت بودن،به ابتذال
ست من بود...ا ا حرفه نینبود...ا بیمر میچهره نامهربان برا نیشد که نه خوا

شتتناختم...از همان روز که  یبا تو م ییروز اشتتنا نینگاهها را از نخستتت نیو ا
 هربانت مجازات شدم...شالق کلمات نام ریخورده ز نیو زم چارهیب

شتم را  یشناختم... از همان لحظه ا یرا هم خوب م تیمهربان سرنو که برگه 
که  نباشم یا یتا من شکست خورده باز یرفتیپذ ع*و*ض*یمنت و  چیه یب

باز عه ا ینبوده ام...تو را خوب م گریدر ان  ناختم... مجمو  کیاز ن یشتت
ه ...ندیسف دی...نه سفهایو بد هایاز همه خوب ی..مجموعه اباویوبد...زشت و ز

قابل  ریو م بیو حد واسط...عج انهی...سبز سبز...می...تو سبز بوداهیس اهیس
دم و سبز سبز...سرم را برگردان ی...و گاهاهیس ی...گاهدیسف ی...گاهینیب شیپ

ست ستگ ید صندل رهیرا که به د سوده به   هیتک یدر گرفته بودم رها کردم و ارام وا
س لغشده بودم ناگهان...با یگریدادم نرگم د سدهیو ر م خودم ه یبرا ی...نرگ

س ریو م بیمر سته بودم درونا و یقیبه حقا دنیقابل باور بود...ر  که هرگز نخوا
ستتاخته بود پم بدون انکه  ریگید یباطنا به انها اعتراف کنم ناگهان از من ادم

 ...میاگر تمام شد برو گانه؟ی یتمام شد؟ اقا ینگاهت کنم گفتم:سخنران
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 از من یگری...توقع دیشتتد قیو به چهره ام دق یتعجب ستترت را برگرداند با
ماس کردن...ستتتنی...گریداشتتت ناه  یبه کنج عزلت لیخار و ذل ای...الت پ

در صدا  یاشک در چشم و لرزش یچهره ارام و مصمم بدون قوره ا نیبردن...ا
...و شتتمرده یرا رو کرد نمود پم برگ اخرت یم بیبه شتتتدت مر تیبرا
ا چه گفتم...؟ب یدیزدم؟ مگر نشتتن یحرف م یوقت ی:نرگم خواب بودیفتگ

 فتیو سرکوب گر است به شرط ان که حر رایگ یلیخ دمیگفتم:چرا شن یاسودگ
ش شم هایرا قبال قدر نکرده با شتت حاال گرد و متعجب به من خ ی...چ  رهیدر

 شده بود...
انسان  چیداند ه یم یاست...هر انسان عاقل دیدادم:از عقل و شعور تو بع ادامه

 دیکم نه ستتف چیکه کامل و مولوب باشتتد.ه ستتتین ایدن ،دریبشتتر چی،هیا
و  کین یاز خصتتلت ها ی...همه ما مجموعه ااهیستت اهیاستتت نه ستت دیستتف
 یبیباشتتد و هم ستتراشتت یتواند نردبان ترق یم ی...و نه تو که هر انستتانمیزشتتت

 ...مینظر من و تو با هم همسان نیقوط...از اس
...اگر  نیقی  دهیزا نیقیاستتتت و  دیترد جهینت دین،تردیقیو  دیدر مورد ترد اما

خاطر استتت که تو در  نیکه در مورد تو مرددم احتماال به ا یکن یاحستتاس م
صالح  یپم جدل ب یمورد من مردد صالح کن تا من ا ست خودت راا مورد ا

لت ز یشتتودم.در گوشتتته  نه نم کینمور  نیرزمیعز به  یخا  نیقیتوان 
 کنند.شرط یامتحان نم یاتاق انفراد کی...همانوور که خواننده کر را در دیرس

مولوب باشد...بنابر شرط  طیشرا عیاو عماًل و در جم یقبول ان است که صدا
وان ت یم نیقیصورت است که با  نیاست و تنها در ا د،مراودهیعقل،دشمن ترد

 ...دیقبول رس اید به ر
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که گوشتتته لبت بودخبر از  یحیمتعجبت از هم باز شتتتد...لبخند مل ی چهره
شجو هر دو ازان ب یداد.. امتحان یامتحان م کیاز  یسربلند ستاد و دان  یکه ا

 ...گفتم:حاال...نه... و لبخند زدم...؟یرو ی:پم نمیگفت هیخبر بودند با طمان
شعف یحال در صورتت در نور  ش یم بیمر یکه   ی:خدا را چه میگفت دیدرخ
 ... ی...و به راه افتادینرفت چوقتیهم ه دی؟شایدان
ستاد مابانه ات  یگریتو کم د یبود...برا یروز،روز خوب ان شده بودم رفتار ا

 ..بود. ریمانست و...چشمانت پر از احترام و تقد یم یهمکالس کیان روز به 
قابلم کمر م ،تایو با شوخ یباز کرد میاشدن مثل گذشته ها در را بر ادهیپ موقع

بود  فیتو ح یبرا یرا اشفته کردم و گفتم:پزشک تی...با دستم موهایخم شد
فا ....لومانیا ی... ادامه دادم:راستیدی...بلند خندیشد یم استمداریس دیو با
مان فقط  یبرا ته را انت کیبا هم بودن و  نیروز مع کیکن... خابروز در هف

 مشخص را...
 دیدارم با یان که من هم کار و زندگ یچه؟گفتم:برا ی:برایو گفت یخورد جا

 ود...ش یترم قبل دوباره تکرار م تیکنم و گرنه حکا یزندگ یزیبا برنامه ر
 فتی:جمعه چوور است؟گفتم:نه من اکثر جمعه ها شیو گفت یفکر کرد یکم

 ست؟یهستم...پنجشنبه بعدازظهر بهتر ن
..پم است. لیاست...اتفاقًا عصر پنچشنبه کارخانه هم تعو:چرا خوب یگفت

 قرارما بعدازظهرپنجشنبه هرهفته....
 دوشنبه70/12/18
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رف بر دوش به ط یفیوک ب*غ*ل ریاز کتاب ز یشده با تومار رمیاست د صبح
خورم...او هم اماده رفتن به سر کارش  یدوم...دم در به محراب بر م یم اطیح

 یمخصتتوص به خودش جواب م یایکنم...با حجب وح یشتتده...ستتالم م
 دهد...
تا به  یم یشتتوم وتمام کوچه را به حالت دو ط یازاوازدرخارج م جلوتر کنم 

گاهیا ما ه یم قهیدق5برستتم... ستتت  ینم ب*و*سازاتو یخبر چیگذرد ا
من لبخند  دنیرستتد...با د یم ستتتگاهیکه او هم به ا نمیب یشتتود...محراب را م

 یم انمارستیب ری:خمیگو ی...؟مدیبر یم فیسد:دانشگاه تشرپر یزند وم یم
سرش را تکان م صحدیگو یدهد وم یرم... ش حی: از  ب*و*س...اتودیموفق با

کنم وبه  یخودم باز م یبرا یراه عتیهجوم جم انیرسد...به زحمت م یراه م
در  میاز کتاب ها یمیکه ن یدر حال ب*و*سکنم...در اتو یزور خود را جا م

 یبه راه م ب*و*سشتتود...اتو یکرده استتت به زحمت بستتته م ریان گ یالبال
در  یکه ال میکه به کتاب ها نمیب یمحراب را م نیهوا وزم انیم ییافتد ومن جا

 کند... یمانده است اشاره م ب*و*ساتو
صم ست مرا کنار تو بب یچقدر دلم م ردیگ یم حر صندلندیخوا  ی...لم داده به 

نه در ا یستترش را بر نم دنشیبا د یکه کمتر کستت یلیاتومب ند.  نیگردا
در مانده...وناگهان  یکه ال ییبا کتاب ها نیهوا وزم انیمراضه وم ب*و*ساتو

 ...یام بوده ا یسبب سر بلند شهیکنم به تو که هم یبه تو افتخار م
70/12/21 

ساعت سوار که میزن ینگ مه*ر*زچهاربعد ازظ سر  یصندل یشوم رو ی...
ستم  سالم بر گل همییگو یوم یگذار یشاخه گل نرگم م کیکنار د  هشی:
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سگذار نگاهت م یبهار من...در حال س ا سالم اما  کی:علمیگو یکنم م یکه 
 ...ستیبهار ن شهینرگم گل هم یاشتباه کرد

باه نکردم.برا ری:نخییگو یم هار تر شتتتهیمن نرگم هم یاشتتت گل  نیب
 ی:نمییگو ی...محکم مینشتتو دینا ام دوارمی:اممیگو ی...با خنده ماستتتیدن

 یکم نما؟یس می:برومیگو یست؟میخب برنامه امروز چ یده یشوم وادامه م
 ینم ومک یموافقم...متعجب نگاهت م رییتغ یبا کم ییگو یو م یکن یفکر م

 نیبا ت اتر موافقم...اتفاقًا تاالر وحدت هم هم یعنی ییگو یچه؟م یعنی:میگو
با اشتتت میرو یم یهاستتتت اگر موافق باشتت یکینزد  یدنده را عوض م اقیو
 یکه تو ارادت خاصتت ابمی یکه در وجودتو به وجود امده در م ی...از شتتوقیکن

به  میشتتو یبعد که وارد ستتالن تاالر وحدت م یوصتتد البته کم یبه ت اتر دار
 ارادت خاص از کجا نشات گرفته... نیکه ا ابمی یدر م یراحت

س انجا که از ست که تو  نمایت اتر مخاطب خاص دارد و سلم ا مخاطب عام وم
 ....یده یم حیموابق معمول خاص بودن را به عام بودن ترج

70/12/25 
صم سر کیگرفته ام...مانتو کهنه ام را همراه  یبه خانه تکان میت ورو  رنگ یرو
 رونیاز اتاق ب یکی یکیکنم...بعد اثاثها را  یپوشتتم ودر اتاق را باز م یرفته م

ستن ورفتن م زمیر یم ش شروع به  ساعت تقر یو ست بایکنم...  شب ا شت   ه
زند  یلبخند م اتیهمن در ان  دنی...با ددیا یشتتود ومحراب م یکه در باز م

سرا یخانه تکان روسیسالم...عاقبت و دیگو یوم شما هم   کرد؟راست تیبه 
 خورد... یگفته اند که کوزه گر از کوزه شکسته اب م
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سشیکه و دیدان یسالم...م کیعل میگو یخندم وم یم سر رو شدت م  یبه 
 ...دینکرده فرار کن تیاست!پم تا به شما سرا

بارزه دهم بمانم وم یم حیترج ستیفرار رسم بزرگان ن یول دیگو یم یصبور با
ان خودت دیگو یاندازدم یم یرنگ وروفته نگاه هیکه به اثاث یکنم...ودر حال

نه...چند تا هم کلفت  میگو ی...با پوزخند مد؟یرا جابه جا کرد نهایا ییتنها
 شما مرخص کردم بروند... یپا شیونوکر داشتم که پ

شق دیگو یم ست یعجب کله  گذرد  ینم یزیرود باال...و چ یشما...او م دیه
سباب واثاث دنیگردد...حاج خانم با د یکه همراه حاج خانم بر م  دیگو یم هیا

کار خودت را کرد کان ینگفتم تو نم ؟مگریاخر  نه ت خا هد  کی...یکن یخوا
س نینمور و کهنه که ا نیزم ریوجب ز  یدر حال بندارد محرا ریهمه طول و تف

 :دیگو یکند وم یکند حرفش را قوع م یکه با چشم مره نگاهش م
سا نیهر کدام از ا یجا دییتعارف بگو ی_خب نرگم خانم...ب ست لیو  کجا

شرمندگ تانین براتا م به خدا اقا محراب همانوور  میگو یم یجا به جا کنم؟با 
باور  ستیبه زحمت شما ن یازیبرم...ن یکه خودم اوردم همانوور هم خودم م

 دیوگ یوم ندک یچانه زدن کمد را بلند م ی...به جاستتتین نیستتنگ ادیز دیکن
 کجاست؟... نیا یخب جا

شحال یوجابه جا م زیزمان ممکن تم نیدر کوتاهتر زیهمه چ و  یشود...با خو
به محراب م هد...در حقم  میگو یرو  بد خدا عمرتان  ند... تان درد نک دستتت

 دیهستتت میشتتما هم مثل خواهرم فرنگ دیگو ی...متواضتتعانه مدیکرد یبرادر
 کردم. یخواستم نم یاگر نم ستیتشکر الزم ن
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خب اقا  دیگو یشده م خسته یصندل یکه از نشستن رو یخانم در حال حاج
تکان  دیی...محراب ستترش را به عالمت تادیفرما یم یمحراب اجازه مرخصتت

که  ی.حاج خانم در حالدیخانم جان لوف کرد دیبفرمائ دیگو یدهد و م یم
باال م ها  له  کهیدر ا دیگو یرود م یارام ارام از پ  یشتتک چیلوف کردم ه ن

ضر نم چی.چون اگر من نبودم هستین ر س ینقش لولو تیشد برا یکم حا
 کند... یخرمن را باز

 یم یکه از حرف مادرش خنده اش گرفته از من خداحافظ یدر حال محراب
سرعت به طرف مادرش م شانه او حلقه  یکند وبه  ستش را دور  س م د دود 

 دیمادر جان.شتتما ملکه وستترور من هیستتر خرمن چ ی:لولودیگو یکرده وم
خوابم اما هنوز  یبندم و انقدر خستتته ام که شتتام نخورده م یورفتند...در را م

 زنند... یکه در م دهیبه بالش نرس سرم
 یگرفته دودست نییکه سرش را پا یکنم ...محراب است...در حال یرا باز م در

شقاب مذا را جلو سته  دیگو یو م ردیگ یمن م یب شب خ مادر گفت چون ام
 یول مریگ ی... بشتتقاب را مدیشتتام بخواب یب ک،وقتیوقت  کیمبادا  دیهستتت

 از ان که تشکر کنم او رفته است. شیپ
 پنچشنبه70/12/28

 یپوشتتم وبه طرف در م ی...پالتو ام را میدانم که تو هستتت یزنند.م یم زنگ
 دوم...
 یومن ب یزن یلبخند م دنمی...به محض دیمنتظر نیمعمول داخل ماش موابق
مروز ا ی:اگر گفتییگو یسالم وصلوات م یداز کلشوم...بع یسوار م یمعول
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 یکن یکه دنده عوض م یکنم. در حال ینگاهت م م؟مبهمیقرار است کجا برو
 یم رامخوب... ا ییجا ییگو یوم یده یفشار م شتریپدال گاز ب یرا رو تیپا

 یخواب ها ییگو ی...م؟یا دهید میبرا یکند...باز چه خواب ریخدا به خ میگو
 خواند... ی...مرد میکن یخوب وضبط را روشن م

 اواز بارون یصدا تو
 یقلب خاک ط ش

 یدرد نیتسک هیگر مثل
 ...یسوره پاک کی مثل
گاهم م یم یارام مرد را همراه ارام جب ن  ییگو یو م یکن یکنم...متع

 فقط خواننده نبودم که شدم... میگو ی!م؟یکرده ا شرفتیپ
 یدر امدش از پزشتتک دیرا هم امتحان کن...شتتا نیندارد.ا یضتترر ییگو یم
 شود... یباشد.تازه مشکل نجابتت هم حل م شتریب

 ی:نمییگو یم ونتیتو...با ش یوانگید ایمشکل نجابت من  میگو یخنده م با
خواننده شتروع  فیاواز وهمرد ریز یزن یبار تو م نیهم هر دو...وا دیدانم شتا

 ...یکن یبه خواندن م
ه در رابوه با رشت یخواه یدرست هم نم انیتو بعد از پا مانیا یپرسم راست یم

 نی...امی:نه...ما جدا در جد کارخانه دار بودییگو یم ؟یات کار کن یلیتحص
هم  یلی...خدا وکدهیاري از پدر به پستتر رستت کیاستتت که مثل  یشتتغل عمر

 است... ی.درامدش صد برابر پزشکستین یشغل بد
 کیقرار استتت تو  ی؟وقتیکشتت یزحمت م نقدریا یچ یپرستتم پم برا یم

ستتر  شتتهی:اوال که:من عادت کرده ام همییگو یم هی.با تمانیکارخانه دار باشتت
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شم...ممتاز ونمونه...درهر چ صیزیامد با من الف  ی...برارهیم ل،وی...کار،تح
 برابر است...منحصر به فرد بودن یمن با  یاصال نبودن...و ب برا یعنینبودن 
 ...ستیدانم مولق ن یمن است...هر چند که م یال زندگ دهیا نیبزرگتر

بمانم.هدف من چند  یباق یپزشک عموم کیوجه قصد ندارم  چیمن به ه ایثان
له ان طرف تر استتتت...  له ا دنیرستت یعنیپ له ا یبه پ باالتر از ان پ  یکه 

 حد امال نیرا تا به ا ی...هرگز ادمیخواه دهایز یلیخ میگو ینباشد...اهسته م
 توانم مثل تو باشم... یام.من هرگز نم دهیگرا ند

}فکر هر کم به قدر دیگو یحافظ م یا دهی...نشتتنیکن ی:اشتتتباه مییگو یم
نار خ مت اوستتتتکو ک بانیه گاهیکن یپارک م ا ندازم  یبه اطراف م ی...ن ا

شمم به مغازه ا شنا ن میخورد که اگر چه برا یم یوچ خوش  نیتریاما و ستیا
ستیگو یاب ورنگش به حد کاف ست پ ریم میگو ی.با حوصله ما  ادهیممکن ا

نم...در ک یدستت رو شده وبا انگشت به مغازه اشاره م گری...دگانهیدکتر  شوم
 یم اگر فکر ییگو یخورد م یتاب م لتیبینوک ستت بیعج یکه لبخند یحال

 خواهم یبار م نیاتفاقا ا یکور خوانده اکه دوباره شرمنده ات خواهم کرد. یکن
 اندازم... یم باالرا  میان دفعه را هم در اورم...با خنده شانه ها یتالف

 یشتتوم...در ها را قفل م یم ادهیشتتو...ومن پ ادهی!پ؟یکن ی:باورنمییگو یم
مادر طفلک  ییگو یم یکن یحلقه م میکه دستتتت را دوربازو یودر حال یکن

شده که پاک خودش را فراموش کرده...وبالحن مسخره  یانقدر محو خانه تکان
خواهد مادر من با رخت کهنه به استتتقبال  یتو که دلت نم یده یادامه م یا
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شتتده ام.همراهت از  رهیخ تیبه تو وادها یکه با ناباور یستتال نو برود؟در حال
 جان تو باور کن... ییگو یپرسم واقعا؟!م یو م میا یپله ها باال م

 سال نوست مغازه کینزد نکهیاست با ا بی...عجمیشو یم یمانتو فروش وارد
شنده نزدستیشلوغ ن ادیز سد چه خدمت یو م دیا یم کمانی...زن فرو ز ا یپر

ست؟م ساخته ا شنده م یمن   ییگو یخواهم دهانم را باز کنم که تو رو به فرو
 یاهستتته م یکن یگوشتتم خم م کیکه ستترت را نزد یلحظه وبعد در حال کی

 یمانتو خوشتتگل برا کی یستتر وصتتداو چک وچانه ا چیه ی:نرگم بییگو
 نکن... یزیخدا ابرور یکن...فقط محض رضا دایخودت پ
سم:پم مادرت چه؟م یم متعجب  یمادرم را ولش کن به من چه م ییگو یپر

 .اه...روب ی:امیگو یم ادیفر مهینشود...با حالت ن یخواست محو خانه تکان
 یلبخند م ستتتادهیکه به زن فروشتتنده که همچنان مردد رو به ما ا یحال در
:قرار شتتد ییگو یودوباره در گوشتتم م یریگ یم شتتگونیدستتتم را ن ،ارامیزن

 :اگر اجازهییگو ی...وبعد رو به فروشنده مینکن یزیخدا ابرور یمحض رضا
ه ه دیبد گا ب ین ها  تو  ن ما ندازیبه  ممیا م دیگو ی...زن  هش   یخوا

ا با ...تو امنمینش یم یصندل یروم انجا رو یکنم وم ی...قهر مدیکنم...بفرمائ
 یورا یم رونیمانتو را از گردونه ب کی یهرازگاه یکن یدقت شروع به گشتن م

سر جا یکن یبا دقت نگاه م شنده متعجب یگردان یبر م شیودوباره  ...زن فرو
 ییگو یزن م هوب یگرد یبر م یکند...عاقبت دستتت خال یبه من وتو نگاه م

 د؟یندار تریجد نیخانم...مدل ازا دیببخش
 یول میچرا چند مدل منحصتتر به فرد دار دیگو یاند...زن م یمیاکثرا قد نهایا

شت نجایازترس ُمُدرها ا شانیگذا  را هم تیفکر وخالق یروزها مردم حت نی...ام
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جواهر  یجعبه  کیر کند که انگار د یکمد را چنان باز م کیدزدند...ودر یم
مد م به طرف ک ها را بر م کیو یرو یرا... مدل   ییگو یو م یردا یاز 

خواهم  یچوور استتت؟م نیا نیبب اینرگم...نرگم جان...اگر ممکن استتت ب
به من نگاه م نمیب یناز کنم که م  چیه یترستتم وب یکند از تو م یزن زل زل 
شا  یا مروم مانتو ر یوبه اتاق پرو م رمیگ یمانتو را خانومانه م یستیحرکت نا 

ر ومتناسبم د فیظر کلیکنم ه یمچند بار خودم را ورانداز نهیائ یپوشم وجلو
به نظر م نیقالب ا به  یرستتتد...نگاه یمانتو خوش دوخت خوش تراش تر 

سوت م یمانتو م متیق سرم  شد...ب یاندازم...   وقت نیکه ا ستیخود ن یک
س نیمغازه ا نیسال ا بورج حقوق  کیمانتو معادل  نیا متیت.ققدر خلوت ا

 من است...
 یخوب چوور استتت نرگم؟در باز م یپرستت یوارام م یزن یتقه به در م چند

ندازم ممیا یم رونیکنم وب نه برا قا تا  یدیهم ع نیا ییگو یوم یکن ی... مشتت
چشمان تو  ی نهیزنم...ودر ائ یشما...سال نو مبارک... با همه وجودم لبخند م

 که مولوب توست... نمیب یرا م ینرگس
70/12/29 

 ینیرینقل وش ی...بوایسوسن ونسترن واقاق یبهار...بو ی...بودیا یم دیع یبو
کنم،رخت ستتبز به تن کرده هر چند که  یبه جاده نگاه م ب*و*ساز پنجره اتو

گذارم وبه پدر ومادر  یهم م یاستتت.چشتتمانم را رو ع*ر*ی*ا*ن مهیهنوز ن
 شتتهیچشتتمان هم یاستتت برا یدیع نیکنم...وجود من موم نا بهتر یفکر م

 ...منتظرشان
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به به قول خودش ا یفکر م مانیا و که  با نیکنم... ته  ها مرد قوم  دیهف نقش تن
ستتوزد...پدر نداشتتتن ستتخت استتت  یم شیکند وناگهان دلم برا یتاتار را باز

 یتا پدر را پر مصد  یجا ییها پدر نداشتن سخت تر...هرچند او به تنها دیوع
پدرش فکر م به  پدرش از داشتتتن چن یکند...وناگهان  ما روح   نیکنم....حت

 شاد است... یپسر
 چهارشنبه71/1/5

تران از دخ یمیکنم ن یکه فکر م دهیاشتتنا به من ناز شیپ نقدریهفته ا نیا مادر
هستم :مادر من...من هر چه میگو یکرده...هر چه م زاریواشنا را از من ب لیفام
 یتو برا دیگو ی... مدام مردیگ یخودم هستتتم به مردم چه؟دلش ارام نم یبرا

 ...یمن یهمه عمر باعث سر بلند
 پنچشنبه70/1/6
باز م راه به تو رستت یرفته را  باره  باره مورد لوف دنیگردم...با شتتوق دو ...دو

شوق  سبد دل تو بودن...وبا  سر  اره در دوبومحبت تو قرار گرفتن...دوباره گل 
 ...دنیاموش محبت تو کنج عزلت گز

شته به خانه م یکم سال ع یاز ظهر گذ سم.خانه حاج خانم موابق هر  پر  دیر
 یکنم...بو یشتتود...در اتاقم را باز م یاستتت.پم متوجه امدنم نم همانیاز م

 یبالش م یخوانم و ستترم را رو یکند... نمازم را م یمشتتامم را درپر م یزیتم
شمانم کامال گر یکمگذارم...تا  ستراحت کنم...اما هنوز چ ست که  ما شده ا ن

 یپرم...دوان...دوان به طرف در م یمتر به هوا م کیزنند...از شتتوق  یزنگ م
سکندر کیکند و نزد یم ریگ میپا ریروم چند بار چادرم ز ست که   نیبه زم یا

باز م باالخره در را  ما  با  یبخورم ا باس بستت کیکنم...پشتتتت در تو   اریل
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 کند...مافل از مکان یپرواز م وحمر دنتی...با دیا ستادهیاراسته،لبخند زنان ا
 اندازم... یو زمان خودم را به اموشت م

 میدلت برا نقدریا یعنی...ی:عجب صتتحنه باشتتکوهییگو یو با طنز م اهستتته
شده بود؟و در حال شت دور م یتنگ  فکر  چی:هییگو یم یکن یکه مرا از امو

دو  یبوده ا نووریهم شتتتهیخواهم!هم یابرو نم یزن ب ؟منیکن یرا م تیابرو
ش میخواهم بگو ی...میستین بهیمر میبرا گریپهلو و مبهم...د ه ابرو ک قادم عا

شتتوم با خودم عهد بستتته ام که امستتال عاقل تر  یم مانیشتتناستتد اما پشتت ینم
شم...پم با خنده م ست کمتر وقت  نیا میگو یبا شان گرم ا سر روزها مردم 

 کنند... یم دایپ یفضول
دو  شتتهیهم یواریکنم...به نظر من پشتتت هر د یوقت باور نم چیه ییگو یم

 ...یرو یم نیحادثه هست...و به طرف ماش نیجفت چشم در کم
 میپوشم.روسر یم یا دهیرا که تازه خر ییدوم تا حاضر شوم با شوق مانتو یم

 یگهان اه از نهادم در مرا ب وشم که نا میدوم تا کفش ها یکنم و م یرا هم سر م
که نم ی...وادیا مانتو  با  ندارم... مه پوشتت یکفش  چه دیشتتود چک حاال  ...

به من  یکفشتت اج یخودم رنگ و رورفته و کهنه آنجا تو یکنم؟...کفش ها
 ایرا انتخاب کنم  یکیدو، نیا انیم دیبا ستتتین یزند...چاره ا یچشتتمک م

 کفشها و نه آن مانتو... نینه ا ایکفشها  نیمانتو نو و خوش قواره ام با ا
شم و نگاه یدارم و م یرا بر م میها کفش سراپاس خودم م یپو کنم...نه  یبه 

گردم...مانتو را  یزند...بر م یبه ذوق م یبدجور میشود...کفش ها یاصال نم
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باستت یدر م به چوب ل با اداب  باره  پالتو را م یم یاورم...و دو  یزنم و همان 
 کمه ها...چ میپوشم با همان ن

 یجا م اتیدر ان ه یگردان یکنم ستترت را بر م یمحض ان که در را باز م به
سوار میاور یخودت نم یبه رو یول یخور  کی:همان ییگو یشوم و م ی...

 قدرنی...چرا ایاز دست داد یداشت یداشت گرید یرا هم نسبت به زن ها یتیمز
ستمی:ممیگو ی..؟میمعول کرد شو خوا  : چراییگو ی...دوباره میبد عادت ن

 ؟یدیمانتوات را ن وش
با تعجب  ی:ستتردم ممیگو یم قدرها هم گرم نشتتتده... شتتود...هوا هنوز ان

 ییکه تو باالخره گرما دمی:من اخر نفهمییگو یو م یده یرا باال م تیابروها
 ...یافت یرا م ؟وییسرما ای یهست

و موقع  ابانهایگردش دور خ ی.بعد هم کممیخور یرا در رستتتوران...م شتتتام
ست ییگو یشدن م ادهیپ س یرا ست فتیش زدهمینرگم   یا باز مر فمیک ؟دریه

ندازم و م یم میبه تقو یکنم نگاه تا ظهر... م میگو یا له   یم نی:ببییگو یب
 ؟یریبگ یمرخص یتوان

 یلی:نمک ابرود...خییگو ی:کجا ممیگو ینمک ابرود...م میبا هم رفت دیشتتا
شحال م ست؟!با تردید  ییگو یدانم انجا که تو م یشوم اگر چه نم یخو کجا

ندادند چه؟به جاي جواب مي پرستتي:قبل از  مي گویم:ولي اگر مرخصتتي 
 فتی)شتتlongپنجشتتنبه چه روزي شتتیفت هستتتي؟مي گویم: چهارشتتنبه 

 (هستم...یطوالن
شده یا نه ... قبول مي ییگو یم صي ات  ستان ببینم مرخ : زنگ مي زنم بیمار

 و پیاده مي شوم.کنم 
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 چهارشنبه 71/1/12
اینکه امروز جوابم مثبت باشتتد به هر کم و ناکم رو انداخته ام اما هیچ  براي

شیفت دیگري عوض کند و روز  سیزدهم را با  شیفت روز  شد  ضر ن کم حا
خوب و خاطره انگیزش را با یك شتتیفت بیمارستتتان مالل آور و کستتل کننده 

 تعویض کند...
مي زند.با ناراحتي گوشتتي را بر مي دارم.. صتتداي تو آن طرف خط زنگ  تلفن

سي کنار  شاید ک سد با خودم فکر مي کنم  صمیمي به نظر نمي ر آنقدر ها هم 
شد؟درحالي که بغض گلویم را  سي؟خوب چي  سمي مي پر ست.خیلي ر تو
مي فشتتارد مي گویم:نتوانستتتم ایمان...نتوانستتتم شتتیفتم را با کستتي عوض 

ي که مي شتتناختم رو انداختم اما همه مي گویند که براي کنم...به هر کستت
صت  شاالله یك فر ست ان شان کلي برنامه دارند.جواب مي دهي:مهم نی فردای

 دیگر...خوب کاري نداري؟...
تاه گذاري...دلخور مي  کو نه و تو گوشتتي را مي  یده مي گویم: مه جو و نی

 شوم.احساس مي کنم زیاد هم ناراحت نشدي...
 پنجشنبه 71/1/13
، نه تنها فرد مفیدي نبودم بلکه بي اقرار یکبار 2صتتبح زود تا ظهر ستتاعت  از

منفي هم محستتوب مي شتتدم. دستتت به ستتیاه و ستتفید نزدم،لج کرده بودم.با 
بیمارستان،با مریضها،با همکارهایم و حتي با خودم و تو... همه امیدم این بود 

م اما داشته باشی بيیي و الاقل عصر خوکه شاید عصر موابق معمول دنبالم بیا
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ته اي  هایي رف ما تن با خودم فکر کردم حت یامدي ...  یده بود و تو ن فا انتظار بي 
 نمك آبرود....

 سه شنبه 71/1/18
گرگ و میش بود.کالس تازه تعویل شتده بود....درحالي که ستالنه ستالنه  هوا

رو به تابلو اعالنات ایستاده اي  طول راهرو را گز مي کردم،ناگهان تو را دیدم که
و با دقت چیزي را یادداشت مي کني...نگاهي به اطراف کردم...کسي نبود...به 

شده بودم آرام  دسمتت دویدم و درحالي که ظاهرا بي تفاوت به بر کناري خیره 
سکوت روي  شتت را به عالمت  سرت را برگرداني انگ سالم...بي آنکه  گفتم:

توجه ادامه دادم:خوش گذشتتتت؟نمك آبرود را مي  بیني ات گذاشتتتي... بي
گویم...تنهایي خوش گذشتتت؟با عصتتبانیت ستترت را برگرداندي و نگاهم 

...دلت ببینندمان؟کردي...آرام گفتي:ستتتاکت شتتو...مي فهمي؟مي خواهي 
 براي اخراج تنگ شده؟ ... و به سرعت رفتي...

مانوور هر عکم العملي را داشتتتم جز این را؟...وا رفتم... توقع مدتي ه و 
اصل به برد خیره ماندم... بدون آنکه چیزي ببینم...اما کم کم چشمانم م*س*ت

سرم پرید و با دقت به کامذها  کلماتي را که مي دیدند درك مي کردند.. برق از 
 نگاه کردم...

شکي ورودي  روي شجویان پز یکي از کامذها برنامه امتحاني فاینال جامع دان
دند و روي دیگري مولبي تحت این عنوان:آخرین نوشتتته شتتتده بو 65-64

یان ورودي  یل پایان نامه دکتراي دانشتتجو  71/5/9تاریخ  64-65مهلت تحو
 اعالم شد...
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شته بود...و چه  هر شتر مي خواندم کمتر باور مي کردم.زمان چه زود گذ چه بی
شتاب...  شته بود از اولین دیدار،و حاال 5مافل بودم من از این همه   سال گذ

تو،ترم آخري بودي و کمتر از دو ماه دیگر میهمان این دانشگاه ،آن بیمارستان و 
 بعد تمام.

صندلي کنار  سرم شید...چرا خودم هم نمي دانم...!همانجا روي یك  سوت ک
سي هایم کلنجار  ستم...نمي دانم تا چه مدت با افکار و هجوم دلواپ ش راهرو ن

ستم و به رفتم تا اینکه پیرمردي که زمین را جار و مي زد مرا به خود آورد...برخا
به خانه رستتیدم را به  قتستتمت خانه به راه افتادم...اما اینکه چه طور و چه و

 خاطر ندارم.
 چهارشنبه71/1/19

از کالس رفتم تا یك جفت کفش آبرومند براي خودم بخرم نمي خواهم  یکسره
 فردا که آمدي دنبالم دوباره کنف شوم....

 پنج شنبه 71/1/20
شینم.با هر تقه اي  با شم و در انتظار تو روي زمین مي ن شوق مانتوام را مي پو

نگ مي  باالخره ز که  تا این به هوا مي پرم. ند متر  به در مي خورد چ که 
زني...کفش هایي را که خریده ام از جعبه در مي آورم و از همانجا توي اتاق 

دوان دوان در را باز  بعدنه برانداز مي کنم.مي پوشم و با رضایت خودم را در آئی
 مي کنم کسي پشت در نیست...هیچ کم.

ست  آرزو ست.د ست که نی سي نی مند نگاهي به اطراف مي اندازم ...نه خیر ک
ساعت بعد دوباره زنگ مي زنند،این بار منتظر مي  از پا درازتر برمي گردم. نیم 
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مانم،تا زنگ دوم را بزنند...و با صداي زنگ دوم با شوق به طرف در مي دوم.با 
پ قت ستترا با د ند مي زني...و  ثل همیشتتته لبخ نداز مي م ايدیدن من م را برا

صورتت برنمي  شم از  شهایم ثابت مي ماند.چ شم هایت اما روي کف کني...چ
 دارم،مي خواهم ببینم عکم العملت چیست؟ برایم خیلي مهم است...

شویق  من سلیقه و توان مالیم این کفش را خریده ام و تایید تو،بهترین ت با همه 
 براي اولین قدم است...

هایم زل زده اي،عاقبت بي هیچ عکم العملي سرت تو همچنان که به کفش اما
را باال مي آوري و مي گویي:بدو که دیر شتتد...جا مي خودم.توقع داشتتتم که 

 الاقل بگویي مبارك باشد،اما تو اصال به روي خودت نمي آوري...
مي شتتوم...مدتها مي گذرد...از خیابانهاي بستتیاري مي گذریم اما تو  ستتوار

..نمي دانم که در مغزت چه مي گذرد.هر وقت که همچنان ستتکوت کرده اي.
سکوت مي کني در حال سبك سنگین کردن مولبي هستي، همیشه از سکوت 

 تو ترسیده ام.
ها ته  مدت خاصتتي داشتت هدف  که  ها مي چرخیم،بي آن بان یا مانوور دور خ ه

باشتتیم.عاقبت مي گویم:اگر خستتته اي برویم خونه...؟با بي حوصتتلگي مي 
مي گویم:خانه تو دیگر.خانه من که نمي شتتود... مي پرستتي:خانه چه کستتي؟

شده؟مي  سم:چیزي  شود؟!!!قبول مي کني و کنار خیابان نگه مي داري.مي پر
گویي:نه...االن بر مي گردم.مي روم دو تا بستتتني بخرم.مي گویم:من هم مي 
ما من هم مي  باشتتتد ا ناراحتي مي گویي:زود بر مي گردم.مي گویم: با  آیم...

شین را قفل مي کني و جلوتر از  آیم...تنهایي سر مي رود.درهاي ما صله ام  حو
 من به راه مي افتي....
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سالنه راه  بي سالنه  سرت  شت  ضب تو قرار گرفته ام.پ آنکه بدانم چرا،مورد م
مي افتم...وارد شیریني فروشي مي شوي.صف بستني طوالني است.مي روي 

ستي،من هم بي هیچ حرفي کنارت م صف مي ای صف آرام و انتهاي  ستم، ي ای
باره م آدم  ثلآرام حرکت مي کند.دو تا بستتتني مي گیري و به راه مي افتي...دو

به تو  تا بتوانم  با مي دوم  قدم آخر را تقری ند  لت راه مي افتم و چ با به دن آهني 
شین را باز مي کني...بي  ستني مرا به من مي دهي و در ما شین ب سم.کنار ما بر

 از ربع ساعت بعد به خانه مي رسیم.هیچ حرفي سوار مي شوم کمتر 
را که باز مي کني متعجب دم در مي ایستتتم و با تردید مي پرستتم: درستتت  در

نه  مه چیز عوض شتتتده؟نک ندي...مي گویم:پم چرا ه مده ایم؟...مي خ آ
ست آمده ایم... دکور خانه  طبقات را جا به جا کرده ایم؟مي گویي:نه خانم در

ریبا چند ستتال یکبار مي کنم،یکنواختي دشتتمن را عوض کرده ام،این کار را تق
 شادابي است... چند سال تحملشان کردم بم نبود؟!

و واج به تو و وستتتایل خانه نگاه مي کنم...همه چیز تغییر کرده انگار نه  هاج
انگار که این همان خانه است...به طرف اتاقت مي دوم،رنگ سبزش دیگر آبي 
مایل به بنفش استتت و رنگ اتاق همه چیز،از کتاب و تخت و کتابخانه و میز 

ر مي تاق دیگر هم سا وتحریر و فرش و تلفن و صندلي و پرده تغییر کرده...به د
زنم،آنها هم متحول شده اند.مثل برق گرفته ها روي راحتي هال ولو مي شوم و 

 به شمعداني هاي چیني و شمع هاي درون آن خیره مي مانم...
با خود فکر مي کنم یعني در آمد ماهیانه تو چقدر استتت که اینقدر ولخرجي  و

شوم.و از مي کني؟همینوور در ه روتم،که ناگهان زنگ مي زن سان مي  ند،هرا
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شي اف اف را برمي داري  سانم،تو اما با آرامش گو سالن مي ر اتاق خودم را به 
 باز مي کني... راو به آرامي مي گویي:بله؟و بعد مي گویي:بیا باال و در 

شت زده نگاهت مي کنم  بي شمان وح شم،با چ شته با آنکه توان حرف زدن دا
گویي:نترس مریبه نیست و در ورودي را دستي به پشت شانه ام مي زني و مي 

باز مي کني.با شتتنیدن صتتداي یك مرد به طرف اتاق تو مي دوم و در را پشتتت 
 ...دهسرم مي بندم ... از نزدیك شدن صداي مرد مي فهمم که وارد سالن ش

با دیدن دو فنجان روي میز مي پرستتد:مهمان داشتتتي؟مي گویي:بله...هنوز  او
سمش...؟زیرکانه مي گویي:بله...فکر مي کنم هم دارم.مرد مي پرسد:م شنا ي 

ست،االن  ست:مي گویي:همین اطراف ا سد:پم کجا سي...مرد مي پر شنا ب
صدایش مي کنم و کمي بلندتر صدا مي زني،نرگم...نرگم کجایي...بیا ببین 

 مهمان عزیزي داریم و ... سکوت مي شود...
صاحب صدا را شناسایي کم صداي مرد به نظرم آشنا مي آید و ذهن تنبلم  کم

 مي کند... بله...او را مي شناسم ... صدا،صداي بابك شمم است...
بار،بلندتر مي گویي:نرگم؟پم چرا نمي آیي؟لولو خرخره  یکبار دیگر،و این 

 که نیست...بابك است... بیا...
دانم چرا اما تمام عضالت و استخوان هایم خشك شده...باز هم از جایم  نمي

ید:ایمان...اصتتال جم نمي خور م...حتي نفم هم نمي کشتتم...بابك مي گو
 شوخي قشنگي نیست....این وصله ها نه برازنده توست و نه برازنده او...

صدا مي زني:نرگم...و در  حرفش شمي مریب  را قوع مي کني و این بار با خ
اتاق را با شتتدت باز مي کني...صتتدایت فریاد گونه پرده هاي گوشتتم را مي 
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ر حالي که ستتعي مي کني آرامشتتتت رو حفظ کني مي گویي: گوش لرزاند،د
 هایت ایرادي پیدا کرده اند؟ و با چشم مره نگاهم مي کني...

اصتتل و م*س*تقاب چشتتم هاي درمانده من حاال تصتتویر بابك پشتتت تو  در
مبهوت کم کم تار مي شتتود و لبانم با لرزشتتي مریب شتتروع به لرزیدن مي 

 کند...
بیشتر چهره مرا مي کاود سردتر و خشمگین تر مي شود،به  تو هم هر چه چهره

سعي  سراپاي بابك مي کني بعد در حالي که  سرعت مي چرخي و نگاهي به 
نه مي  که مي لرزد،بم و مردا ته صتتتدایي  با  مي کني آرامشتتتت را حفظ کني،
بال  به دن یا بشتتین...نرگم هم االن مي آید...و او را  جان...ب بك  با یا  گویي:ب

 شي...خودت مي ک
همچنان مردد و بیچاري روي تخت تو مي نشتتینم و عاقبت در حالي که  کمي

رنگ به رو ندارم روسریم را سرم مي کنم و وارد سالن مي شوم و آرام روي یك 
شینم ... و با  سته اید مي ن ش صندلي که تو و بابك روي آن ن صندلي،دورتر از 

 صدایي که به زحمت از گلویم در مي آید مي گویم:
_سالم...بابك سرش را باال مي کند و در حالي که سعي مي کند از نگاه کردن 
به چهره ام پرهیز کند،به آرامي مي گوید:ستتالم.مدتها به ستتکوت مي گذرد و 
عاقبت تو ستتکوت را مي شتتکني و درحالي که از جایت بلند مي شتتوي،مي 

بازي  هایم  با انگشتتتت  به زیر  نان ستتر  یاورم.همچ  ميگویي:مي روم قهوه ب
کنم.شرم مثل یك وزنه صد تني روي گردنم سنگیني مي کند،از ته دل آرزو مي 
کنم که اي کاش بابك نمي آمد و اي کاش مرا اینجا در خانه ایمان نمي دید و 
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سرم را  ستند که حتي خودم هم علتش را نمي دانم.  اینها همه اي کاش هایي ه
 ...ستباال مي کنم و بابك را مي بینم که به من زل زده ا

هش گا مي  ن جودم را  نه ذره ذره و یا مور ثل  م لخ و  ت لخ  ت لخ استتتت، ت
خورد...درحالي که رنگ به چهره ام ندارم چند بار با تاسف سرش را تکان مي 
که  به زمین خیره مي شتتود.مي خواهم چیزي بگویم  باره  بت دو عاق هد و  د

از  صتتداي پاي تو،خبر از آمدنت مي دهد...به محض ورود نگاهت را چند بار
بابك و از بابك به ستتمت من بر مي چرخاني،بعد درحالي که فنجان ها  بهمن 

ست رو به بابك مي  صمیمي نی ضوح  صدایي که به و را روي میز مي گذاري با 
گویي:راجع به پیشتتنهادت فکر کردم موافقم،و یك فنجان قهوه مقابل بابك مي 

 د،چيخشیپرسد:ببگذاري...بابك با دیدن فنجان،تازه به خودش مي آید و مي 
 گفتي؟مشکوك نگاهش مي کني و همزمان نگاهي هم به من مي اندازي...

 برایم مریبه است،آرام مي گویم: ایمان، اگه اجازه بدهي مي خواستم... نگاهت
مي  پري و  مي  حرفم  مام شتتتود، وستتتط  ت حرفم  گذاري  مي  ن تي  ح _

 گویي:نه...اجازه نمي دهم...
زیر چشمي به من نگاه مي کند....از شرم روي صندلي از حال مي روم و  بابك

 تو بي توجه رو به بابك ادامه مي دهي: داشتم مي گفتم با پیشنهادت موافقم...
ستترش را تکان مي دهد و مي گوید: بعدا راجع به آن صتتحبت مي کنیم  بابك

 وبلند مي شود...
ید:نه االن میهمان داري نمي خواهم مزاحم  مي پرستتي:کجا؟با طعنه مي گو

 شوم،فردا توي بیمارستان مي بینمت آن جا درباره اش حرف مي زنیم....
 گویي: قهوه ات؟ مي گوید: نه میل ندارم.... نوش جان .... و مي رود... مي
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سر بابك صداي  داد در کوچه که بلند مي شود بغض من هم مي ترکد...پشت 
مي زني:به درك، ِب... َد... َر...ك و بعد در حالي که چپ چپ به من نگاه مي 
کني مي گویي:شتتال و کاله کرده اید،اگر شتتما هم تشتتریف مي برید...زودتر 

 هري...
که نشتتستتته ام ستترت داد مي زنم و مي گویم:خیلي ممنون که یه ذره  همچنان

مال کردید...هیچ مي  ل*ج*نه اتان آبروي باقي مانده ام را هم با رفتار محترمان
داني آقاي یگانه...به نظر من شتتما یك دیوانه اید...دیوانه اي که با تحقیر من 

 تفریح مي کند...
شما  و بر مي خیزم تا بروم ... بلند و با فریاد مي گویي: پم مي روید؟ به درك 

 هم بفرمائید...
م مي زند...چیزي از گیج مي رود،احساس مي کنم کسي با پتك توي سر سرم

شیر آب  صورتم را زیر  شویي مي دوم...و  ست ته گلویم مي جوشد...به طرف د
 مي گیرم...

آب حالم را بهتر مي کند...همانجا روي زمین کنار دستتتشتتویي مي  خنکي
 نشینم...

شمانم مي  و صویر نگاه اخر بابك پیش چ به دیوار تکیه مي دهم...یك لحظه ت
عجیبي در گوشتتم مي پیچد...و ناگهان همه جا د...صتتداي هیاهوي ر*ق*صتت

 سیاه مي شود سیاه ِسیاه...
 جمعه 71/1/21
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شمانم ست...با نگاهي به اطراف موم ن  چ سفید ا را که باز مي کنم همه جا 
 5/30مي شتتوم که اینجا یك درمانگاه استتت...نگاهي به ستتاعتم مي اندازم، 

صبح است...ناگهان در باز مي شود و پرستار همراه ایمان وارد مي شود...و با 
 دیدن من لبخندي مي زند و مي گوید:بهتري؟..

ید:این آخرین ستترم استتت...بعد از آن مي زحمت مي گویم:بل به ه...مي گو
 تواني بروي...و دوباره از در خارج مي شود..

اصل دم در ایستاده و معذب مرا نگاه مي کند...رویم را م*س*تهمانوور  ایمان
بر مي گردانم،دیدن چهره اش یادآور صتتحنه هایي استتت که آرامشتتم را بر هم 

شید  سوي پنجره،خور ست، پم مي زند...در آن  کم کم در حال طلوع کردن ا
.اما باشتتم.. گرچشتتمانم را به افق مي دوزم تا تولد نخستتتین بارقه نور را نظاره 

 قبل از آنکه چیزي ببینم دوباره به خواب مي روم.
شمانم را باز مي کنم.ایمان با دیدنم آرام  7ساعت  و ست که دوباره چ صبح ا

نه لبخند مي زنم ما من  نه اخم مي کنم...حال خوشتتي  لبخند مي زند...ا و 
سم را رها  سا صله فکر کردن هم ندارم...ترجیح مي دهم مرکب اح ندارم...حو

له ...حوصبردکنم تا مرا و عقلم را با خودش به هر کجایي که عشقش مي کشد ب
 تحلیل و تفسیر ندارم...

پرستتد:بهتري؟جواب نمي دهم.ادامه مي دهد:دچار شتتوك عصتتبي شتتده  مي
شما دو  بودي...امان شود با  شما زن ها که چقدر نازك نارنجي اید...!نمي  از 

کالم حرف حستتاب زد...؟!! ستترم را به طرف پنجره برگرداندم و به حیاط خیره 
 ...انهمي شوم...دوباره مي گوید:سرمت دیگر تمام شده مي توانیم برویم خ

 .مي گویم: برایم آژانم بگیر ... مي خواهم بروم خانه خودم.. شمرده
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صتتورتش فشتترده مي شتتود...و در حالي که چشتتمانش را ریز کرده مي  ناگهان
گوید:یعني من به اندازه یك راننده آژانم هم نیستتتم؟...و به ستترعت از اتاق 

 خارج مي شود...و کمي بعد همراه یك پرستار باز مي گردد.
ستترم را از دستتتم خارج مي کند و با حواله یك لبخند از اتاق خارج مي  زن
 ود...ش

مان ماشتتین همراهي مي ب*غ*لرقم میلم زیر  یعل ای تا  م را مي گیرد و مرا 
کند...چاره اي نیست به شدت سرگیجه دارم، پم بهتر است که به شانه هایش 

 اعتماد کنم...
به خانه مي رسیم،آهسته مي گوید:نرگم واقعا متاسفم...جوابش را نمي  وقتي

شي تا...)و جمله دهم.دوباره مي گوید:براي فهمیدن بع ضي چیزها باید مرد با
قاپد و در حالي که محکم مي  اش را نیمه کاره رها مي کند(...دستتتم را مي 

 فشارد مي گوید: من ... من...
را از دستتتش بیرون مي کشتتم و بي آنکه منتظر بقیه حرفهایش بمانم بي  دستتتم

وبم ... هیچ حرفي از ماشتتین پیاده مي شتتوم و پشتتت ستترم در را به هم مي ک
 مردك ِدیوانه...

 سه شنبه 71/2/25
دیدن اسمم که بزرگ روي برد نوشته شده تنم خیم عرق مي شود،با ناباوري  با

 یکبار دیگر جمله را مي خوانم:
نرگم یادگاري براي دریافت نامه،هر چه ستتریعتربه امور دانشتتجویي  خانم

مت خودم را مي  به زح ند... یاري ام نمي ک هایم  پا ند. مای عه فر مراج
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سرش را باال مي کند و با  شوم...زن  شانم...چند تقه به در مي زنم و وارد مي  ک
 ميدیدن من،نگاهش ناگهان خاکستري مي شود...مي پرسد:امرتان؟با لکنت 

 ویم:من یادگاري هستم... نامه داشتم...گ
که عینکش را روي صورتش جا به جا مي کند،کشوي میزش را باز مي  درحالي

کند و از ال به الي چند نامه یك نامه الك و مهر شده را به دستم مي دهد...نامه 
را مچاله داخل کیفم مي اندازم...نیازي به خواندنش نیستتت واضتتح استتت که 

 .!متن آن چیست..
خانم  در جب مي کنم  ما تع ید:از شتت ما زن مي گو که بروم،ا باز مي کنم  را 

یادگاري...تا آنجا که به خاطرم هستتت شتتما براي اینکه بتوانید ثبت نام کنید و 
شیدید... تعجب مي  شقت ک ستید خیلي م سیدن به اینجایي که االن ه براي ر

ید؟آی ته ا بازي گرف به  مه چیز را  چه منوقي ه با  که چرا و  تان  هندکنم 
خودتان لگدمال شوید؟هیچ  یرا،سرنوشتتان را؟... چوور دلتان مي آید زیر پا

 فکر کردید به بهاي چه چیزي همه چیزتان را نابود مي کنید؟
باز مي کنم و از اتاق خارج مي  حوصتتله ندارم ...در را  نصتتیحت شتتنیدن 

امه شتتوم...از جلوي برد که مي گذرم،بابك ا مي بینم که در حال نوشتتتن برن
فاینالش از روي برد استتت...به کامذي که استتمم را خوانا روي آن نوشتتته اند 

 صورتينگاه مي کنم...فقط در یك صورت ممکن است اسم مرا ندیده باشد،در
که کور شتتده باشتتد آرام از پشتتت ستترش مي گذرم...مي دانم که حتي اگر 

ویرم را حضورم را در آن راهروي خلوت احساس نکرده باشد به حتم عبور تص
 در انعکاس شیشه برد دیده است...
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سرش را برنگرداند...از پشتش مي گذرم و او هیچ عکم العملي نشان نمي  اما
 دهد...زهي به معرفتش.. که الاقل مرور شکسته ام را لگدمال نمي کند...

 خانه که مي رسم نامه را باز مي کنم، متنش برایم آشناست. نوشته: به
ساعت دو بعدازظهر جهت پاره  71/1/27ي،لوفا در تاریخ نرگم یادگار خانم

 اي توضیحات به دفتر حراست دانشگاه مراجعه فرمائید....
 را مچاله مي کنم و در سول مي اندازم. نامه
 چهارشنبه 71/1/26

آخرین شیفت بیمارستاني ام را هم دادم...و به حرف هاي استاد بیشتر از  امروز
مي دانستم که از فردا همه چیز را از دست خواهم داد...و همیشه گوش دادم...

برایم واضتتح بود که این بار دیگر قضتتیه به تعلیق و تنبیه، ختم نخواهد شتتد... 
 ...اخراجاین بار نتیجه جلسه فقط یك چیز خواهد بو ... 

آستتتان باختم آنچه به زحمت یافتم...و چه حقیرانه نگاه کردم به آنچه که  چه
بود،همه ستترنوشتتتم و همه آینده ام...و چه راحت قمار کردم برگي  همه زندگیم

 را که تنها برگ برنده زندگیم بود...
 پنج شنبه 71/1/27
شت در مي  ِدر ست...مردي از پ شنا نی  اتاقي را مي زنم که حاال دیگر برایم نا آ

به زیر وارد مي شتتوم...مرد مي  باز مي کنم و ستتر  ید...در را  مائ ید:بفر گو
گوید:بفرمائید خانم...سرم را باال مي کنم تا در پناه یك صندلي آرام بگیرم، اما 

 ...زدلراز آنچه که مي بینم، ناگهان تمام وجودم مي 
 روي یك صندلي، پدر خمیده و شکسته ام چشمش را به زمین دوخته.... انجا
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ست...اما به زحمت خودم را به  همه شود...دیگر پاي رفتنم نی وجودم داغ مي 
صندلي مي رسانم و آنجا روي صندلي،مقابل پدر مي نشینم.پدر اما سرش را 

گار من  نه ان گار  ند...ان باال نمي ک ظه هم  یك لح پدر حتي  دختر اویم و او 
 من...
شت به من وارد  دوباره سي پ در مي زنند...و مرد دوباره مي گوید:بفرمائید...ک

 مي شود و مي گوید:سالم ...
سم....ایمان  صدایش شنا صدایي که مي  شنا ترین  شاید آ ست... شنا برایم آ

 است...مرد مي گوید:بفرمائید آقاي یگانه...
مان ما دو نفر مي وارد مي شتتود و آرام رو ای یان  جایي م ندلي  یك صتت ي 

ست  ضح ا شده...کامال وا صورتش مثل لبو قرمز  شیند...نگاهش مي کنم... ن
 که تا چه اندازه معذب شده....عاقبت مرد سکوت را مي شکند و مي گوید:

...واقعا متاسفم...که مورد چنین پرونده اي باید شما دو نفر باشید...و متاسفم
شروع  شه پرونده  شما دو نفر از با گو س م ادامه مي دهد: به بازي مي کند....

بهترین و برجستتته ترین دانشتتجویان این دانشتتگاه هستتتید حرف زدن در مورد 
 مي کند... وتسرنوشت شما دو نفر براي من کار آساني نیست ... و سک

در مي زنند و این بار با صتتداي در،گروهي از مردان که چهره هایشتتان  مجددا
شوند و دور میز مي چندان هم بر سالم علیك کنان وارد مي  ست، ایم مریبه نی

 نشینند...
مه مي  پدر ند...مرد اول ادا باال نمي ک ها هم ستترش را  با ورود آن حتي 

یل چنین جلستتتاتي براي تعیین حکم  که گفتم تشتتتک مانوور  هد:ه د
نهایي،سرنوشت تحصیلي دانشجویاني مثل شما،واقعا تاسف برانگیز است... 
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ما آقاي یگانه شتما که از بهترین،برجستته ترین و به یادماندني مخصتوصتا شت
ش ست از  جویانترین دان صیلیتان پر ا شما که پررونده تح شگاه بودید،  این دان

 تشویق نامه و تقدیر نامه....
شم یك قدیم به  شما ستان متفق القول به چ شگاه و بیمار سنل دان که تمام پر

ستند. سال تمام در هر کجا که شما نگاه مي کنند و مریدتان ه شما که هفت  ..
شما که  ضور مثبتتان،تا مدتها در خاطره ها باقي مانده... شتید رد پاي ح پا گذا

 انجام نشد دانشگاههیچ کار خیري،هیچ کار مثبتي در مدت حضورتان در این 
حاال من  ید...و  ته ا به نحوي در آن شتترکت داشتت ما هم  که شتت مگر این

سفم ه  سفم...واقعا متا شم که نباید متا شاهد چیزي با شینم و باید  باید اینجا بن
 باشم ... و در مورد چیزي باید تصمیم بگیرم که نباید...

هت گا ها  ن نه از ایراد ها ستتر خوش شتتتده اي و  نه از تعریف  مي کنم،
مکدر...همیشتته عاشتتق همین ات بوده ام، همین مردانگي و اصتتالت منشتتي 

 ات...
ستتال هم  5ادامه مي دهد:و شتتما خانم...شتتما که خبر داریم که همه این  مرد

تاز بوده  مه همیشتتته مم با این ه ید و  نده ا ید و هم درس خوا کار کرده ا
اید؟!...شما که با همه سختي هایي که داشته اید همیشه سرآمد بوده اید ...مي 

استتتت نمي  اورخواهم بدانم که شتتما چرا؟...واقعا برایم عجیب و میرقابل ب
توانم...بفهمم چرا شتتما؟ چرا؟چرا شتتما دو نفري که هدف هاي ایده آل براي 
زندگیتان دارید؟!چرا شتتما دو نفري که عاطل و باطل بودن در برنامه زندگیتان 

http://www.roman4u.ir/


 263 عشقه

نیستتت؟!چرا شتتما دو نفري که اینقدر پرونده تحصتتیلي درخشتتان دارید؟!چرا 
 شما دو نفر؟!

و بي آنکه صتتدایش بلرزد مي گوید:چرا ما ناگهان ستترش را باال مي کند ایمان
ضح تر  شود وا شما دو نفر؟چرا ما چه؟...مي  دو نفر چه؟مدام مي گویید چرا 

 بگویید؟...
باره حرفش را قوع  مرد که کامال جا خورد مي خواهد حرفي بزند که ایمان دو

که ازدواج  ن بل از آ ق نفر  ما دو  چه؟!چرا  ما  ید:چرا  ند و مي گو مي ک
ستی شما یك کنیم،خوا سیم؟چرا ما دو نفر چون به قول  شنا م همدیگر را بهتر ب

کنیم؟چرا ن کرارسروگردن از بقیه عاقل تر بودیم،خواستیم اشتباه مردم عامي را ت
ما مراوده پیش از ازدواج را به دعواي قبل از عقد ترجیح دادیم؟چرا چه؟کجاي 
شرع ما؟قانون ما نوشته اند که باید چشم و گوش بسته ازدواج کرد؟! ندانسته و 

 احمقانه...؟!
ست...مردم دنیا به دنبال فن  آقاي صر کام یوتر و تکنولوژي ا صر،ع محترم...ع

ن و شما اینجا نشسته ایم و حرف هاي بي پایه و اساس آوري نوین هستند و م
چه چیز  بال  عا دن گاه واق ما در این دانشتت مدیگر مي دهیم...شتت یل ه تحو
یا زنده کردن رستتومات عهد  هستتتید؟!پروراندن استتتعدادهاي درخشتتتان 

 ...عهد مادربزرگها و پدر بزرگهایمان ؟...!قجر
جع به فرهنگ اصتتیل ایران از مردها گفت:لوفا مودب باشتتید آقا!شتتما را یکي

صتحبت مي کنید.در هر کشتوري مردم موابق فرهنگ و آداب دیني خودشتان 
ما  ند ...  نگ هم ازدواج مي کن وابق همین آداب و فره ند و م ندگي مي کن ز

 کاري به فرهنگ رو به تزلزل مرب نداریم...
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 گفت:چرا مغلوه مي کنید آقا...؟من کاري به شتترق و مرب ندارم...من ایمان
شما  ست،مگر  ست حرف مي زنم...حرف من این ا صحیح ا راجع به آنچه که 
نمي پرستتید چرا من؟مِن باشتتعور،من تحصتتیلکرده؟من ستترآمد دانشتتگاه و 

 جامعه؟
هم جواب مي دهم،دالیلم را مي گویم...البته نه با منوق شتتما که با منوق  من

 خودم....
 د؟!!از مرد ها پرسید: و منوق شما آن است که گفتی یکي

دادي:منوق من این استتت،من فهمیده،من گل ستترستتبد دانشتتگاه و  جواب
سقف  ستم با دختري ازدواج کنم که قبل از آنکه او را زیر یك  ضر نی جامعه،حا

و در برخوردهاي اجتماعي امتحانش را پم  طیمحك بزنم،در جامعه،در مح
ست...هیچ چیز به صلوات ازدواج کردن مهم نی سالم و  شد.با   هانداز نداده با

 یك انتخاب صحیح و اصولي هنرمندانه نیست...
سوم گفت:حرفهاي شما درست،ولي محیط دانشگاه کشش این مسائل را  مرد

 ندارد.دانشگاه فقط محل تحصیل است نه محل معارفه...
شما جاي بحث  ایمان سقم مولب  صحت و  صبوري گفت:راجع به  دوباره با 

ست اما باید خدمتتان عرض ک شما،من و این فراوان ا سفانه مخبران  نم که متا
صي مان ردیابي کرده  صو شگاه که در محیط زندگي خ خانم را نه در محیط دان
اند...در حریم زندگي شتتخصتتي مان...چون من و خانم یادگاري کوچکترین 

 مراوده اي در محیط هاي تحصیلي مان با هم نداشته ایم...
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پائین انداخته بود خیره مانده  شد...همچنان نگاهم به پدر که سرش را سکوت
بود...مردها نگاهي به هم کردند و چیزي را روي کامذ نوشتتتند و با هم مبادله 

 کردند...
ها را گوشتتته م مرد مذ  کا تاستتف  با حال  زیاول  به هر فت: جمع کردو گ

 یشما هرچند برا یمنصفه همان است که بوده...و حرف ها  تیمتاسفم،نظره
دانشگاه و ازنظر شرع  نیبود اما...خوب از نظر قواندل م*س*تازاد  بونیتر کی

 مدختر ه نی...گذشتتته از ان من قبل از مراجعت شتتما با پدر استتتین رفتهیپذ
چگونه  نی...استیماجرا خبردار ن نیصحبت کردم، بنده خدا روحش هم از ا

ست که خانواده دختر ازان ب یمعارفه ا ست  یچوور نامزد نیاطالعند؟!!ا یا ا
 که نه شرع ازان مولع است و نه عرف؟

منصفه،رابوه شما دو نفربا هم،منکر بوده و متاسفانه   تیه دهیهر حال به عق به
 بارتذکرو اخوار،درقانون دانشگاه اخراج است... کیحکم منکر هم بعداز

ند بل شانیخفه...مردها از جا شیشد و صدا در گلو دیمثل گچ سف مانیا رنگ
شتانم به حلقه ز شان کردم...انگ شم دنبال که  یفیک پیشدند که بروند...با چ

شده  خفه میرقم تالش صدا در گلو یبود قفل شده بود و عل دهیخر میبرا مانیا
جز پدر  ...همه بهدینگفتم:صبر ک ادیفر مهیبود...عاقبت به زحمت و با حالت ن

 سرشان را برگرداندند...
ا توانستم فقط کامذ ت یکنم اما نم یسخنران مانیمثل ا خواست یدلم م یلیخ

 بود هل دادم... تیه میبه طرف مرد اول که رئ زیم یشده را رو
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کامذ را باز کرد اما  یتفاوت یکرد...مرد ابتدا با ب یحاج و واج نگاهم م مانیا
ست به گروه مردان  یکم کم نگاه ب شد...و با د شگفت زده  تفاوتش متعجب و 

 ...نندیاشاره کرد که دوباره بنش
گاه م مانیا به من و مردان ن هاج و واج  مذ را رو یهنوز  کا  زیم یکرد...مرد 

کامذ را برداشتتتند و  یکی یکی گرید یماند...مردها رهیگذاشتتتت و به من خ
مولب رو عنوان  نیترم چرا زودتر اخواندند و عاقبت...مرد اول گفت:خانم مح

 د؟یریتا وقت خودتان و ما را نگ دینکرد
 که چه شده... از مفلتش متعجب بودم... دیفهم یهنوز هم نم مانیا

نوشتند...مرد اول مجددا گفت:شماره  یزیچ شانیکامذ ها یها دوباره رو مرد
تان هستتتت؟ محض کستتتب اطم نیتلفن و آدرس ا خدمت قا   یم نانیحاج آ

 رسم...پ
رت کا فمیباز شتتد و با لبخند به من نگاه کرد...از ک مانیرنگ از چهره ا ناگهان

 شتریبه طرف مرد هل دادم.انگار هر چه ب زیم یحاج آقا را در آوردم و دوباره رو
 شد.... یخنک م شتریکردم دلم ب یم یاحترام یبه او ب

شماره را گرفت...کم مرد شت و  سالم عل یکارت را بردا  ...منزلکمیبعد گت:
قا...؟! خودتان هستتت قا...من از دانشتتگاه تهران  ری...!؟عصتتر بخدیحاج آ آ

تان م تار نمیخواستتتم بب یشتتوم...عرض داشتتتم...!م یمزاحم  خیکه در 
خدمت شتتما به هم محرم  یادگاریو  گانهیبه استتم  ییخانم و آقا 17/10/70
را  یل ..! متشتتکرم ...و گوشتتچه مدت...؟! چهار ستتال...؟! ب یاند؟!برا دهشتت

 گذاشت...
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شد...تمام  رهیدر چشمان من خ میقم*س*تاما ناگهان سرش را باال کرد و  پدر
 میاکه بر یکه خاکستتترم کرد و نفرت یبرق شی...در چشتتمهادیلرز یوجودش م

 بود... بیمز
شکل حل  مرد شکر...که م شکر...واقعا خدا را  با لبخند گفت:خب ...خدا را 

سرم چرا از اول نگفت سخنران یجا ؟بهیشد...پ  یکامذ را رو م نی،ایآن همه 
شرع یکامذ برا نی...ایکرد ست و چون از نظر  سند ا شما حل  یما  شکل  م

 یپرونده شما م یکامذ ال نیاست پم مشکل دانشگاه هم حل است...فقط ا
 ...دیباش ریاند... اشکال که ندارد..؟! به سالمت و ... عاقبت به خم
ساحل نجات رس یقیمثل مر مانیا  یو ناگهان یخداحافظ یب دهیکه ناگهان به 

آنکه از روبرو شتتدن با پدر در آن حال  یبرا دیدانم شتتا یاتاق را ترک کرد...نم
 شده بودم... خکوبیم می...من اما همچنان سر جادیترس یم

شد و در حال ینگاهم م رهیخ رهیعمچنان که خ پدر  یکه از کنارم م یکرد بلند 
 یکرد دایگذشتتت گفت:از نظر شتترع و از نظر دانشتتگاه تو با آن کامذ نجات پ

باشد  ادتی...یطرد شد شهیهم یاز نظر عرف و از نظر خانواده ات تو برا یول
متیخواهم بب ی...نمیستتتیدختر من ن گریکه د حاال و  ن قت  چیه نهنه  و

 ...یگرید
ستگ هی...مایننگ هیمن و مادرت تو ما یبرا من که در همه  ی...برایا یسرشک

 گری...دیتسین یزیچ یآبروئ یکرده ام تو جز لکه ننگ ب یسالها با آبرو زندگ نیا
 ...گریوقت د چی...نه حاال و نه هنمتیخواهم بب ینم

شتش  یکردم ...حت نگاهش ضوح پ شک من هم به و شمان پر از ا شت چ از پ
 شده بود... ریبود... انگار که ناگهان ده سال پ دهیخم
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 1/2/71 کشنبهی
شته دو روز پر از عذاب و کا ییروز از آن روز کذا دو ...دو روز پر ب*و*سگذ

 یخبر یو انزوا...دو روز در عالم ب یکیاز اشتتک و استتتغانه...دو روز پر از تار
 ...ینگتش ای یگرسنگ یحت ،یازیاحساس ن چیه یب کیاتاق تار کیدر کنج 

 ابانیخ یاهویرا از ه نیدارد...ا انیجر وارهاید نیدر پشت ا یدانم که زندگ یم
 مرده ام مرده... نجایفهمم...من اما ا یم

 4/2/71 چهارشنبه
مدهوش چشمانم را به زحمت از  مهینمانده ن میبرا یزند...رمق یزنگ م یکس

باره زنگ م میتا پلکها ستتتتین یکنم...اما قدرت یهم باز م  یرا نگاه دارم...دو
 افتد... یهم م یرو می...پلکهایزنند...چند بار و طوالن

است؟! به جز  یدانم که چه روز ینم یاز روز است...حت یدانم چه ساعت ینم
ها پامید یگرم یلیده م یقرص  نده کرده ام،چکه اطراف از ا ر گرید یزیم پراک

شدت گ ینم سرم به  ست... سم...دهانم تلخ مزه ا رود...دو عدد  یم جیشنا
هانم م گرید به د با آب یقرص را  ندازم و  ته ل یا ندهم یباق وانیکه   یم ا

بندم...همه  یرا م می...چشتتمهایزنند...ممتد و طوالن یبلعم...دوباره زنگ م
 ...اهی.. س اهیاست ... س اهیجا س
 7/2/71 شنبه

کشد...تمام بدنم  یم ریکنم...همه جا بنفش است...سرم ت یرا باز م چشمانم
دوباره بسته  میشود و چشمها یکند...نگاهم به قورات سرم خشک م یدرد م

 شود... یم
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 8/2/71 کشنبهی
دهد و در گوشم به  یآرام،آرام تکانم م یکنم،کس یرا احساس م یدست یگرما

پدرم  یآشتتناستتت اما صتتدا شیزند... صتتدا ینامم را صتتدا م یآهستتتگ
 روم. یپدرم... دوباره از هوش م ی...پدرم...واستین

 9/2/71 دوشنبه
ند... یستترم حرف م یباال یمردان دیآ یم اهویه یصتتتدا  یم یکیزن

 یکرده...کستت:پدرش مرده...ستتکته دیگو یم یگری....دمی:اخراجش کندیگو
ه : خاندیگو یم یکی:فواره چون بلند شتتود ستترنگون شتتود...دیگو یم یگرید
 آتش گرفت و همه سوختند.... یادگاری

 خواند... یم هی... مادرم با گر دیآ یعاشورا م ارتیز یصدا
 رمیگ یدهد...آرام م یمرا در آموشتتش پناه م یکشتتم...کستت یم ادیته دل فر از

 ...روم یودوباره به خواب م
 11/2/71 چهارشنبه
و آرام...همه  میمال یآب کیاستتت... یکنم...همه جا آب یرا باز م میچشتتمها

ما چ میبرا زیچ به اطراف نگاهدیآ یبه خاطرم نم یزیآشتتناستتتت ا  یم ی...
 زیستترم... کتابخانه...م هیپا کیام...کنارم  دهیتخت خواب کی یاندازم...رو

 ...وتریو کام  ریتحر
س سرش را به بازوها یکنار تختم در حال یک گاهم ن یداده به آرام هیتک شیکه 

 یبه وستتعت مهربان یخورد لبخند یکند...نگاهم که در نگاهش گرده م یم
 روم... یشود...دوباره از حال م یم شیلبها همانیم

 13/2/71 جمعه
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با  یحال در  یم یبه آرام یشتتو یوارد م وهیپر از انواع آب م ینیستت کیکه 
 ؟ی:امروز چووریپرس

هت گا ته شتتتده ا یم ن قدر شتتتکستتت ند روز...آرام م نیا یکنم چ  یچ
و مصتته  ییدر تنها یگذاشتتت یستترامم...کاش م یآمد ینم مان،کاشی:امیگو
 بهتره... یزندگ نیداره؟مردن هزار بار از ا ی دهیچه فا یزندگ نی...ارمیبم
سته م تیلبها یرو یکه لبخند کم رنگ یحال در ش ه ها :دوباره مثل بچییگوین

قدر ضتتع ی...فکر نمیزن یحرف م خارج یباشتت فیکردم ان تاق  ...و از ا
 ...یشویم

 یم یتابد...احستتاس گر گرفتگ یبه داخل م یاطاقت آفتاب گرم یپنجره  از
باز م یکنم،آرام ال مایپنجره را  خل  یکه از ال یخنک یهوا کنم،ا به دا پنجره 

 هن پر هرج و مرج مرا وادار به تمرکز کند...ذ تواندیآورد هم نم یاتاق هجوم م
تو  دی؟ن رسیگفت یحاج خانم چ مان،بهیپرسم:ا یم یشو یوارد اتاق م دوباره

 !؟یبا من دار ینسبت ؟چهیهست یک
:قصه اش مفصل ی،گفتینشست یم Rocking chir یصندل یکه رو یحال در

 است...
 شنوم... یگفتم:بگو،م آرام

 دم،موم نیشدم،عاقبت به در کوب دیاز زنگ زدن نا ام یوقت:آن روز یداد ادامه
 یعمه استتت زنگ زده بودم،م ی...، آخر...آخر به خانه یبودم که خانه هستتت

 ...یدانستم که اراک نرفته ا
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مانم مه داد یاهیستت چشتت فت.ادا باز  یهر چ ی:وقتیر نگ زدم در را  ز
هانینکرد ناگ تاد... نم ، به شتتور اف  یم یبد یم گواهقلب یچرا،ول دانمیدلم 

 داد...
 میمشت ها ی....صدادمیرا به در کوب میآشفته و هراسان مشت ها نیهم یبرا

سان کرد... پ سراغ  رزنیحاج خانم را هرا سان و لرزان در را باز کرد....از او  تر
باور نا با  که فکر م یتو را گرفتم، فت: گاهم کرد و گ که تو ب ین ند  به  یک خبر 

هم  تی....و چراق هایستتتیات که خانه ن یروز...گفت که چند یاراک رفت
 خاموش است...

 ریو به طرف ز دمیرا کنار کشتت رزنیوحشتتت کردم،پ شتتتریب دمیرا که شتتن نهایا
 نبود... ی.باز کردن در، کار مشکلدمیدو نیزم

جان تو مواجه  مهیبا جستتتد ن یوقت یکرد...ول یحاج و واج نگاهم م رزنیپ
 نکرد... دایپرس و جوع پ یبرا یافتاد که فرصت یبه چنان حال میشد

 بدبخت.... مان،یبغض گفتم:من بدبخت شدم، ا با
 نیدانم چرا ا یآورم نرگم...هنوز هم نم یسر در نم تی:از کارهایمصه گفت با

به چن؟یبال را ستتر خودت آورده ا که  ماده  به ستترت آ چه  تاده  یروز نی!! اف
 یهفته در شتتوک عصتتب کی...ستتت؟یچ یبرا یو بدبخت أسیهمه  نی...ا؟یا

ز را ا تیکردم دوباره چشتتمها یکه باور نم یافتاده بود ی...به چنان حالیبود
ش میهفته از درس کار و زندگ کی...یهم باز کن ست ک شب و دمید صبح تا   و 

صبح باال ستم و به عمق زخم یشب تا  ش شدم که خودم هم،  رهیخ یسرت ن
 ت.....اس شتریدانستم از اثر کدام ن ینم
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....شتتاهد یکشتت یو رنج م یزیر یمدام اشتتک م یهم که به هوش آمد حاال
دانم دردت  یآنکه همدردت باشتتم....چون نم یشتتتده ام ب دنتیرنج کشتت

 !ست؟یچ
 ؟اگریکن یم نیشده که با خودت و من چن یشده؟چ یحرف بزن...چ نرگم

 ....(یکار رها کرد مهیبگو؟هر چند که...)حرفت را ن یدیاز من رنج
دانستم قسمت کردن مصه هام با تو که  یبود...خودم هم م یسکوت کاف گرید

 آرامش بخش تر بود... یاز هر مسکن دی،شایدوست و همدمم بود نیبهتر
حال یبه آرام پم شتتکستتتت  یتلخ م یدر هق هق میکه صتتتدا یو در 

نه طردم کرد... برا خا پدرم...از  پدرم... باور مشتتتهیهم یگفتم:  یکن ی...
 ...نرگسش را...تنها دخترش را....تنها فرزندش را....از خانه طرد کرد...شهیهم
عث ستتر شتتکستتتگ به با فت  ما یمن گ عث ب ی هیام... با فت   یننگم...گ

 یم تیکه صتتتدا یو در حال ی....متعجب و وحشتتتت زده نگاهم کردمیآبرو
حرف بزنم که او را  یکردم طور یحرفها را زد؟من ستتع نیا ی:او کیگفت دیلرز

مجاب شتتده.....گفتم)بعد از آن که  میکردم با حرفها ینکنم...و فکر م یرتیم
:خوب ناراحت شتتده...هق یو کلمه به کلمه گفت یبار به ستتخت نی(ایرفتتو 

 ...ستین یآمده،کار آسان شیاو بگذار... درک آنچه پ یداشته....خودت را جا
ما مادرها از اا پدر  حت نکن.... نارا ما تو خودت رو  ها زح نی...ا  یم ادیرف

ناراحت بوده...دلش شتتکستتته بوده،از رو ند.....  یزیچ هی تیعصتتبان یزن
ل کند...قو یتنگ شتتد،فراموش م تیهم که دلش برا گریگفته....چند وقت د

نه ا یم پدر را نم مانیدهم....گفتم: ناستت یتو  هل ا ،اویشتت ها  نیا جور حرف
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 یکی...حرف او ستین یاحساس یها میو تصم یان تی...او اهل عصبانستین
 کیگردد...من  یبرنم مشیاز تصتتم گریاگر بزند د ایزند  یحرف نم ایاستتت،

 یدختر...مدام با خودم فکر م کی؟یفهم یدختر استتت،م کیدخترم و او پدر 
 تاچقدر التماستتش کردم  یدان یکند؟نم یم یکنم که حاال راجع من چه فکر

 یچقدر ستتخت یدان یام،نمیبه تهران ب لیتحصتت یشتتد اجازه بدهد برا یراضتت
ازه درس بخوانم.ت تیو امن شیتا من بتوانم در آسا دیکش ی....چقدر خاردیکش

ند...م ند اراک......من گفتم برگرد که برگرد  یفهم یمن اصتترارشتتتان کردم 
 ....من گفتم...مان؟یا

شتتستتت....ادامه دادم:دلش خوش بود که من  یصتتورتم را م لیمثل ستت اشتتک
عقل من و اعتباره حاج خانم  یبزرگ شتتدم.عقل رس شتتده ام.به دل خوشتت

چه فکر با خودش  حاال  ند؟فکر م یم یرفت... که من از ا یک ند  مه  نیک ه
ض صد و مر صرار ق شتم....فکر م یا شه بود.....فکر م یدا  یکند همه اش نق

 شوم....! غهیکه....صآنها را دک کردم که... نکند البد م
شدت متاثر  یو در حال یتخت خواباند یمرا رو یو به آرام یشود بلند که به 

ستراحت یگفت یشده بود سته نکن...بهتر ات ا :بم کن نرگم....فکرت رو خ
به چ یکن یو ستتع یکن  بتیهفته م کیکه  یدان ی.....میفکر نکن یزیفعال 

 یاستخو ی...مگر نمیخوب شو زودتر دیترم؟...با انیپا کیهم نزد ؟آنیکرد
 ...!؟یترم گذشته را جبراب کن

فکر  یدنینا خوشا زیچ چیکن به ه ی: پم سعیتکان دادم.گفت یرا به آرام سرم
 اصتتال نیشتتوم به آرام بخش متوصتتل شتتوم و ا ی...وگرنه دوباره مجبور مینکن

..من ..یکن خوب بخواب یخوب فکر کن و سع یزهای...به چستین ندمیخوشا
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ا ...تیرفت رونیبشتتده ام...و آرام از اتاق  نینفر ینامه  انیروم ستتراغ پا یمهم 
 نباشم... تیشاهد وحشت و هراس چشما نیاز ا شتریب

خوب فکر کنم...به تو و به  یزهایکردم به چ یرا بستم و سع میهم چشمها من
 با تو بودن... شهیهم ی ندهیآ
 15/2/71 کشنبهی

و به  یکه ستتر کوچه نگاه داشتتته بود یدو بعد ظهر بود....در حال ستتتاعت
مرخص  مارستتتانیباشتتتد به حاج خانم بگو که از ب ادتی:یگفت یآهستتتگ

هم  یبچگ گریخدا د ی...مراقب خودت هم باش.....و محض رضتتایشتتود
 یکن یاستتت...ال اقل به خودت رحم نم کیما نزد ینکن که امتحانات هر دو

برس.....هم استتتراحت کن،هم  یکن... به خودت حستتاب رحم چارهیبه من ب
فکر  یبکن ول یخواه یکه م یخوب بخور هم خوب درس بخوان....هر کار

کارم داشتتت یب الیو خ نه...اگر هم نبودم  یخود نکن...اگر هم  خا زنگ بزن 
سر یبگذار....اگر...اگر خدا غامیپ شد،حتما  رم خب عینکرده دوباره حالت بد 

 کن،باشد؟!!
ختر د نی:آفریو گفت یتکان دادم،دستتتم را در دستتتت گرفت یرا به آرام مستتر

 خوب....حاال برو...
مه چ شتتمرده خاطره ه به  نه زیگفتم:متشتتکرم،... خاطره عشتتق برادرا به  ....

تو  یخانه  یوارهایکه د یخواهم بدان یپدرانه استتت....م تیاستتت....و حما
سرخورده  یبرا نیداد و ا یم تیمحبت و امن یام بو یپدر یمثل خانه   یمن 

 بود... ماریت نید،بهترینا ام
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حاال دمان،یا یدان یم ها گری... که ب بت تو دادم گزاف  ییموم نم  با که 
نه  پاک و خالصتتتا هایاز ا شتتتریب یلیمن،خ نیقیتو و  ینبود....محبت   یم ن

 ...دیارز
 دم...قول شاعر هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد....و سکوت کر به
حاال  دی...شایدیرس نیقی:خوشحالم که باالخره در مورد من به یگفت یآرام به

شق را بفهم تیبرا زهایچ یلیدرک خ شد...اگر ع شق  یراحت تر با درک ِدرد ِع
 شود... یآسان م

 یما از آنچه که آن پنجشتتنبه لعنت ی...هر دوستتتیدانستتتم که منظورت چ یم
ز آن ا شیو پ ی...پم به آرامیهر کدام به نحو... م،یآمده بود شرمنده بود شیپ

سه ب ستم تحت تأث یشدم....نم ادهی،پ ییایب رونیکه از خل س ریخوا سات اح ا
 دار شود... حهیراش ج یادآوریکه بعدأ مرور مردانه است از  یبزن ییحرف ها

 17/2/71شنبه  سه
 یارار دشوپزشک معتبر ک یبا گواه یحت یهفته از کارورز کیچند جبران  هر

 درمان است... یحجم کار نوع نیذهن پر آشوب من،ا یاست اما برا
هستم.صبح تا شب...شب تا صبح و به جز  مارستانیهفته است که مدام ب کی

....مهم ستتتیدر کار ن یاستتتراحت چیه گریچند ستتاعت خواب مختصتتر د
 ام... دهیعمر خواب کی یکنم به اندازه  ی..احساس مستین

 19/2/71 پنجشنبه
که  نمیب یتو را م مارستانیهفته پر کار،به محض خروج از ب کیاز گذشت  بعد

..سرم .یزنیمن چند بوق م دنی....با دی ستادهیا مارستانیدرست مقابل درب ب
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 نی..ا.دومیطرف تو م ابان،بهیدهم،و به آن سمت خ یتکان م دیرا به عالمت تائ
 هفته پر از کار... کی یممکن ات برا انیپا نیبهتر

 10/3/71کشنبهی
من و تو چون رشته سر  یپرشتاب،زندگ یروزها نیگذرد و در گذر ا یم روزها
 میشده ا کتریروزها به هم نزد نیشود...ا یتر م دهیچیهر روز در هم پ یدر گم

صل ب کترینزد نیدانم که ا یو من نم ست  یپناه یشدن حا شناخت  ایمن ا
با ادل م نیقیو  قیعم گاه نین... مه... کاشیگ یدلم م یه قدریا درپ رد،  ن

کرد...کاش  یستتتاعته خود مرا محکوم نم کینامهربان و عجوالنه در دادگاه 
 دفاع از خود داشتم... یبرا یانوقت حرف دیکرد... شا یالاقل محاکمه ام م

 1/4/71شنبه سه
ل از فصت شتتهیاز من...هم شتتتری...و تو بمیامتحانات ریما به شتتدت درگ یدو هر

نات ب بان م یهوو کیبوده ام چون مثل  زاریامتحا له م انینامهر فاصتت  یمن 
ندازد...از  با کیا  یبرا گریتو محروم شتتوم و از طرف د دنیاز د دیطرف 

خودم را به اب و اتش بزنم...اخر حاال  دیتو با تیهمچنان ممتاز ماندن و رضا
شم تو م یلتنب ایدانم که هر تعلل  یخوب م گرید ستش ر یباعث خ ا شود و را

 سکه ات را ندارم. یاصال حوصله ان رو یبخواه
 71/4/2شنبه  پنج

 یاورم.دوان دوان به طرف در م یزنند،پر که چه عرض کنم بال در م یم زنگ
شت در تو مثل هم یدوم و ان را باز م  یا ادهستیا حیلبخند مل کیبا  شهیکنم.پ
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شوق من خ شمان پر از  شت ایدن کیشود و ناگهان از  یم رهینگاهت به چ  اقیا
 شود... یمن تر م

سالم کنم م بدون ...کم یکه امد یکرد یچه کار خوب مانیا ی:وامیگو یانکه 
 را اتش بزنم.... میکتابها یهمه  یمانده بود از دلتنگ

 یلیخ یوررهنوز تا چهارشتتنبه ستت ای:اوال ستتالم.ثانییگو یو م یخند یم
 مانده..

 و یریگ یکنم تا بروم...مچ دستتتم را م یانکه جواب بدهم،راهم را کج م بدون
 ...گریروم حاضر شوم د ی:ممیگو ی:کجا؟با تعجب مییگو یم
 ؟یراست بگو...درس که ندار یلی:خدا وکییگو یم تیجد با

حال یم نینمک ندم و در  تت م یرو گرمیبا دستتتت د کهیخ  یزنم،م یدستت
 یرد...فکرکیدان یام را بهتر از من م یامتحان ی:برو کلک...تو که برنامه میگو
مه را از رو ینم هایکرده ا ادداشتتتتیبرد  یدانم ه که هنوز جواب  ؟انوقت

به  ی...وایرا حفظ بود میکار و زندگ ینداشتتت تمام برنامه  کیستتالمم،عل
شل م ستت  ستم را از ز یحاال...د ستت ازاد م ریشود...د به طرف کنم و  ید

 دوم... یاتاقم م
ضر و اماده تو ینم یزیچ و ش یگذرد که حا سرت را نمیش یکنارت م نیما ...

ه شتتوم ب یاز نگاهت متعجب م یکن ینگاهم م یبیو با حظ عج یگردان یبر م
 ی هیرایپ یات بوده ام.ب یستتتادک نیعاشتتق هم شتتتهی:همییگو یم یارام

 با؟یپرسم:ز ی!...متعجب مییبایز
 ...به قول شاعر:ادیز یلی...خی...ان هم نه کمبایز:بله ییگو یم

 جمال تو یفروغ چون دهد مشعله  عرض
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 کشد شمع زبان دراز را یبه کو ته قصه
 تا به کرشمه نصب شد یمژه کشت عالم ان
 چشم کرشمه ساز را یاگر عمل ده یوا
 :میگو یکنم و م ینگاهت م یشرمندگ با

 .،بدانیلیصورت ل بایمجنون کرد ز نیعاشق ب چشم
 کجا معروف بود؟ ییبایرا به ز یلیل ورنه

شه سب کهیلرزد...در حال یپنهان م یلبت به خنده ا گو شه   لتیطبق عادت گو
شتتعررا  نیخودت بود نه؟ا ی:از ستتروده هاییگو یبه زحمت م یجو یرا م
 خنده... ریز یزنیبود...و م هیخوش وزن و قاف یلیبودم،خ دهینشن ییجا
ل قاب میوقت برا چی!ه؟یستتتیک گریکنم...تو د یچنان هاج و واج نگاهت م هم

 وقت.. چی!..هینبوده ا ینیب شیپ
 یدستم م یشوم...دستت را ارام رو یم رهیخ ابانیگردانم و به خ یرا بر م سرم
 :یپرس یدود...م یدستانت، معصومانه و پاک در وجودم م ی...گرمیگذار

 اوضاع بر وفق مراد است؟در چه حالند؟ تی_خوب درسها
صل امتحانات که م شهی:هممیگو یم یدلخور با ...هم ردیگ یشود دلم م یف

انکه  یخوانند ب یخودشتتان را وقف درستتشتتان کرده اند درس م میها یکالستت
 من...! یداشته باشند ول یدمدمه ا چیه

 :یپرس یم یکن یمرموز نگاهم م کهیو در حال یکن یرا تنگ م تیچشمها
مه  و مد حالستتتت؟یتوچ ید جا خورده ام م کهی..در  مل تو   یاز عکم الع

از ستتاعات  یفصتتل امتحانات جدا کردن ستتاعات کار شتتهی:کارم...هممیگو
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 یبه هم گره م زی...همه چشودیسخت م میساعات امتحان برا یحت ایموالعه 
 کالف سردرگم... کیخورد...مثل 

ش یم یشود...نفم راحت یاز هم باز م صورتت سرت را بر  کهیو در حال یک
...من هم مثل تو هم کار یزنیاستتت که م یچه حرف نی:اییگو یم یگردان یم
 خوانم... یکنم و هم درس م یم

ست.من از ادمها یجوهر ادم کار شان را وقف کتاب ها ییا  یم شانیکه خود
 ین پرورو ت یتنبل مهیاز دانشگاه خودشان را ب یلیکنند و به خاطر فارغ التحص

تابم صتتفحات ک نیو اتفاقا بر عکم تو هرگز دلم نخواستتته ب زارمیکنند ب یم
 باشد... ایپو دیبا یادم یشوم.زندگ لیفس
ر به مراتب سخت ت یشناسم که با مشکالت یو رو به جلو..هزارن نفر را م ایپو

کار م یدس م جا  ند  ند...چ ند،زندگ یخوان  یخانواده شتتتان را اداره م یکن
بابک خودمان هم با ان همه،و ناگهان  نیهم یخوانند،حت یکنند،درس هم م

 یو به ستترعت ادامه م یشتتو یم مانیحرفت پشتت یبا اوردن استتمش وادامه 
رابر به خودم ده ب یکه تو کار کن ستین یاجیمن بارها گفته ام که احت ای؛ثانیده

 دهم... یتو حقوق م
 ر،منگید تیها ی!بابت دلبر؟یدان ی:نمییگو ی؟میپرستتم:بابت چه کار یم

 یاستتت برا یکردن از من کار ستتخت یدانم که دلبر یم ستتتمینمک نشتتناس ن
...چوور استتت؟...و شتتروع به رمیگ یکار هم در نظر م یستتخت تیبرا نیهم

ازار دهنده است...  میفکرش هم برا ی:حتمیگو ی.شمرده میکن یبشکن زدن م
 ؟ی:فکر چه؟دلبریپرس یو م یده یرا باال م تیوهاابر
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سال ناز و چشمک  5صد سال بشود بعد فکر کن...خانم را باش بعد از  بگذار
 یخنده...با حرص م ریز یزنیاورد...و م یرا درم رید یراهبه ها یو کرشمه ادا

 نبود... یمنظورم دلبر ایبه شما چشمک زدم؟ثان ی:اوال که بنده کمیگو
م پ دیشتت:ببخییگو یمابانه م لستتوفیف یو بالحن یکن یرا عوض م لحنت

 منظور حضرت اشرف چه بود؟
جد یلیح به تو برا هیفکر تک ی:حتمیگو یم یشتتمرده و  ند میکردن  ه ازارده

و با کردم... یم هیکنم به پدرم تک هیتک یخواستتتم به کستت یاستتت...من اگر م
و چشتتمانم نمناک  زدیر یعالم به دلم م یمم ها یبردن نام پدر ناگهان همه 

 ستد یکه چرابه سرعت از شوخ یشو یکنم متوجه م یشود.احساس م یم
 نشد؟ ی:از پدرت خبریپرس یم یو با لحن مهربان یدار یبرم

ست که نه...!توقع دارمیگو یبغض م با ش دیبگو دیایب ی:معلوم ا دختر  دیببخ
 ،بهیحق مرگ بودم*س*تکه به خاطر انجامش  ینادان که تو را به خاطر کار

بد محکوم کردم؟...من هم مرا  یبا التماس و زار یشتتتک دارم او حت حبم ا
شد چه برسد به انکه خودش پ صال از ادم شقدمیببخ شود...نه...ا پدر  ثلم یب

 است... دیبع
شانده م یصورتت را ابر کهیحال در صه پو سفم نرگم...خییگویاز م  یلی:متا

سفم...ه شد به خاطر انچه اتفاق افتاده و به خاطر ا چیمتا  یثاریوقت فرصت ن
شکر کنم...واقع ایتو پوزش بخواهم  ،ازیکه کرد ست که هرگز حت نیا تیت  یا

ه آبرو ک گذشتبا  نقدریا یقدر با گذشت باش نیکردم که ا یتصورش را هم نم
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 یبه معن لیاز تحصتت تیمن هرچند محروم یبرا یدان ی.میمرا بخر یو زندگ
 ه ام بود...مادرو خانواد شیمرگ بود اما....از ان بدتر شکستن چهره ام پ

کم به خصتتوص مادرم به  چیستتاله بودم که پدرم مرد و بعد از مرگ او ه هفده
شانه ها یزیتنها چ ،همه نبود یبحث یشکننده ام بود...جا یکه فکر نکرد من و

 نیکم کوچکتر چیدوش من افتاد وه یها به ناگهان رو یو سخت تهایمس ول ی
 بودم... گانهیکمک به من نکرد...من تنها پسر  یبرا یا یسع
سر  تنها شرکت ها گیپ سهامدار  ...و یبزرگ خارج یکارخانه دار معروف و 

س سلما تنها ک ست جا یکه م یم س یرد،بیپدرش را بگ یتوان  ابیانکه آبها از ا
ضر  یتکان بخورد من بودم.روزگار بد ست داده بود و حا بود...مادر پدر را از د

 ست بدهد...را هم از د یگرید زینبود به جز پدر به چ
او بود،من بودم...دست  نانیو مرد اطم نیکه ام یرا...و تنها کس گرید زیچ چیه

ست از همان  18چند ماه بعد از مرگ پدر  شدم و قانونا واري پدر...و در ساله 
 ...یمرد واقع کی...گریپدر د کیروز هم شدم 

 م در دست وکرد تا انجا که سن و سال دایپ مانیکم مادرم به عقل وشعورم ا کم
مان گم شتتتد ومن برا یپا و  میمال یاب کیشتتتدم... یگرید زیاو چ یگذر ز
 ....یطوفان ای یرگیت چیه کدست،بدونی
د شکسته خانواده را به مقصد برسان یفرزند صالح،عاقل که توانست کشت کی

 مان را از گزند طوفان حفظ کند.... یو اصالت خانوادگ
مرا  یکه عمر یاو و جمع شیبود که شتتکستتته شتتدن چهره من پ نیهم یبرا و

من  یدانستتتند برا یم گانهیافتخار خاندان  ی هیو ما یپدر رايیم نیبزرگتر
ا دادم ر غهیصتت شتتنهادیپ یفراتر از مرگ بود...راستتتش من وقت یزیمرگ نبود،چ
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قت فکر نم چیه جا ییجا نیبه چن یکردم روز یو به ان ن ییبرستتم   ازیکه 
که تو باشجاعت و گذشت  یهم ان لحظه ا نیهم یبرا میداشته باش یاجتماع

 غهیان ص ادیاصال  ،منینجات داد یاز ان مرا از نابود شتریخودت و ب نتینازن
 نبودم... یلعنت ی

شتتود با پول مشتتکل را  یچوور م نمیشتتده بود که بب نیفکرم معووف ا ی همه
کامذ خبر نداشتم...هر چند اگر هم شود؟! من اصال از ان  یحل کرد باورت م

 را ان هم نزد یگذشت نیوقت جسارت انکه از تو بخواهم چن چیه دیداشتم شا
 یواقعا م مدان یچرا؟!...چون من م یدان یرا نداشتتتم...م یپدرت انجام ده

ر کوته فک یچه؟...ان هم در جامعه  یعنیدختر  کی یبرا یمولب نیدانم که چن
 ما...!

سفم سفم...چرا که اومتا  یمن کرد یدارم که تو خودت را فدا مانی...واقعا متا
ز ا تیانچه که به ستترت امده و محروم نیچون من موم نم که اگر قرار بود تو ب

صراف ا ای یکن لیترک تحصت یداد یم حیترج یرا انتخاب کن یکی لیتحصت ن
 یمو تو  دتو دراز نبو یبه ستتو یانگشتتت اتهام چیصتتورت ه نی...در ایبده

 ...یمتقاعد کن یکه گرفته ا یمیرا به تصم گرانید یبراحت یتوانست
اطر ...فقط به خیکار را کرد نیکه تو چرا ا دیشتتود فهم یم یبه راحت نیبنابرا

خاطر من...و من ا به  نه؟فقط  خدا م یرا م نیمن...مگر  به   یفهمم نرگم 
 فهمم....

روان بود...باران کلمات تو حاال ابستتتن از  میگونه ها یمحابا رو یب اشتتتک
 من... یبود که اشک ها یهمان مم
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 :یگفت یدیب*و*س یارام دستم را م کهیو در حال ینگه داشت ابانیخ گوشه
جبران مافات هر  یخورم که برا یخورم،قسم م ی_نرگم...نرگم جان قسم م

صم یکار ستش ت  انیپا لیات و تحوگرفته ام بعد از امتحان میبتوانم بکنم... را
 را درست کنم... هینامه ام به اراک بروم و قض

 ؟ییکه چه بگو یبرو یخواه یپرسم:م یم ارزومندانه
 :ییگو یم مدبرانه

ا هم مدام ب میمجبور بود یقاتیتحق یپروژه  کیکه من و تو به خاطر  میگو یم
 یبرا میگرفت میبودم و هم تو،تصم یدی...و چون هم من ادم مقمیدر ارتباط باش

و نقص  بیع ی...چوور استتت؟بمیکن غهیصتت هیقضتت ِیحل مشتتکالت شتترع
 است،نه؟

 :میگو یپرده و رک م یبه دهانم دوخته شده.ب تیکنم...چشم ها یم نگاهت
 احمقانه است!!! یلی_خ

 دهم: یادامه م یکن یو واج نگاهم م هاج
 ...!یرو یقبل از ازدواج بوده؟...وا م ییاشنا ؛قصدمانییگو ی_چرا نم

 ....؟می_دروغ بگو
 _دروغ؟مگر دروغ است؟!

 :ییگو یو م یگردان یرا به سمت مقابل م سرت
نکرد،عالقه  تیما را به خاطر شتتناخت قبل از ازدواج مجبور به محرم ی_کستت

به  اینبود... ینحلیمشکل ال  ییشد...اشنا مانیپا ریعقل و منوق ما زنج یب ی
گر که فبها و ا میدیرستت ی...اگر به تفاهم ممیدیرستت ینم ای میدیرستت یتفاهم م

 ....تنداش یو کبر یهمه صغر نیا نکهی...اچیکه ه میدیرس ینم
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 یم رهیمن خ یاز تعجب گرد شتتده  یو به چشتتم ها یگردان یرا بر م ستترت
 :یو ادامه داد یشد

شکل ما عالقه و مهر ست  یزد...نه م یدو پله پرپر م انیبودکه م ی_همه م توان
 روم.... یزنگ باشد ونه روم یزنگ
 میستتوان ی...ونه ممیکامال از هم بگذر میتوانست یاست که ما نه م نیا تیواقع

 نیما ممکن بود نه ازدواج...حاال هم هم یبرا یی....نه جدامیکامال به هم برس
 طور است....

 قول شاعر: به
 ور و دراز استد یمقصد عشاق ره تا
 عشق مجاز است هیمنزل از ان باد کی

 یط یچند کن یا هیعشق اگر باد در
 و چه فراز است.... بیره،چه نش نیکه در ا ینیب

 :میگو یم دیا یکه از ته چاه در م ییو با صدا شودیدوباره تار م چشمانم
قدر ب قت نخواستتت چیدانم چرا ه ی.نمیزنیپرده حرف م ی_چ  ندهیبه ا یو

با هم بودنمان محال استتت حاال با هم بودنمان  شتتهی...!!! اگر همیکن دوارمیام
 حماقت محض است....

ما واقع یرا م نی_ا پذ نیا تیدانم،ا نه تو توان   را تیواقع نیا رشیاستتتت که 
نه قدرت برگشتتتن...من  میکدام نه قدرت رفتن دار چیمن...من و تو ه ،نهیدار

 است.... نحلیاز مشکالت ال یلیسخت گرفت زمان حالل خ دیمعتقدم نبا
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...حرفت را قبول ییگو یدانم که راستتت م یکنم...م یرا پاک م میها اشتتک
ه مگر انک ستی:بارها خودم را ازموده ام...از تو گذشتن در توان من نایدارم...ثان

را بار من دستتت تو  نیکنم و ا ی...پم دستتتم را دراز میتو از من بگذر یروز
 :میگو یم و مب*و*س یو م رمیگ یم

 محال... االتیجهان خ کیتو و صد هزار برهان کمال شغل من و  فن
 .......الیگرد راست بازاز خ ُهدهیفضل من ب یمدرسه عال یمنزو تو

 71/4/21شنبه  پنج
امتحانم را داده ام و با شتتوق به خانه امدم.اما هر چه صتتبر کردم  نیاخر امروز

اناتم امتح انیکردم پا یاز تو نشد.دلم شکست فکر م یهر چه منتظر شدم،خبر
شب که شد  اورد،هشِت یهاست.عاقبت دلم طاقت ن ییدوره سخت تنها انیپا

ش سم را پو سمت اول دمیلبا تو  ی رهشما گرفتنراه افتادم. یتلفن عموم نیو به 
شوار ش فرامو میشد برا یکه به تو مربوط م ییزهاینبود چرا که همه چ یکار د

 ....بوق ممتد کیگرم تو و بعد  یبود...ابتدا چند بوق ازاد و بعد صدا ریناپذ
ش یزیچ صدا ینگفتم و گو شتم... سنگها ان طرف یگرم تو حت یرا گذا تر از فر

 یکم و ب یکه ب یاواره ا یبود وجود تو برا یماریهم ارام بخش بود.عجب ت
 گوش دادم: تیپناه بود...دوباره شماره را گرفتم و با ولع به صدا

را  غامتانیبوق پ یصدا دنیلوفا بعد از شن دیتماس گرفته ا گانهیبا منزل  شما»
 «فرصت با شما تماس خواهم گرفت.... نی...در اولدییبفرما

 انمی...امانیا دمینال یبوق ممتد و سوت دار بلند شد اهسته در گوش یصدا و
ست ش یجان منم نرگم...اگر خانه ه و بعد مکث  مانی...امانیرا بردار...ا یگو

ست ضربان؟چقدر از زندگ یکردم برا  میچقدر محتاجت بودم؟چند نفم؟چند 
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 م؟چندماه؟و چقدر با تو فاصتتله داشتتت ه؟چندیوقف تو شتتتده بود؟چند ثان
 ؟یخانه؟چند محله؟و چند طبقه اجتماع

ا شده بودند دست از پ ینیسنگ یکه حاال وزنه ها ییرا گذاشتم و با پاها یگوش
ف و دل تنگ ام رابر طر یدرازتر به خانه برگشتم... از ته دل اروز کردم کاش بود

را داخل قفل چرخاندم و در را ارام باز کردم.محراب داشتتت  دی...کلیکرد یم
 کهیبلند شتتتد و در حال شیاز جا دیرفت تا مرا د یحوض ور م یها به فواره
 گفت: زدیلبخند م

 کهی_ستتالم خانم...حال شتتما چوور استتت؟حوصتتله اش را نداشتتتم در حال
 .تفاوت و سرد گفتم:سالم.متشکرم یاتاقم دوخته بودم ب یکینگاهم را به تار

س متعجب ستم با بدجن ه نگاه ب ینگاهش مرا تا در اتاقم بدرقه کرد...در را که ب
سته خورده بود لبخند موذ یکه به درها یکنجکاو راغ انکه چ یزدم و ب یا انهیب

شن کنم در تار شه ا یکیرا رو بودم؟!چرا؟؟؟چرا  نی. چرا چندمیخز یاتاقم گو
 و؟ت یب یکیبا تو بود...و هر چه مم و تار یهر نور و شاد

 ینبود تو هم نبود میچه کنم؟امتحاناتم را داده بودم.روز کار دیدانستتتم با ینم
...مانده بودم معول که چه دیهم نبود تا به سمتم اموش بگشا یخانواده ا گرید

 کنم؟!
سنگ سد به مذا  یعذابم م یگر شتم چه بر صله مذا خوردن هم ندا داد اما حو

صال دلم هوا ست پخت مادرم ر یپختن...ا ستم و د شمانم را ب ا کرده بود...چ
شتتده که...ناگهان در  دهیچیمادرم همه جا پ یقرمه ستتبز یاحستتاس کردم بو

 زدند....
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 بود.ستتالم ستتتادهیدر را باز کردم. در پشتتت در حاج خانم با اخم ا یلیم یب با
م:آخه .ِمن و ِمن کنان گفت ینشست یکیتار یسالم باز که تو کیکردم. گفت:عل

کاره قوع کرد و گفت: امتحاناتت تمام  مهیحوصتتله نداشتتتم.حرفم را ن زهیچ
 شیشهرت،پ یرو ینم یشده ؟ گفتم بله امروز تمام شد...گفت:چرا چند روز

 همه مدت؟! نیخانواده ات؟ دلت تنگ نشده ا
حاج  دیزن یحرف رو م نیچرا ا گهیجا خورده بودم گفتم:شتتما د کهیحال در

که م ما  جاین ام دیدان یخانم...شتت جا ب ن کار نروم از ک  اورمیشتتتاملم ستتر 
ر زنگ با کی یکنم.هر چند هفته ا یبا خانواده ام صحبت م یبخورم؟تازه تلفن

 پرسم.... یزنم حالشان را م یم
را به هم گره زده بود گفت:ِا ...آهان...پم  شیکه ابروها یخانم در حال حاج

که  یپرستتد...در حال یات حالت را از من م چارهیاستتت که مادر ب نیهم یبرا
...مادرم زنگ زده بود به شتتما...؟ خوب د؟یگفت یگفتم:چ دیلرز یم میصتتدا

 بودند؟ حال پدرم چوور بود ؟...
صبان با د بار چن یمن کرد و گفت:خودت که هفته ا یبه قد و باال ینگاه تیع

حالشتتان را ب رس...هاج و واج نگاهش  یبار که زنگ زد نی...ایزن یزنگ م
حالکردم... باستتتت را ب وش ب یکه راهش را کج م یدر  فت: ل  میبر ایکرد گ

 ...تازه شام خوردم....رمیشوم...س یباال.گفتم:بخدا نه حاج خانم...مزاحم م
 ...جواب تلفنت را بده ایباال مذا بخور،گفتم ب ایتشر گفت:نگفتم ب با

ه...و ات زنگ زد یناج ی...آقاریگفتم:مادرم زنگ زده؟گفت:نه خ آرزومندانه
سر کیاز پله ها باال رفت...با  س عیحرکت  شتم یچادرم را از چوب لبا و  بردا
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 دمیحاج خانوم را شتتن یدم،صتتدایدو یکه دوان دوان از پله ها باال م یدر حال
 که گفت:

زنم...همانجا روز  یزنگ م گرید قهینکن...قوع کرد گفت ده دق ی_خودکشتت
 یپله ها وا رفتم و به حاج خانم که الک پشتتت وار و ِهن ِهن کنان از کنارم م

 ای؟بیتوا رف یگفت:پم چرا مثل بستن دیماندم.به در خانه که رس رهیگذشت،خ
شدم و به دنبالش وگهید شما جوان ها،بلند  ست  شدم...و  ارد...امان از د خانه 

 الله.... ایبلند گفتم : 
شر حاج سر کن،حاج آقا ت آورده  فیخانم با پوزخند گفت:محراب،چادرت را 

با محراب ستتالم و عل ند...و هنوز  با  کیا نگ زد... که تلفن ز نکرده بودم 
جواب به  دنیرو به حاج خانم گفتم:اجازه هستتت ؟و قبل از شتتن یخوشتتحال

 .دمیسمت تلفن دو
 .دیرس یمهربان تر به نظر م شهیخط،از هم یآن سو نتینازن ی_صدا

ستتالم  کی:علینرگم؟گفتم:بله.گفت ی: خودت هستتت یگفتم:ستتالم.گفت آرام
ِمن  :چرای... گفت یکم کیشتتده؟گفتم:نه...نه... فقط...فقط  یزی؟چیچوور
 چه؟... یکم کی...فقط ،فقطیکن یو ِمن م
باره من من کنان گفتم:فقط  نگاهم ند.دو ما ثابت  به حاج خانم و محراب  رو 

 یدرد مت تیت:کتجتایگتفتتت ادیتکترد.بتا فتر یقتلتبتم درد مت یکتمت کیت
جا میآ یاالن م نی:همیکرد؟...گفتم:قلبم.گفت لت...از  با جا دن ک تیآن ان ت

تا من ب نه چمیاینخور  نه، ند گفتم: نبود.االن خوبِ   یمهم زی...خوب؟!... بل
من  ی:ولیکنم به خاطر استتترس امتحان ها بوده...گفت ی.فکر مدمخوب شتت
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لب بگ کی میدهم برو یم حیترج ...گفتم:فکرش را هم نکن، االن میرینوار ق
 شوم. یندارم ... انشاءا... از امروز به بعد بهتر م یواقعا مشکل

 ؟فکریردک یچه کار م ینشسته بود یکینگرانت شدم،باز در تار یلی:خیگفت
:ستتفارشتتت را به حاج یرستتد...جواب داد ی:خبرها چه زود مال؟گفتمیو خ

 یلیروزها ستترم خ نی...من هم ایستتتین یابل اعتمادآدم ق ادیخانم کردم.تو ز
وقت سر  وروز مانده  10نامه ام فقط  انیپا لیمهلت تحو انیشلوغ است...تا پا

 خاراندن هم ندارم...
 یدستتتمان نده تا بعد...قول م یده روزه کار نیخدا ا ی_نرگش محض رضتتا

ما لوف دار؟گفتمیده له متشتتکرم. شتت له...ب  :مودب شتتتدهی...گفتدی:ب
توانم  یراحت شتتد...حاال م المی...خوب خی...عجب قلب درد مثمر ثمریا

ت خ ب بد کارمیها یبروم ستتتراغ  تمیندار ی... ف گ هم ریخ ؟ باز  ...
شکرم...گفت شت،خداحافظ ی:قابلیمت ش ندا شت ی. و گو م ...و من هیرا گذا

را گذاشتتتم...حاج خانم و محراب اگر چه ظاهرا هر دو مشتتغول کار  یگوشتت
بودند اما به وضتتوح معلوم بود که مکالمه مرا تمام و کمال وجب زده  یگرید

حال ند.در  نده بودم بروم  یا ما ندگ ایکه مردد  با شتترم مانم... گفتم:لوف  یب
شتتوند و  یمن مدام مزاحمتان م یها یهمکالستت دیحاج خام...ببخشتت دیکرد

 ای تانیها یو گفت:هم کالستت دیبعد از آن اتفاق...حاج خانم وستتط حرفم پر
فت:ا یهمکالستت چه گ گاهش کردم.محراب دستتت ا چه  نیتان؟ مبهوت ن

ست خانم...چه مزاحمت یشیفرما ست که  نی؟ایا شما شانه اخالق خوب  ن
ست  شما ارادت دارند.مادر من هم مثل مادر خودتان ا شما انقدر به  ستان  دو

ال با ...و در همان حدینیبنشتت دییکنم بفرما یخواهش م دیید،بفرمایتعارف نکن
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شم سبز یمره رو به مادرش گفت:مامان جان از بو چ شدم پم  یقرمه  هالک 
 !!د؟ییفرما یسرو م یک

نداز م ره،مرایخ رهیکه هنوز خ یخانم در حال حاج کرد گفت:حوصتتله  یورا
خواهد با  ی. اگر دلت ممیدار یتعارف تکه و پاره کردن ندارم. شتتام قرمه ستتبز

 ما شام بخور و به سمت آش ز خانه رفت...
مودبانه حاج خانم همچنان وستتط اتاق  ریو دعوت م بیاز تعارف عج مردد

 خانم...خدا شتتاهد دینکن یبگیبودم که محراب دوباره گفت:باما مر ستتتادهیا
 ....دیندار میبا فرنگ یما شما فرق یاست که برا

شم به دنبال حاج یآن که کار یتکان دادم و برا دییرا به عالمت تا سرو  کرده با
 دهیچپ یسفره را برداشتم تا با بشقاب ها ینیآش زخانه شدم...و س یهخانم را

بشقاب  یکه خورشت ها را تو ی....حاج خانم در حالنمیرا بچ زیشده در آن م
به  از حد شیب تا یهمکاس نیسکوت را شکست و گفت:ا د،عاقبتیکش یم

 نه؟... ایخبر دارند  یهمه ارادتمند نیتو ارادت دارد،خانواده ات از ا
ستم سه مثل امواج در دنیشروع به لرز د شت درون کا  یطوفان یایکرد و خور

سه را رو کهیشروع به جزر و مد کرد.. در حال شتم  یم زیم یبه زحمت کا گذا
 به دار دار ندارد.... ازینباشد ن یکه پشت آن مرض یگفتم:ارادتمند

شمانم زل زده بود  میقم*س*ت کهیرا برگرداند و در حال شیرو  سرد و ماتبه چ
 نگاهم کرد...

کامال  میبرا تشیشتتخصتت یرو نیبودم...ا دهیند یطور نیخانم را هرگز ا حاج
ز که تا مغ ینجات از برودت نگاه یو برا دمیناشناخته بود...نگاهم را از او دزد
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قا محراب...شتتتام حاضتتر  ادیفر کردیاستتتخوانم نفوذ م قا محراب....ا زدم:ا
 است...

 71/4/27 چهارشنبه
ستها شته ام و به عبور و مرور ب ریرا ز مید ستاران و مردم مارانیچانه ام گذا  و پر

 نیهمکارم هم ان طرفتر از من در فکر فرو رفته...ا انیدیام یشتتده ام.اقا رهیخ
.دلم ستتتیخوب ن ادیکنم حال همستترش ز یدمق استتت.فکر م یلیروزها خ

 نیب یم...فاصتتله یددر کیستتوزد هر چند که من و او هر دو دچار  یم شیبرا
 ...تیقیو حق ایرو

 71/4/28شنبه  پنج
ست و من همچنان ماتمزده به د بعدازظهر شم دوخته ام...ب یوارهایا  یاتاقم چ

.پنج ..نمیزم یکره  یانستتان رو نیتر بیمن مر یپناه...تو که نباشتت یکم و ب
پنج شتتنبه  یاز عور حضتتور تو ستترشتتار استتت تو که نباشتت شتتهیشتتنبه ها هم
 است... ییتنها یخاکستر یها،جمعه ها

شود و برم عاقبت س ییصدا دنیشن دیوبه ام زمیخ یطاقتم طاق م راغ از تو به 
ضتتبط شتتده ات را  یکه صتتدا نیروم.قصتتد مزاحمت ندارم.هم یباجه تلفن م

 ...ستیام کاف یرفع دلتنگ یبشنوم برا 
ست و باجه خلوت...با خ سر سکه ر یالیظهر ا سوده  اندازم و  یا در تلفن ما

شن الیخ یب صدا یصدا دنیمنتظر  تلفن  ریگ غامیگرم تو از پ یسه بوق و بعد 
 :بله...ییگویو م یدار یرا بر م یزنگ گوش نیشوم...اما به محض اول یم
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 می:بله؟عاقبت تسلییگو یکنم.دوباره م یرا گم م میخورم و دست و پا یم جا
 مان،منمی:منم امیگو یهراستتان م یرا بگذار یاز انکه گوشتت شیو پ شتتومیم

 نرگم...
 ی،ومیزن ی:سالم،دختر خوب پم چرا حرف نمییگو یم یکشدار یصدا با

 :بله؟میگو یم ی:الو...؟نرگم؟به ارامییگو یکنم..م ی...سکوت میخند
 ؟یزنی_فکرکردم قوع شد...از کجا زنگ م

 ...مزاحمت شدم؟!ابانیسر خ ی_ازتلفن عموم
 :ییگو یم یمهربان با

شده؟نکند دوباره یمراحم شهیتو هم هیدلم...مزاحم چ زی_نه عز ...خوب چه 
 قلبت درد گرفته؟...

 بار دلم درد گرفته... نی_نه...ا
 ...؟یمانده خورده ا یچه؟نکند مذا ی_دلت؟دلت برا

 :میگویمن و من م با
 تنگ شده است... تیاست که دلم برا نی_نه منظورم ا

: اهان،پم ان ییگوی یانفجار خنده....عاقبت م یستتکوت و بعد صتتدا یکم
 بود؟... یدفعه هم که قلبت درد گرفته بود از دلتنگ

 :ییگو یمحابا م یکند.ب یتو ارامم م ی...اما جمله بعدردیگ یم حرصم
...باور کن...مرا هم یدلتنگ نیاستتت ا یعجب مرض مستتر یدان ی_اتفاقا نم

به جا روسیمبتال کرده... منتها و بیعج دل و قلب مغزم را مبتال کرده  یمن 
 :یده یخندم.ادامه م یشده.ارام م لیچون عقلم به طور کل زا
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 یانت کیبه فکر  دی...بامیما هر دو پزشتتک یشتتود...ناستتالمت ینم ینووری_ا
 عیو ستتر یریاژانم بگ کیاالن  نیاستتت که تو هم نی...نظر من امیباشتت یباد

 یهم برا ینووری... ایمن ب ز یبرا یشتتام خوشتتمزه خانگ کیو  ییایب جانیا
از  بمقل کهیمن...درحال یشتتکم گرستتنه  یقلب و دل تو خوب استتت و هم برا

 :میگو یشعف ماالمال شده م
 خورناک است...! یلیخ نکهی_اما ا

جب خب مگرنممیگو ی:خورناک؟چرا؟!!میپرستت یم متع لت  ییگو ی: عق
 شده...؟! لیزا

نکن  نتوینکن... نرگم ش ونتی:شییگو یم یسکوت و بعد تو با لوند یکم
تا  نجایا ایشتتده...عقل تو که ستترجاش هستتت...بلند شتتو ب لی...عقل من زا

 شکم مرا نابود نکرده... یقلب و دل تو را و گرسنگ روسیو
 !...کند چه؟ تیبه عقل من هم سرا روسیاگر و ی:ول میگویم ونتیبا ش دوباره

صدا یحال در و ت ی:انوقت به جاییگو یلرزد م یم نیریش یباز نیاز ا تیکه 
من چه  یخدا ی....وا میریگ یمفصتتل م یجشتتن عروستت کی روسیو یبرا
 ...ینیریش الیخ
شده بود با لکنت گفتم:  یحال در سرخ  شرم  صورتم از   گریساعت د کیکه 

 را گذاشتم... یانجا هستم و گوش
 71/4/29 جمعه

 ی....من بانوستین یبود....انقدر خوب که گفتن یکه گذشت روز خوب یروز
در کار نبود کنار  یمن...مزاحمت ریتو بودم و تو اقا و ستترور دل حق زیقصتتر عز

مذا پختم....خانه  تیبود....من برا زیمسالمت ام یستیهمز یهم بودن ما نوع
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سامان دادم تو هم  تیرا مرتب کردم....کتاب ها سر و  ... یرا خواند درسترا 
ساس ارامش کردم که انگار خانه خودم بود....چنان با  یدر خانه  نقدریا تو اح

گار برا که ان کار کردم  نه ات  خا قه در  از ان خود  شتتتهیهم یعشتتق و عال
بودم....انگار ستتنگ به ستتنگ و اجر به اجر ان خانه به نام من بود...انگار که 

 بود.... راثمیبود... م میخانه پدر
شقانه نگاهم کرد یم یقتو شب ستم برگردم چنان عا وجودم  یکه همه  یخوا

ند یم نیهم شتتتهیو هم شتتتهی...اگر تو همدیلرز قدری....همیکه بود یما  ن
ا بود...تنه یقدم باق کیمن تنها  یمشتاق...تا ماوراء ارزوها نقدریعاشق....هم

 قدم.... کی
 71/4/30 شنبه

به محض ورودم به  8:30را شروع کردم ساعت ییایرو یصبح کار کی امروز
 یخط قادر بود تا نقوه  یاز ان ستتو نتینازن یبخش....تلفن زنگ زد. صتتدا

رام نرگم....!ا ی: سالم... خودت هستیدیپرس یصفر مجنونم کند...به مهربان
له...ستتالم...گفت نده اژانم  نمی:زنگ زدم ببیگفتم:ب  یاوقت دلش هو کیران
باشتتت باشتتتد....وجودم اتش معور نرگم نکرده  مارا ُمر زده  گل نرگم   ید 

ندم و م یرد،میگ نه... ومیگویخ مارا زا یروستتی:  قل  به  لیکه ع کرده هنوز 
 نکرده.... تیسرا گرانید
ند یم حاضتتر جوابییگو یوم یخ مان از  حت  ی:ا خب را مان.... تو.....ا

 ر:معلوم استتت اگیبود...گفت یخوب رمردی...پیلی:بله...خمیگویم ؟یدیرستت
...دود از یدادم...با خنده گفتم:اتفاقا اشتتتباه کرد ینبود که من بله نم رمردیپ
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 ور:چه ط یپرستت یمرموز شتتده م تیکه صتتدا یشتتود....درحال یکنده بلند م
ستگار میگو یم ینیمگر؟با ته خنده نمک صدا یاز من خوا  تیکرد....ناگهان 

 ....ی:خواستگارمیگو یکرد؟...م ی: چه ملویپرس یشود م یم یجد
 یرا م لتیگوشتته ستتب تیبا عصتتبان یدانم که دار ی....میشتتو یم ستتاکت

با خنده میجو ته برامیگو ی...ارام و  خواستتتت من هم  یم شیایان دن ی: الب
با که  که ن کیفکر کنم حستتتاب  دیگفتم  کت ستتتتیروز دو روز  ...و ستتتا

 یتو دوباره شاداب در گوش یبه سکوت گذشت و عاقبت صدا یشدم....مدت
ست؟ترس یم شیایان دن ی:براییوگ ی...مدیچیپ  یرا....گفتم که اگر بدمیخوا
 یشتتود ... هرچه باشتتد تو به جا یمغبون م رمردیپ چارهیبخواهد ب شیایدن نیا

 یلرزاند م یخنده ات دلم را م یخنده ...صدا ریز یزن ی...و مییمادربزرگ او
پامیگو حال استتتت؟م انی: چه  مه در  جای:اییگو ینا چشتتمم پرپر  یجلو ن

ندیم ند روزز هد چ خدا بخوا باق شتتتریب ی... خب  یاز عمرش  نده... ما ن
 شوم برو به کارت برس،خداحافظ... ی...مزاحمت نمگرید

سوال ها یم رهیگذارم و به تلفن خ یرا م یگوش تمام وجودم را مبتال  ییمانم...
با  یابستتتگهمه عالقه و و نیتو با ا ایاطرافم جدا ستتاخته...ا یایکرده مرا از دن

 ای....ا؟یو برو یمرا رها کن یبود که روز یو تعصب قادر خواه رتیهمه م نیا
و  یعالقه و عشقت پشت پا بزن هبه هم زیکه تو به همه چ یخواهد امد ان روز

تو  یزندگ یدانستم کجا یبودند که من نم یی؟روزهایکن رونیب تیمرا از زندگ
ستم....!؟کجا ساس تو... یقلب تو!کجا یه دانم...اما باز هم  یاما حاال ماح

 یخواهد امد ان روز ایدانم...ا یدانم...باز هم نم یستتواالت را نم نیجواب ا
ش یخواهد امد روز ای؟ایکه تو مرا فراموش کن تمام خاطراتمان  یکه تو قادر با
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را فراموش  مانیها یبا هم بودنمان را همه مم ها و شتتاد یبایز یرا تمام روزها
 ؟یکن

کند؟تا  یم یتا کجا اورا همراه یاخر راه عشتتق کجاستتتت؟قلب ادم قتایحق
ض اتیح یکجا سان یزندگ تیواقع یاش؟تا کجا یفر ست ش؟یان تلگاه ق یبرا

کشد  یم یکند؟چه کس یم زیت یقتل عشق را چه کس ریعشق کجاست ؟شمش
از عشق و  یایبشود که دن دیشود؟ و چه با یکشاند....؟و چه م یم یو چه کس

دل ب یو نا مهربان یمحبت یو ب یبه ناگهان به ستترد رتیصتتداقت و م تمحب
را  یوزهرگز ان ر نمیباشم تا نب دیبکنم...چه با دیدانستم چه با یشود؟ کاش م

 یدانستتتم ...کاش م ی...کاش میو خود بگذر ی...بگذاریکه تو مرا رها کن
 دانستم...

 71/5/5شنبه  پنج
سرحال ب صبح سانکه م یسرخوش و  زنگ  ینتلف ینتظر دعوتت بمانم به تاک

 یزیچ ابانیخ یاهویو ه یها شلوغ اما شلوم ابانیزدم صبح پنجشنبه بود و خ
شوق و لذت من نم صحنه ا یاز  ست تمام فکرم معووف  بود که در را باز  یکا

مذا  تیراب اشمخانه ات ب یخبر امده ام تا دوباره کدبانو یکه من ب ینیوبب یکن
انکه  یرا مرتب کنم...ب تیرا اتو بزنم...کتاب ها تیلباس ها ب زم جارو کنم

 داشته باشم... تیبرا یمزاحمت نیکوچکتر
ه شتتمرده نوشتتته شتتد نیا یکه رو ابانیخ ینگاه کردم تابلو رونیپنجره به ب از

 شدن بود... ادهیموقع پ گریچشمم را نوازش داد...د یلیبود:مقدس اردب
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ستم را رو ادهیدرب منزل تو پ یبعد جلو یکم شار دادم و  یشدم،ارام د زنگ ف
س یدر حال سم را در  شم را به ا نهیکه نف کردم  کینزد فونیحبم کرده بودم،گو

 یگفت:بله؟من اما دستتتانم مثل دو وزنه  یستتکوت عاقبت کستت یبعد از کم
به ارام یشتتتد،ب زانیاز کنار بدنم او نیستتنگ کنار در  زا یانکه جواب بدهم 

 گذشتم...
با وجود بابک،حماقت  گریبار د کیبابک بود و محال بود که من  یصدا،صدا

مدن را تکرار کنم...هنوز تراژد نه تو ا خا نده  یبه  ما خاطرم  بل در  ماه ق ند  چ
 یانکه هدف خاصتت یمحض بود پم ارام و به ستترعت ب یوانگید نیبود...نه،ا

تادم...فقط م به راه اف باشتتم  ته  چه زودتر از ا یداشتت جاخواستتتم هر دور  ن
هردو در کنار هم حضور داشتند  یوقت مانینگاه بابک و ا ینیشوم...تحمل سنگ

 خارج از توان و قدرت من بود...
ساس کردم به اندازه کاف ینا گرید میرفتم تا پاها انقدر شتند...اح  یراه رفتن ندا

شده ام.پم ا سع یو کم ستادمیدور  کردم بفهمم کجا  یبه اطراف نگاه کردم و 
ستم...ا بود...تمام کوچه ها مثل هم بودند، خلوت و پر درخت و  دهیفا یما به

با ستترعت کنار  نیماشتت کیکم رفت و امد...مانده بودم معول که چه کنم که 
 ترمز کرد. ابانیخ

تداد پ یحت به ستترعت در ام باره  ندم و دو به راه  ادهیستترم را هم برنگردا رو 
ماشتت تادم... ها نیاف قدم  نار خمن  یارام ارام همراه  بانیدر ک  یم میهمراه ا

به رو یکرد...م ما  لت فر اوردمیخودم ن یدانستتتم ا حا با  بت مرد   ادیعاق
کرد صتتورتم را  دنیتنم شتتروع به لرز ؟برستتونمتیریگفت:خوشتتگله کجا م

سع یبرگردادنم و در حال صدا یم یکه  صدا میکردم  شخراش ظبط او  یاز  گو
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:وگرنه گفت دیخند یکه م یبلند تر باشتتد گفتم:گم شتتو و گرنه...پستتر در حال
 یم یارزه وا یخنده گفت:باشتته م ریکنم قاه قاه زد  یخبر م میگفتم پل ؟یچ

 خبر کن... ستم،یا
شن ادیبا فر دوباره ؟ خودم گُـتتتمت کنم ای یشو یچه گفتم؟گم م یدیگفتم:ن

م ...حرصتتیکن یچه کار م نمیفت:خودت گم کن ببپستتر دوباره با پوزخند گ
 ها... یشو یم مانیکار کنم دوباره گفتم :پش یچ ایدرامده بود خدا

مرا  یاستترتا پ حانهیگفت:اخ نگو...نگو که از ترس ستتکته کردم،وق ییپررو با
او  نتویمن به ش یاز عابر و گستاخ یخال ابانینبود و خ یبرانداز کرد...چاره ا

فکر کردم و  یانکه بخواهم...کم یشتتتده بودم ب حشیتفر هیدامن زده بود...ما
شار دادم  نیعاقبت زنگ ِاول سر راهم را ف همانجا  یگفتم:اگر مرد وساختمان ِ

گور  گم و یکند برا ی...اتفاقا سرش درد ماوردیحالت را جا ب میتا عمو ستیبا
ام نشتتده بود که پستتر گاز مثل تو...و هنوز حرفم تم ییکردن پدر ستتوخته ها

 را گرفت و در همان حال داد زد: نیماش
در کوچه محو شتتد  هی...و در عرض چند ثانیستتتین یهم مال ادی_جوش نزن ز

شت ا یمرد شندییگفت:بفرما فونیاز پ دم مرد تازه به خودم ام یصدا دنی...با 
 نیولو در ا دمیتوانستم دو یکه م ییو حاال نوبت من بود که فرار کنم...تا انجا

 کوچه بن بست پناه گرفتم...
ناگهان زن نفم که  نده بودم چه کنم  ما نه ا ینفم زنان و اواره  باز  یدر خا را 

 طرف ها اژانم نیخانم ا دی:ببخشدمیو پرس دمیکرد...خوشحال به سمتش دو
خانم...من  دیراه استتتت...گفتم:ببخشتت یلیخ ادهیکجا هستتتت؟زن گفت:پ
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اما حاال راهم را گم  میتدر یاطراف برا نیهستتتم امده بودم ا بم،دانشتتجویمر
 ...؟زن گفت:مثال چه کار کنم؟دیشود شما کمکم کن یکرده ام،م

سم اگر لوف کن یاطراف را نم نی:من اگفتم  کیادرس  نیبه هم میو برا دیشنا
باس که مشکوک به من و ل یشوم.زن در حال یمتشکر م دیریبگ یتلفن یتاکس

گاه میها فت:چ یم ن با من و من دیکن یم میتدر یکرد گ جا خوردم، ...؟
 نزلمبزند دوباره داخل  یانکه حرف ی...ستترش را تکان دادو باتیاضتتیگفتم:ر

ست و کم امد  یم رونیب دیخر لیکه دوباره با زنب یبعد در حال یرفت و در را ب
سر کوچه با نی...همندیا یم گرید قهیگفت:زنگ زدم تا ده دق و را تا ت ستیجا 

شکرم و همانجا رونندیبب سر یکیپله  ی...گفتم:مت ستم...و به  ش  از خانه ها ن
ششدم که م یموم ن م دیکوچه زل زدم از کجا با ا واقع دیا یکه دنبالم م ینیا

 کند... یپوستم را م دیفهم یم مانیاژانم است؟...اگر ا
 دیسر کوچه نگه داشت ابتدا ارام و با ترد نیافکار بودم که ناگهان ماش نیهم در

ش سمت ما شته رو یبه راه افتادم اما وقت نیبه  ش ینو ام دلم ار دمیرا د نیدر ما
 تهران.... یتلفن ینوشته بود: تاکس اهیگرفت.با خط درشت و س

کردم با خودم فکر کردم  یکه به راننده ستتالم م یو در حال دمیکوچه را دو هیبق
 ...یحاصل یبچه روز مسخره و 

 71/5/9 دوشنبه
 تیکه صتتدا یتر در حال زیتو عز یبود...و برا یزیهردو ما روز عز یبرا امروز

 ...یدانیچه قدر خوشحالم...نم یدان ی:نرگم نمیگفت دیلرز یم یاز شاد
 یو مم تو از پشت تلفن برا یدانستم...درک شاد یخوب هم م دانستمیمن م و

ود نب یبه هر نفم تو گره خورده بود کار دشتتوار میکه لحظه لحظه زندگ یمن
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ستیادامه داد صبح م کینرگم... ی:را ستیب یجلو میا یخبر مهم فردا   انمار
 ؟ی:مثال چه کاردمی...پرسمیکار دار یلیدنبالت خ

 زریوپرواس یدهم حاال برو به کارت برس تا صدا یم حیتوض تی:فردا برایگفت
مه در ه یزیرا گذاشتم...چ یربان...و گوشو گفتم:چشم ق دمی...خندامدهیدر ن

ش یم شیوجودم ن صه دار بودم،از ته دل ارزو کردم،کاش من  لیدل ی...بدیک م
ود که ب نیا تیتوانستم به اندازه تو شاد باشم درست اندازه تو...اما واقع یهم م

 وجه نبودم... چینبودم...به ه
 یمنقوه اتصال مه مارستانیکردم دانشگاه وب یاحساس م نکهیبه خاطر ا دیشا

 .دیرس یمن و تو...هرچند که به نظر واقعا احمقانه به نظر م انیبود م
 71/5/10شنبه  سه

 یدرگذر نگاه م یها نیماشتت لیبودم و به ستت ستتتادهیا مارستتتانیدرب ب یجلو
 نگرانده،یبود که قرار بود بشنوم نشن یکردم اما تمام هوش و حواسم به خبر مهم

نگران کننده بود چرا که در نظر من  میبرا یرییدر مورد تو هر تغ شتتهیهمبودم...
شاک که هر تغ یتو رود بود س رییو من خا ستر تو دور  یریم ممکن بود مرا از ب

 لرزد. یم میکند و ناگهان احساس کردم که پاها
س یحت شدن از م صور دور  ستم را به م میتو برا یزندگ ریت ها  لهیمرگ اور بود د

 ینم ییصتتدا چیه گریها نشتتستتتم...د لهیکنار م یستتکو یگرفتم و ارام رو
 .یتراژد کیگذشت  یم دگانمیبودم و انچه از برابر د یتماشاچ دم،منیشن

ارام تکانم داد ستترم را که باال کردم نگاهم در نگاهت گره خورد ارامش  یکستت
 میلب ها با یاز هر کالم شیشتتتد و لبخند پ یبرکه در وجودم جار کیمثل 
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..وگفتم:نه ؟ی... نکند معتاد شتتتده ا؟یزد یچرت م یدیشتتتد پرستت نیعج
 یس:کیو گفت یکردم با تعجب نگاهم کرد ی...با خودم حساب و کتاب مریخ
جا فهم یزیتو چ به ته؟از ک حبیدیگف هت کردم و  ؟متع گا تر از خودت ن

 ...دم؟یرا از کجا فهم زیگفتم:چه چ
 نیا تزیرا؟!...با پوزخند گفتم:پم ستتورپر یلی:جشتتن فارغ التحصتت یگفت

 ...یتدانس یم نکهیا یمزه شد برا ی:بی...گفتیمزه ا یب زیبود؟عجب سورپر
 زدم... یحدسش را هم نم یدانستم حت ی:اتفاقا نه تنها نمگفتم

ساب و کتاب چه را میگفت ساب و کتاب زندگ؟یکرد ی:ِا...پم ح  می!گفتم:ح
سرد  و یدم ناگهان نگاهت به گل نشست خاکستربلند ش میرا بدون تو و از جا

 ی،ولخبرم؟...گفتم :نه یافتاده که من از ان ب یشده؟اتفاق ی:مگر خبریدیپرس
سسته و پم  زمن و تو ا وندیمهم پ یاز رشته ها یکی روزیبه هر حال از د هم گ

را  نی...در ماشستین تیدور از واقع گرید یگسستن رشته ها یگسستگ نیاز ا
 یی:چه حرفا هایگفت یزد یم مهیستترم خ یکه باال یو در حال یباز کرد میبرا
 یمحبت پاره م یرشته ا نی:من ادیگو یشاعر م یدیها...تازه مگر نشن یزنیم

 ....میشو رت کی...گره خورد و و به هم نزددیکنم شا
و روز  یشتتود لوف کن ی:ضتتمنا میگفت یشتتد یکه ستتوار م یدر حال ستت م

 ...؟یت خراب نکن ایالطاعالت و چرند نیقشنگمان را با ا
ندم و نگاهت کردم.ب ستترم از  ی...مجموعه ایبود رینظ یامراق ب یرا برگردا
مه  ثل  یه ها م مه ارزو ها وه بت  و ارام  نیستتبز،دلنشتت یایرو کیموه

سرت را برگرداند سعت  یو نگاهم کرد یبخش... دم و تو،لبخند ز ییکتایبه و
 ستتوت و یپدال گاز فشتتار داد یرا رو تیو پا یگرفت کیتو لبخندم را به فال ن
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و بم اواز تو در هوا تکان  ری...و دستان من بود که با زیلب اواز خواند ریزنان ز
تو مستتتل کند  یخورد چشتتمانم را بستتتم و اجازه دادم تا دلم در شتتتاد یم

 هرچند...هرچند که چشمانم هنوز نمناک بود...
ند یکه اواز م همچنان مایگفت یخوا ندم و  :و ا اصتتتل خبر...ستترم را برگردا

غ فار هیگرفته که به عنوان همد میتصتتم نمی:مادر نازنینگاهت کردم،ادامه داد
شود کرد  ینم یو کار ردیجشن شاهانه بگ کی میپنجشنبه شب برا یلیالتحص

 ...گریمادر است د
ه فقط ک یلیخوشحال شدم البته بنا به دال یلیخ م،خودمیاز حق هم نگذر البته

 ...یدانم...و اما تو...و مرموز نگاهم کرد یخودم م
ه قصتتد نداشتتت دوارمیکه هنوز لبخند از لبانم محو نشتتده بود گفتم:ام یحال در

 .یدانم تو عاقل تر از ان یهرچند که م یکه مرا هم دعوت کن یباش
 کار را بکنم... نیخواهم ا ی:اتفاقا میو گفت یتعجب نگاهم کرد با

حمات  نیچن گریرا باال انداختم و گفتم:اما من قصتتتد ندارم باز میها شتتتانه
نه ا کا ت یکود ف گ ما ایباشتتتم... ن نی:ا قت  ما  ستتتت،جستتتارتیح

را  می...رو؟؟یدان یواقعا نم یعنی: یچه؟گفت یاستت...گفتم:جستارت به بها
 دانم...اما... ینگاه کردم و گفتم:چرا م ابانیبرگرداندم و به خ

پرد وستتتط فم  ت دیحر ف گ ندارم؟ ارزش یو  چه؟.. ارزشتتتش را  ما  :ا
کردن هم  ستتکیر یکردن را؟ گفتم:حت ستتکیر یحت ایجستتارت،شتتجاعت،

 احتمال برد دارد... %1تنها  یسکیحساب و کتاب دارد در مورد تو هر ر
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فت کن توقع خال که م ما،دریداشتتتم  یتا ،ا  یادم یبرا یزی:اگر چیگفت دمی
شد حت را خواهد داشت  سکیش ردرصد هم ارز کیبا احتمال  یارزشمند با

 و ادامه یشد رهیدر چشمانم خ میقم*س*تو  یرا برگرداند تیمگر انکه...و رو
نود  مالبا احت یارزشمند نباشد ...انوقت مبارزه حت یادم ی:مگر انکه،برایداد

نه درصتتتد برد هم،ن جاعن ازیو  هد  یبه جستتتارت و شتت مضتتتاعف خوا
دم کردم امتحانم را پم دا یداشت...نگاهم را از نگاهت برگرفتم و گفتم:فکر م

 گزاف تر... یلیخ ییو بها متیبا ق
ضوح معلوم بود که از  ناگهان شد..و به و صورتت منقبض  ضالت   یاداوریع

ش شانیکرده بودم،ذهنت پر یاداوری تیانچه که خاطره اش را برا  نیشده...ما
شدت ممگ یو در حال یپارک کرد ابانیخرا کنار  ست یشده بود نیکه به  ه را ب

که  ب:بجنب،بجنیو گفت یو به دستتم داد یبرداشتت نیعقب ماشت یاز صتندل
که  یشتتدم و در حال ادهی.پیشتتد ادهیپ نی...و خودت از ماشتتمیکار دار یلیخ

 را به دست تو دادم. ارمیکردم اخت یدستم را به دور دستت قالب م
و زنگ را  یستتتادیدانستتتم کجاستتت ا یکه نم ییالیخانه و کیدرب  یجلو

:مزون گل ستترخ؟مرد یاز پشتتت اف اف گفت:بله...گفت ی...کستتیفشتتار داد
دوخت لباس مزاحم  یبرا ؟ییموال یدارند اقا فیتشتتر یگفت:بله...ادامه داد

 یکه در را باز م ی...هاج و واج نگاهت کردم...در باز شتتد و تو در حالمیشتتد
 ...یدیمرا به دنبال خودت به داخل کش یکرد
کرد گفت: خب البته شتتما  یکه به مدل ژورنال نگاه م یبعد مرد در حال یکم

 کی نیا یمن محترم استتت...ول یبرا دینیکه بب یو هر مدل دیحق انتخاب دار
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ماد کن به من اعت بده دیبار را  جازه  جا دیو ا به  ما تصتتم یمن   میشتت
 .دیشو ینم مانی....موم نم که پشرمیبگ
 یدش یبلند م تیکه از جا یو در حال یسرت را تکان داد دییبه عالمت تا تو

شتر قهیسل دوارمی:امیگفت شنبه  یشما مارا م شا حتما تا پنج کند...فقط خواه
 ....دیظهر حاضرش کن

 گفت: چشم حتما جناب ... قول ما قول است.... مرد
...سکوت میو به دنبال تو من هم ... و هر دو با هم از در خارج شد یبرخاست تو

 چیه ی...بیباز کرد میرا برا نیدانم...در ماشتت یکرده بودم! چرا؟ خودم هم نم
ت بار نوب نیو ا یپارک کرد ابانیبعد دوباره کنار خ یستتوار شتتدم...کم یحرف

 کفش بود....
ش یوقت سوار ما شده یدیپرس میشد نیدوباره  سکوت گرفته :چه  نرگم؟ روزه 

 ؟یا
 ...؟!یپم چرا گرفته ا یتکان دادم...گفت یرا به عالمت منف سرم

ام،ناراحت شتتده  دهیپارچه و کفش خر تیخودم برا قهیبا ستتل نکهیاز ا نکند
شنبه  ِی همانیم ینگفتم ادامه داد یزی!... بله...؟! چ؟یا شن تمام و کیپنج  ج

همه اقوام...و از همه  م،ویها یمکالسکمال است...،همه هستند...دوستانم،ه
 !؟ی...متوجه ادید دیهرا خوا گریبار همد نیاول یمادرم و تو برا نکهیمهم تر ا

 بار... نیاول یبرا
خودم و  قهی...تا ستتلدمیمادرم خر قهیرا با ستتل زیهم، من همه چ نیهم یبرا

 ....یتو،چون فعال مهمتر آن است که در نظر مادر مقبول باش
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 یب ،ی...؟! هرچند جاخورده بود میایرا برگرداندم و گفتم:و اگر نخواهم ب سترم
شتباه تو خ نیهمان آخر نی: آنوقت موم نا ایگفت یآنکه سرت را برگردان واهد ا

 بود....
را که به من زده  ییتو...تمام حرف ها یداشتتت یکرد...عجب حافظه ا خی تنم
...در برابر ذکاوت و یبه مو از بر بودتا به حال همه را مو  دارید نیاز اول یبود

 مقبول بودم. شهیتو من هم استیس
 11/5/71 چهارشنبه

به راننده گفتم:  یم ادهیکه مقابل مزون پ یآژانم گرفتم و در حال کی شتتتدم 
با نیلوفا،هم به طرف مزون دو دیستتتیجا  ....و دمیتا برگردم...و دوان دوان 

نگ فشتتتار دادم...  یدستتتم را رو له؟ گفتم: کیز فت:ب نهیخانم گ  گا
ستم...گفت:بفرمائ سدیه سالن و سط  شدم و همانجا و و دراندر  عی...داخل 

شت شد و مرا به طرف مهیبعد زن با لباس ن ی... کمستادمیمردد ا د  یآماده وارد 
سالن که اتاق ها شت، راهنما یاز  س م در حال ییپرو در آن قرار دا  یکرد... 

 نگاهم کرد... نیپرو کنم با احترام و تحس کرد تا لباسم را یکه کمکم م
باس نگ و جنم و طرح  ل ظار هم نبود....ر ته دور از انت عاده بود...الب فوق ال

پارچه ها را از کجا  نیا مانیدانم ا یمعروف بود....نم یستتیانگل یپارچه ها
س سا ریآورده بود...؟چهار رنگ پارچه،  شن با  شن یها هیو رو از  یمات و رو

 .یطرح نیجنم و چن نیبا چن گریرنگ همد
عا معرکه استتتت...اصتتال نم زن فت: واق چه رنگ یگ که  فت   یشتتود گ

به  لیما یآب ای ؟یبه زرشتتک لی...؟ بنفش ما ریستت ی؟آبیل*ج*ندارند...ستتبز
 بنفش؟....
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سونها را کم یدر حال س م سا سوزن  عا کرد گفت:واق یتنگ تر م یکه با چند 
سل سدیا قهیکه خوش  س م در حال ی.عجب جن ست مرا  یهم دارد.... که با د

ه پارچ یها ،گلیدییوراندازم کرد و با لبخند تا نهیچرخاند با دقت در آئ یم
ده شتتت اختهستتت یقینحو ممکن از چهار رنِگ تلف نیباتریرا که به ز یفیظر یا

اس را لب پیکه ز یلباس وصل کرد...بعد در حال یقیقا قهیبود...با سوزن دور 
 گفت فردا صبح لباس شما حاضر است.... ی.،راضکرد.. یباز م

 12/5/71 پنجشنبه
که داده ام، حاضر و آماده گوشه  یبعد از ظهر است و من طبق قول 5/6 ساعت

 ...دیایبه سرامم ب مانیام تا ا ستادهیاتاق منتظر ا
ده دا ییصتتفا میلباس ام را از مزون گرفته ام، ستتر راه به صتتورت و ابرو صتتبح

 تادهسیمنتظر ا راقیو حاضر به  دهیرا هم آراسته ام. و حاال لباس پوش میام.موها
ند، پاشنه بلند هست بایکه تقر ییزند.... دوان دوان با کفش ها یزنگ م مانیام.ا

 کنم.... یدر را باز م
 دهم. یسرم را تکان م ؟ی: حاضردیگو یزند و م یلبخند م دنمیبا د مانیا
 ...،خانه من ب وش....ردیگ یدود م یراه بو یت را درآور تو:لباسدیگو یم

سم را با احترام رو یگردم و در حال یبر م دوباره سوار یکه لبا ستم گرفته ام   د
ما روز  یهر دو ی...من هم...امروز برا یشتتوم...تمام راه ستتاکت یم نیماشتت

ست.بزرگ و پرهراس...و هردو یبزرگ شتن از چن یما برا یا  ازین یروز نیگذا
 داشت... میمضاعف خواه یبه شجاعت
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نار گه م ک نه ات ن باز میدار یخا جا  نی:من همییگو یو م یکن ی...در را 
که شتتتد یمنتظر م حاضتتر  بده،ب کی یمانم... چوور  نمیباال بب میایندا 

ستش امروز به خودم ز؟یشد سر حرفش را تأستمیموم ن ن ادی!را  یم دیی!!با 
 کنم... یم تیصدا فونیآگذرد که از  ینم یزیکنم و چ

مق شود...در ع یشگرف از هم گشوده م یو لبانت به لبخند یستیا یم مقابلم
 چی: هیپرستت یم یکند...به آرام یاستتت که دلم را آرام م یزیچشتتمانت چ
 ...؟یا دهید نهیخودت را در آئ

 ...یملکه ا نیباتریجشن شاهانه به حتم تو ز نیا یبرا
که مدام از دستتت پخت خودش  یشتتده ا یآشتت ز:مثل میگو یخندم و م یم

ند...از حرفم خوشتتتت نم یم فیتعر تهی:تو شتتتاییگو یم دیا یک  ستت
باز م زتیم یکه کشتتو ی...بعد در حالنی...همینیهم بستتته  کی،یکن یرا 

 ...دمیتو خر ی: بازش کن... براییگو یو م یگذار یم زیم یکوچک را رو
سبتمیگو یم شده...؟به جا ایدن ؟کاری:به چه منا تو  یآن که من برا یبرعکم 

 ...یکن یبخرم تو مرا شرمنده م یلیفارغ التحص هیهد
 ...ستین یقابل دار زی:چانه نزن چییگو یم

نه استتتت...نمک کیکنم... یم بازش  یخندم...م یم نیرژ کم رنگ و دخترا
ارزشتتمند بوده...و  نیهم شتتهیمن هم یبرا ،وییبایز ی: تو با همه ستتادگییگو

با شتتکوه تو کم  ییبایو ز یاز ستتادگ یزیرژ دخترانه و کم رنگ...قوعا چ نیا
 اضتتورابهمه  نم،آنینشتت یدوباره کنار تو م ی،وقتیرو ینخواهد کرد....و م

 یدان ی:مییگو یو م یخند یم دنمیداده....با د قیعم یرا به آرامشتت شیجا
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ا ... موم نا بینکن ریر را تستتخممکن استتت که قلب ماد ریموم نم که م گرید
 خنده.... ریز یزن یشود مثل خودم و م ینگاه عاشقت م کی

 یم ییو با لحن جد یشو یاندازم...ناگهان ساکت م یم نیسرم را پائ شرمنده
 ....یکن یو شروع به ِمن ِمن م یزیچ کی:فقط ییگو

شده...،منتظر،نگاهت م صورتت ضورب   نی:اییگو یکنم و تو م یدوباره م
ست...با فر یهمانیم ته :مختلط...البییگو یست؟می:چمیگو یم ادیمختلط ا

 همه خانواده اند....
ندارد...دانشتتگاه هم  ی:خب اشتتکالمیگو یکشتتم و م یم یبه راحت ینفستت

 مختلط است....
صدا یم یلباس داد نیکه بابت ا یآن همه پول یدلم برا فقط که  ییسوزد...با 

تو  ی:مختلط استتتت ولییگو یشتتمرده م به وضتتوح نگران استتتت محکم و
ستگ د،ی...،بادیبا ستم را به د خواهد  یشوم...دلم نم ادهیتا پ رمیگ یدر م رهید
 یورا ر تو دست یشو یمن خم م یحرفت را بشنوم...اما تو به سرعت رو هیبق

کنم نرگم....خواهش  ی:خواهش مییگو یو ملتمستتانه م یگذار یدستتتم م
مه چ یم خاطر من... ه به  قل  خدا من  زیکنم...الا به  را خراب نکن...نرگم 

 رفتم... یهمانیم نیبار ا ریفقط به خاطر تو ز
باور کن ا فقط ته خودم...نرگم  خاطر تو والب  یفرصتتتت برا نیبهتر نیبه 

شود...بعد در حال ست...نگذار خراب  ستت را از رو یما ستم بر م یکه د  ید
 ....یکن یم منگاه دوارانهیام یدار
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که از من چه  یدان ی...ترا به خدا...خودت ممانیا ی:وامیگو یم أصلم*س*ت
 انیبگذرم...؟و گر زمیتا کجا،به خاطر تو از همه چ دیمن با ؟آخریخواه یم

ها انیصتتورتم را م بارهیگ یم میدستتتت  خاطر ینال یم رم،دو به  : نرگم 
 کی نیدهم...فقط هم یبار...قول م کی نیکنم...فقط هم یمن...خواهش م

 ....بار
نفر محجبه  کیحجابند تو  یکه ب ییگله آدم ها کی انیشتتود که م ینم آخر

 ی:چرا نممیگو یزنم و م یصتتورتم کنار م یرا از رو می...دستتتت هایباشتت
 خود.... نیبه د یخود، موس نیبه د یسیشود...ع یهم خوب م یلیشود؟!خ

استت که هر وقت دلم خواستت،داشتته باشتم،هر  یحجاب مستخره باز مگر
چند وقته کم  نیوقت نخواستتتم،نداشتتته باشتتم... جواب خدا را چه بدهم...ا

واقعا  مانیاستتتت ا دیکارم مانده بود...از تو بع کی نیکرده ام؟!هم گ*ن*ا*ه
تا تو  میآ یشتتد من مخصتتوصتتا محجبه م نووریاستتت....حاال...،که ا دیبع
 شود.... ینم ایشود  یم ،کهینیبب

نه ندا  ینم میگو یم یشتتود...!وقت ی:نمییگو یم نیخشتتمگ یول دردم
شت نما ینم یعنیشود، سخره ات یشو یخاص و عام م یشود...انگ .... م

 کنند....!! یم
مسخره بروند خودشان را مسخره  یمترسک ها ،ی: ِا...، زکمیگو یحرص م با

ال اقل از آنها مسخره تر  ...ستمیکه هستم اصال هم مسخره ن نمیکنند... من هم
 ....ستمین
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ش نی: من، اییگو یم ادیفر با .. .یکه بود یبمان یکه همان دمیهمه زحمت نک
... نمیب ینم یبود یتو و آنچه روز نیب یشباهت چیبه خودت نگاه کن.... من ه

 ....یسالها خودت هم، خودت را فراموش کرده ا نینکند در گذر ا
تانم  یحال در ...،من خودم را فراموش نکرده ری:نخمیگو یزده م خیکه دستت

عال ناب تان را فراموش کرده ا یام،ج ماندیخود نه  ینبود ی...مگر تو ه که شتتتا
و عمل  تیکه ن ینبود یرا نداشتتت؟مگر تو همان گ*ن*ا*هتحمل بار  شیها
س چیبره رتیخ ش یک ص ینبود ینبود...؟مگر تو همان دهیپو شبانه مرا  غه یکه 

نت د و دستتتت دستتت  ینا محرم یهم قلبت برا گریروز د کی یتا حت یکرد
 را نفشارد؟.... ینامحرم

مرا؟...مرا  ای یچه شده؟...چه به روزت آمده؟...خودت را فراموش کرده ا حاال
شب ای یعوض کرده ا صال  ر س شهیکه هم یستین یمانیآن ا هیمذهبت را ؟...ا

 یم ادیها  یکرد و به من توکل به خدا را درهمه ستتخت یم ریاذان دلش را توه
 ادتیو توکل، همه و همه را  گ*ن*ا*هو آخرت و ثواب و  ایداد...چه شتتد؟ دن

 ...؟!یبه باد داد شیرا در بوته آزما مانتیا یراحت نیرفت؟ به هم
ه ب*و*ستتکه مدام به آن  یو در حال یدیزده ام را محکم قاپ خیدستتتان  دوباره

...همان مانمی...نرگم من...من،همان ازمی... عززمی:عزیگفت ،مقوعیزد یم
مانیدیکه د مانیا ناخت ی...ه ما ا یکه شتت جا،اصتتالی...ا حث ا ن  مانیب
 مانیو قوم ا شیو خو لیاستتت...بحث فام مانیا ی...بحث خانواده استتتین

خودشتتان را  یایکنند...دن ی...مثل من فکر نم ستتتندی....آنها مثل من ناستتت
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شان را...برا سر یدارند و افکار خود  یعنیُجل... و آدم محجبه  یعنی یآنها رو
 ...یدستم را رها کرد دیامل... و نا ام

له گفتم: عوض کردن من،  با  کی مانم،یبحث استتتت و حراج کردن ا کینا
 ...!!گریبحث د

  ِمانی:وقوعا ایگفت ،یگرداند یبر م ابانیکه ستترت را به ستتمت خ یحال در
بت  حال براگرید زیچ کیدلت  ماِن یاستتتت،و ا زیچ کیقل به هر   ی...و تو 

صم نی....الاقل فقط همیبگذر یگریاز د دیبا یکیبه  دنیرس شب را...ت  میام
هم  یو...چشمانم را رینشو مانیکه بعدا پش ریبگ یمیبا خود توست....تصم

ن از ...گذشتستین ی....کار آسانرمیبگ میکنم که تصم یم یگذارم و سع یم
 کدام در توان من نخواهد بود... چیه
 شده.... رمید یلی: زود باش...خییگو یم یدلخور با
جز  یراه چیه یعنیباش... یکنم منوق ی...خواهش ممانی:امیگو یناله م با
شناختیکنار من بمان یخواه ی: اگر مییگو ینمانده...؟محکم م نیا  ی...،با 

 نمانده.... یراه نیکه من از آن جمع دارم...نه...!جز ا
ستانت نگاه م به ضوح م ید سته م یلرزد...خودم هم م یکنم بو  یلرزم ...آه

 ؟یکرد یچه م یمن بود ی:تو اگر جاییگو
 ....ستمی: خدا را شکر...، حاال که نییگو یم ینامهربان با

مانتو چشتتمم را  ریبه گوشتته لباستتم که از ز دیاندازم و نا ام یم نیرا پائ ستترم
کفش و  دیشعف تو در خر یآور ادیمانم...و ناگهان  یم رهیدهد،خ ینوازش م

مالش م باس،دلم را  خت ل هد...اشتتک یدو تاب م ید  یگوشتتته چشتتمم 
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ها با صتتتدا یرا م میخورد...چشتتم  ندم و  چاه برم ییب ته   یم دیآ یکه از 
 :باشد...،قبول ...میگو

شتتود...تمام راه  یاز جا کنده م نیکه ماشتت دهینرستت انیام به پا هنوز کلمه و
کنم تو خود  یکنم...احستتتاس م ینگاهت هم نم یکنم...،حت یستتکوت م

 زیآو حلقه مانمیتا مرا با طناب سست ا یو امده ا یکه کنارم نشسته ا یوانیش
چند که  ،هریآور یرا به زبان م یگه گاه جمالت ی...تو،اما،با خوشتتحالیکن

شهر خارج م یآنها را نم قتایحق سم:ه ی...م میشو یشنوم...عاقبت از   چیپر
ست کجا م شون دییگو یم؟میرو یمعلوم ه ست...گری:او  کی...باغ ما آنجا

 یم چه ایاز باغ  دنی...اصتتال باغ نگو،بگو بهشتتت...و تا موقع رستتییایباغ رو
 دنیه شنم...نه حوصلیگو ینم یزی...اما من باز هم چییگو یدانم بهشتتان م

 دارم و نه حوصله گفتن...
 یم باغ نگیو آرام وارد محوطه پارک یکن ی...درب باغ را باز ممیرس یم عاقبت

ش یو در حال یشو سرعت از ما  قهی:تو ده دقییگو یم یشو یم ادهیپ نیکه به 
راز را به طرفم د چیدگمه قفل کن... و سوئ نیرا هم با ا نیماش ی...درهاایب گرید
 ...یکن یم
 ...ی: ولمیگو یترس م با

 نیا ریگفتم،مستت تیکه برا نی:داخل ماشتتییگو یو م یکن یرا قوع م حرفم
ها که بگ هیپا یچراغ  طه  یرستت ی،مییایب میقم*س*تو  یریدار را  به محو

رامها چ ریسنگفرشها و از مس یسنگفرش است...از رو ریتمام مس نیباغ...بب
شو...هم صال خارج ن س نیا س ی،میرا دنبال کن ریم که چراغ  ی...و در حالیر
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گم  یها نیماشتت یبه ستترعت در البال یکرد یرا خاموش م نیستتقف ماشتت
هم  یگرید یها نیهمانوور آنجا نشستم ...گه گدار ماش قهیدق ستی...بیشد

اما آنجا آنقدر بزرگ و پر دار و درخت بود که چشم، چشم را  دندیرس یاز راه م
 ....دید ینم

ش قه،دریقد ستیبعد از ب عاقبت که  یشوم و در حال یم ادهیپ نیسکوت از ما
 یکنم و به آرام یرا قفل م نیماش یام حبم شده،درها نهینفم در س جانیاز ه

م کن یم یافتم...تمام وجودم مضورب است...سع یسنگفرشها به راه م یرو
از او بخواهم که به من  لخدا و با توکل به او وجودم را آرام کنم...و از ته د ادیبا 
در  و نه یکه هرگز نه در طبقه اجتماع یبیبا مردم نا آشتتنا و مر ییارویرو یبرا

شان جا شجاعت یبرا ییفرهنگ ضاعف و دانا یامثال من نخواهد بود،   در ییم
 خور ببخشد...

...همانوور مردد ابمی یتنها م تیجمع انیگذرد که خودم را در م ینم یزیچ و
ان خورد.هراس یاز پشت به شانه ام م یکه ناگهان دست ستمیا یم طیمح انیدر م
پرد و هوش  ی...رنگ چنان از صتتورتم مدیآنچه که نبا نمیب یگردم و م یبر م

 ....نمیب یآدمها را هم به زحمت م یحت گریچنان از سرم، که د
 ...حالیادگاری:سالم خانم دیگو یکند م یکه با عشق نگاهم م یدر حال مانیا

ما مد شتت عا لوف کرددیچوور استتتت؟خوش آ نده را  دی...واق که دعوت ب
ش کند به مادرش که کنار یکه دستش را به سمتم دراز م ی...و در حالدیرفتیپذ

 :دیگو یکند و م یاشاره م ستادهیا
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هستتتند...ستت م به ستترعت ستترش را به ستتمت  رشتتک،مادرمیخانم ب شتتانیا
ند و شتتمرده طور یمادرش بر م خاطر یگردا ند،م که در  ما  یمادرش ب

 ....میها یدوستان و همکالس ،ازیادگاری:مادر...،خانم دیگو
ستها ست، به هر زحمت مید شروع به لرزش کرده ا ضوح  که  یرا که حاال به و

 :سالم.... خوشبختم....میگو یکنم و م یدراز م رشکیهست، به سمت ب
 کند.... ینگاهم م رهینشان دهد، خ یعکم العمل چیآنکه ه یب رشکیب اما

به شتتتدت  یدر حال مانیا ئه ادب او  تار و نگاه مادرش و استتتا که از طرز رف
سمت من برم دهیمتعجب و رنج سرش را به  شم ها یشده،  یگرداند و در چ

تعجب و رنجش،وجودش را ماالمال از وحشتتت  یکه جا ندیب یم یزیمن چ
 کند... یم

 ییکند،با صتتدا یه مبه ما دو نفر نگا دیکه با تعجب و وحشتتت و ترد همچنان
 افتاده...؟ ی:اتفاقدیگو یاست م یعیکه به زحمت طب

م که مثل سوزن،تن یکرده،با نگاه زیرا ر شیکه چشم ها یدر حال رشکیب خانم
سوراخ م سوراخ  سکوتفتادهین ی: نه....،اتفاقدیگو یکند،م یرا   ...،فقط،...و 

 کند.... یم
سکوت و نگاه مرموز خانم ب یبرا شک،بهیفرار از  شروع به باز کردن  ر سرعت 

 یکشم سع یرا از سرم م میکه آرام روسر یکنم و در حال یمانتوام م یدکمه ها
به چ یم تا فکرم را  به چ یگرید یزهایکنم   ریم یگرید یزهایمتمرکز کنم.... 

 و ادامه جمله ناموبوعش.... رشکیاز ب
 دهد:.... یاو باالخره ادامه م و
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در  مانیشتتماستتت...ا یهمکالستت یادگاریکه خانم  دانستتتم ی...،من نمفقط
شده بود گفت: یحال ضوح کالفه  ضح تر حرف  یچه؟...م یعنیکه بو شود وا
 د؟یشناس یرا م یادگاریمادر؟....مگر شما خانم  دیبزن

سرخانه  شانیگفت:بله...،کامال....ا رشکیب خانم سبحان بودند...و  یمعلم 
ه باشد،گفت: ب یعیکرد،لحنش طب یم یکه سع یسکوت،در حال یبعد از کم

 و رفت.... دیهر حال خوش آمد
شک شم ها ا که وارفته و متعجب به من  مانیحلقه زد...و با بغض به ا میدر چ

 و عاقبت ستادیمردد و مبهوت همانجا ا یکم مانیشده بود نگاه کردم.... ا رهیخ
 گفت: یبه آرام

دانم که چه به  ینم یخدا نرگم...،هر چند که هنوز به درستتت یرضتتا محض
سب ،حاالیسرمان آمده ول صال وقت منا صال ستین یو زار هیگر یبرا یا ....ا

نه بوده ا خا کهیمعلم ستتر باشتت ،  یتو کم نم یاز برازندگ یزیچ نیا یبوده 
سر آن م ش زیکند...برو آنجا  سرت را هم باال بگنیبن ضعف ری...  یعنی...قبول 

 رود.... یشکست.... و م
به م اردک مت خودم را  به زح ندل یرستتتانم و رو یم زیوار   یولو م یصتت

ست ها شروع به راز و ن یرا به هم گره م میشوم...د با خدا  ازیزنم،و از ته دل،
به نظر  ازیهمه ن نیگنهکار و ا ی...!!رویمبهم ازیکنم...آن هم چه راز و ن یم

کند...از  یم رامممنت و با گذشت،آ یاوست که ب ادیلوف خدا؟؟! اما باز هم 
ستمال فمیک شک یبر م ید سته عرق و ا شده از  یدارم و آه را که با هم مخلوط 

م و دار یکند...بر م یشربت تعارفم م شخدمتیکنم...زن پ یصورتم پاک م
 کنم که بهترم.... ینوشم...و احساس م یاز آن م یکم
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 را عوض نخواهد کرد.... یزی: معلم سرخانه بودن من چدیگو یراست م مانیا
 واقعا چیزي بوده باشد.... اگر

بال  و به دن گاهم را دقیق مي کنم و در جمع  حان مي افتم...ن یاد ستتب هان  ناگ
سبحان مي گردم ولي به جاي سبحان چشمانم گرده شده ، چیزهاي دیگري را 

 مي بیند....
ند ما چ ند  که چ به همراه زني  تار)ش(، بك و پرستت با ه پیش در میز آنورف تر 

حیاط بیمارستتتان،حرفهاي عجیبي به من زد و یك مرد مریبه،همگي کنار هم 
دور تا دور یك میز جمع شده اند و با صمیمیت مشغول گپ زدن هستند...پیدا 

 کردن ارتباط این افراد به تنهایي کافي است تا دیوانه ام کند...
ست...به  نگاهي سرعت برمي خیزم و به اطرافم مي اندازم...خبري از ایمان نی

 در حالي که از خودم به شدت در عجبم به سمت آن میز به راه مي افتم...
شده،اما  اولین شدت متعجب  ست...با اینکه به  سي که مرا مي بیند بابك ا ک

یب  به ترت ند مي شتتود...پم از او  جایش بل نه براي اداي احترام از  با مود
جایشتتان بلند مي شتتوند...در  پرستتتار)ش( و بعد هم زن مرموز با دیدن من از

و به  دهمحالي که نگاهم در نگاه بابك گره خورده،با دو زن دیگر دستتتت مي 
 آرامي رو به بابك مي گویم:آقاي شمم معرفي نمي کنید؟...

هایمان...و  یرو به جمع حاضتتر مي گوید:خانوم یادگاري از همکالستت بابك
ید:ایشتتان بعد رو به من در حالي که پرستتتار)ش( را نشتتان مي  دهد مي گو

خواهرم ستتیما و ایشتتان هم دوستتت ستتیما،ستتها و ایشتتان هم همستترشتتان 
هستند...کلمه آخر دیوانه ام مي کند...پم آن زن متاهل است؟ براي نجات از 
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که مي نشتتینم مي  حالي  ندلي را پیش مي کشتتم و در  یك صتت ستتقوط 
فرمایید ...بگویم:خوشبختم...هر چند قبال افتخار آشنایي با همگي را داشته ام

 خواهش مي کنم.....
مي نشتتینند و ستتکوت مي شتتود...آرزو مي کنم کستتي از جایي شتتروع  جمع

کند...حرفي بزند...شتتاید کالمش جواب یکي از هزار ستتوال ذهن آشتتفته من 
 باشد...اما کسي چیزي نمي گوید...هیچ کم...همه سکوت کرده اند....

تار)ش( هم زیر میز با حلقه ستترش را گرم پوستتت کندن میوه کرده،پرستت بابك
یا  که نمي دانم ستتهوا استتتت  ند  کار هر چ ند و این  بازي مي ک ازدواجش 
ست...دلم را به دریا مي زنم و  سواالت ا تعمدا...ولي براي من جواب یکي از 
که  حدس هم نمي زدم  قت  لب استتتت من هیچ و جا بك مي گویم: با به  رو 

 )ش( خواهر شما باشد...ارپرست
پوستتت میوه را مي کند بي آنکه ستترش را باال بیاورد،گفت:  همچنان که بابك

 خیلي چیزها هستند که شما آنها را حتي حدس هم نمي زنید....
خوردم...اما ستتعي کردم به روي خودم نیاورم...این شتتاید آخرین فرصتتت  جا

سواالتي که مدتها  ضایا را در بیاورم...همه  ستم ته و توي همه ق بود...مي خوا
فته کرده بود،جوابهایشتتان آراستتته و پیراستتته پیش رویم نشتتستتته ذهنم را آشتت

یه اي  به خرج دهم...و از هیچ حرف و کنا بودند...کافي بود فقط جستتتارت 
نرنجم.واضتتح بود که اگر مي رنجیدم یا جا میزدم،باید تا آخر عمر در خماري 
سیدم:  ستار)ش( کردم و پر سورانه رو به پر سواالتم مي ماندم...پم ج جواب 

ما ازدواج کرده اید؟...ستترش را باال آورد و با لبخند ملیحي حرفم را تائید شتت
دارند؟ به آرامي گفت: خیر  حضورکرد...دوباره پرسیدم: و ایشان در این جمع 
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ایشان دو سال است که خارج از کشور مشغول تحصیل هستند.البته از طریق 
 بورسیه .. و دوباره سرش را پایین انداخت...

ب حاال ت نفر اصتتلي بود...زني با قصتته هاي عجیب.ستترم را به ستتمتش نو
برگرداندم و ستتعي کردم تا از میان طومار ستتواالتم از او یکي را به عنوان اولین 
سوال عنوان کنم که ناگهان چشمم به ایمان افتاد که از دور به سمت میز من در 

 حال حرکت بود...
دازد ك ببیند و دوباره آشوب به راه بیاندادم تا قبل از اینکه مرا سر میز باب ترجیح

سر جایم برگردم...پم به سرعت از سر جایم برخاستم و در حالي که عذر مي 
 خواستم به سرعت خودم را به میز رساندم و آرام سر جایم نشستم...

قبل از آنکه ایمان با چشتمهایش مرا بیابد به یك گروه از میهمانان  خوشتبختانه
شد...بعد  برخورد و مجبور به سالم و علیك طوالني مدت  ست دادن و  یك د

از آن هم یك گروه دیگر و زمان به همین نحو ستت ري شتتد تا عاقبت چند زن به 
 همراه خانوم بیرشك مهمانان را دعوت به صرف شام کردند...

ستم...میلي به  جمعیت ش سر جایم ن شد، اما من همچنان  به طرف میز روان 
مذا نداشتتتم در واقع حالت تهوع شتتتدیدي که معده ام را در هم مي پیچید، 
شد، من ماندم و  سالن پذیرایي کامال خلوت  شته بود. شتهایي برایم باقي نگذا ا

مي  گانهمیزهاي خالي...یکي از زنهاي پیشتتخدمت کنارم آمد و گفت:آقاي ی
 پرسند شما مذا میل نمي کنید؟
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شکرم...میلي به  سرم شان بگویید مت را به عالمت منفي تکان دادم و گفتم:به ای
باره گفت: الاقل بفرمایید داخل ستتالن مذا خوري...گفتم  مذا ندارم...زن دو

 نه...حالم خوب نیست... همینجا بشینم بهتر است....
یك بشقاب مذاهایي که نمي دانستم سرش را تکان داد و رفت،کمي بعد با  زن

چیست برگشت و گفت:آقاي یگانه گفتند ضعف مي کنید...و یك کمي برایتان 
مذا کشیدند...با احترام و عشق به مذاي داخل بشقاب نگاه کردم و آرام گفتم: 

 به ایشان بگویید متشکرم لوف کردند....
گر کاري داشتید به دوباره سرش را تکان داد و در حالي که مي رفت گفت:ا زن

خودم بگویید...نگاهي به بشتتقابم کردم،یك شتتتاخه گل کنار مذایم به من 
شود؟ و  شد...خدایا...خدایا حاال چه مي  شوب  شمك میزد...دلم دوباره آ چ

 اشك بي وقفه روي گونه هایم دوید....
عالم خودم بودم که کسي گفت:اجازه هست؟... به سرعت اشکهایم را پاك  در

رم را باال گرفتم... صتتاحب صتتدا را خوب مي شتتناختم...همان زن کردم و ستت
ها... با خوشتتحالي گفتم: بله بفرمایید...و او همراه با بشتتقاب  مرموز بود ستتُ

 خوردنمذایش پشتتت میز و مقابل من نشتتستتت... و به آرامي شتتروع به مذا 
 کرد...کمي بعد به مالیمت پرسید:شما چرا مذایتان را میل نمي کنید؟....

شقاب مذایش را کنار میز گفتم سته ب شتها ندارم...لبخند زد و اه شکرم...ا :مت
گذاشت...بعد در حالي که با دستمال دهانش را پاك مي کرد...دستش را روي 
یدا کرده بودم  که جرات بیشتتتري پ حالي  گذاشتتتت...در  بل میز  دستتتم مقا

 گفتم:شما از کجا مرا مي شناختید؟
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من و سیما نزدیك به بیست سال است که با هم  :از طریق سیما و بابك...گفت
شما را به  ست...او  شه دار ا ستي هاي ری ستي ما از آن دو شرت داریم...دو معا
شما با گفتن آن حرفها...یادتان که مي  صراحت پرسیدم :  من معرفي کرد... با 

 میشد؟ فعيآید، چه نفعي مي برید؟ یا چه کسي از حرفهاس شما ذي ن
حالي که اصتتال جا نخورده بود گفت:فقط خود شتتما...حرفهاي من به درد  در

هیچ کم به جز شما نمي خورد...هیچ کم هم جز خود شما از آن نفعي نمي 
 برد...براي چه مي پرسید... شما که بي تفاوت از کنار آن گذشتید....

سودي نمي برد...حرفهاي بي منوق گفتم :هیچ کم از حرف بي دلیل و مدرك 
و استتدالل قابل پذیرش نیستت...اگر شتما هم جاي من بودید و کستي همان 
قصه ها را برایتان مي گفت، فکر مي کنید خودتان چه عکم العملي نشان مي 

ي استتاستت يدادید؟...کودتا مي کردید...بي دلیل و مدرك تنها بر پایه حرفهاي ب
 .که از کسي که نمي شناسید شنیده اید؟...این احمقانه است؟...

:ولي عقل حکم مي کند که آدمي حتي از کنار احتماالت یك درصتتدي گفت
 هم با بي تفاوتي محض نگذرد...

ستم،احمقم و درك حرفهاي  حرفش را بریدم و گفتم:فرض کنید که من عاقل نی
دو پهلو و عجیب شما هم اصال در حد عقل و درك من نیست...حاال مي شود 

صاف و پو شریح لوفا براي این احمق گنگ، ست کنده حرفهاي آن روزتان را ت
 کنید؟
 : شاید حاال دیگر براي شنیدن دیر شده باشد....گفت
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: تشتتخیص اینکه دیر شتتده باشتتد یا نه با من استتت...شتتما حرفتان را گفتم
 بزنید....!

 را پایین انداخت و به آرامي گفت: سرش
بیرشتتك به  _ستتال پیش آن وقتها که من ستتال دوم رشتتته موستتیقي بودم،خانوم

دنبال یك معلم موسیقي براي خودش مي گشت، اتفاقا بابك از این موضوع به 
وستتیله ایمان مولع شتتده بود و چون من به شتتدت به دنبال کار بودم، به من 

 پیشنهاد کرد که مرا به خانوم بیرشك معرفي کند.
هم از خدا خواستتته قبول کردم...بخصتتوص که بابك از دستتت و دلبازي  من

 بیرشك برایم خیلي تعریف کرده بود..... خانوم
شبختانه از  خالصه یك روز خانوم بیرشك مرا به منزلش دعوت کرده بود و خو

من خوشتتش آمد... مخصتتوصتتا وقتي فهمید معرف من بابك استتت و پدرم 
 دندان زشك و مادرم دبیر است....

شد...تا آنجایي که گاه مدتها صمیمي تر  شت و خانوم بیرشك با من  ر ي دگذ
حرفهایش از پستترش ایمان برایم مي گفت...و از اینکه او عزیزترین موجود 
زندگي اوستتت و او براي خوشتتبختي اش از هیچ کوشتتشتتي فرو گذار نخواهد 

 کرد....
صه سن او گفت و گفت و گفت که  خال سرش و محا شك انقدر ازپ خانوم بیر

 ....همین راحتي.من ندیده و نشناخته دلباخته پسرش شدم...باور مي کني؟ به 
ته یك  الب ما هرگز حتي  مان را دیده بودم ا فاقي و کوتاه ای بار آن هم ات یکي دو

جمله هم با او حرف نزده بودم...خانوم بیرشك همیشه طوري برنامه ریزي مي 
کرد که در ستتاعت حضتتور او هیچ مشتتغله اي نداشتتته باشتتد...که البته بعدها 
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صا طوري برنامه ری صو ضور فهمیدم او او مخ ساعات ح زي مي کرده، که در 
من ایمان حضور نداشته باشد...او زن زیرکي است آنقدر زیرك و دانا که من در 

 تمام زندگي ام هرگز زني را به زیرکي و سیاست او ندیده ام....
...روزگار همینووري مي گذشت تا اینکه یك روز سرد و باراني هر چه بگذریم

.اخر قرار بر این بود که بعد از پایان کار،پدرم منتظر شدم،خبري از پدرم نشد..
 مرا به منزل برساند...اما آن روز هر چه منتظر شدم پدر نیامد که نیامد...

زنگ زدم خانه و مادرم گفت که ماشتتین پدر خراب شتتده و احتماال تا  عاقبت
یکي دو ستتاعت دیگر نمي تواند بیاید به دنبالم و گفت که اگر عجله دارم مي 

 م با آژانم بیایم...توان
را گذاشتتتم و از خانوم بیرشتتك خواستتتم تا برایم آژانم بگیرد، اما او  گوشتتي

 ن ذیرفت و با خوشحالي گفت که راننده شخصي اش مرا مي رساند.
 روز دلیل خوشحالیش را نفهمیدم اما بعدها.... آن
ست ت به ساند...در شك مرا به خانه ر ا جلوي هر حال آن روز راننده خانوم بیر

شود که  ست موم ن  شوم...انگار مي خوا ستاد تا داخل  درب منزل و حتي ای
خانه ام را اشتباه نیامدم...آن شب با خودم فکر کردم که خانوم بیرشك آنقدر به 

مهربان حتما  پدرمن عالقمند شتتده که به راننده اش ستتفارش کرده مثل یك 
د.اما زیاد طول نکشتتید که مراقبم باشتتتد و تا من داخل نرفته ام، مرا ترك نکن

 فهمیدم چه قدر خام و ساده بودم....
شده  دو روز بعد که دوباره براي تعلیم رفتم خانه بیرشك...بیرشك آدم دیگري 

بود...رفتارش چنان با من تغییر کرده بود که فکر کردم از من استتائه ادبي ستتر 
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رسیدید؟ با زده...عاقبت هم دلش طاقت نیاورد و از من پرسید:آن شب راحت 
 ...همچنان خشكیدلحن س اسگذاري گفتم: بله...واقعا متشکرم...لوف کرد

 و سرد پرسید: نگفتید منزلتان میدان راه آهن است؟
 هایم را با تعجب باال انداختم و گفتم: نمي دانستم ضرورتي دارد.... شانه

حالي که صتتندلیش را پشتتت پیانو مي کشتتید گفت:همه چیز در این دنیا  در
ضتترورت دارد دختر جان...اگر کستتي به تو این را یاد نداده حاال یاد بگیر و 
شتتروع به تمرین پیانو کرد...بعد از آن روز چند جلستته دیگر هم به همین نحو 

 گذشت....
شده بود...اما  تحمل سخت  سب خانوم بیرشك دیگر برایم  شك و نچ رفتار خ

مل مي  ته بودم تح باف مان،براي خودم  که در مورد ای هایي  یا خاطر رو به  فقط 
سلما مي  صیل کرده و جوانم م کردم و دم نمي زدم...با خودم مي گفتم: من تح

 خرهباالتوانم برنده باشتتم...بیرشتتك هم که معلوم نیستتت از چه دلخور شتتده 
 خسته مي شودو دوباره با من مهربان میشود ...اما....

یك روز که تمرین پیانو مي کردیم...به یك قوعه معروف از جواد معروفي  اما
رسیدیم...طریقه کار این بود که همیشه اول من قوعه را کامل مي نواختم وبعد 

 قوعه قوعه با خانوم بیرشك تمرین میکردیم....
سط نواختن کامل قوعه روز هم همین کا آن ست وقتي که و ر را کردیم...اما در

بودم در سالن باز شد و آقاي یگانه در حالي که هیجان زده شده بود گفت:پم 
 این صوت دلنشین از اثر سر پنجه شماست؟!

ست لوف کنید و  گفتم ست...اگر ممکن ا ستعداد نی که مادرم اینقدرها هم با ا
د...من عاشق این قوعه هستم...به خانوم بیرشك یکبار دیگر این قوعه را بنوازی
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یت  بان هایش از عصتت نه  ید شتتتده بود و گو ثل گچ ستتف گاه کردم رنگش م ن
شما تعجب مي کنم  شم مره اي رفت و گفت:از  صبي به آقاي یگانه چ سرخ.ع
ایمان! یعني شتتما کاري مهم تر از شتتنیدن یك قوعه موستتیقي ندارید؟یعني 

ک قدر آبکي شتتتده  طب این به فراگیري  تان  قات فرامت ما براي پر کردن او ه شتت
 موسیقي پناه آورده اید؟

در حالي که به وضتتوح جا خورده بود با نگاهي پر از پوزش به مادرش  ایمان
نگاه کرد و ملتمستتانه رو به اوگفت:به هر حال اگر تکرارش کنید متشتتکر مي 

که فهمیدم  شوم مادر...و به سرعت رفت...شاید باور نکني...اما از همانجا بود
ندارد...چیزي  سارتاین آقاي ایمان یگانه هر چه که داشته باشد شجاعت و ج

 که اولین الزمه عشقهاي بزرگ است....
 _...بگذریم.

یگانه رفت و خانوم بیرشتتك در حالي که به دقت صتتورت مرا تحلیل مي  آقاي
ي یکرد ستترش را به طرف پیانو برگرداند و گفت:براي امروز کافي استتت...جا

کار مهمي دارم که باید زودتر بروم...بي تفاوت شتتتانه هایم را باال انداختم و 
 گفتم باشد...هر طور که میل شماست و بلند شدم که بروم....

را گرفت و گفت:سها یك سوالي از تو داشتم...اگر ب رسم قول مي دهي  دستم
 که حقیقت را بگویي؟

سردي و بد اخمي به ناگهان دوباره با من  از شك بعد از مدتها  اینکه خانوم بیر
شده بودم که  شحال  صدا میزد چنان خو سم کوچك  شده بود و مرا به ا مهربان 
از ته دل گفتم بله...حتما...بفرمایید...در حالي که چشمهایش را ریز کرده بود 
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( روز پسر من ) ایمان قیم به چشمانم چشم دوخته بود پرسید اگر یكم*س*تو 
 از تو تقاضاي ازدواج کند تو مي پذیري؟

حالي که تمام وجودم مملو از شتتتادي بود که در تمام عمرم تجربه نکرده  در
بودم گفتم: بله... حتما... البته...مگر احمق باشتتم که ن ذیرم...این بزرگترین 

یشد آرزوي من است.در حالي که عضالت صورتش به سختي در هم فشرده م
یدان راه  تا م یه  کامران قاتي؟...مي داني از  مه اختالف طب با این ه فت:حتي  گ

 آهن چقدر اختالف راه است؟....
گفتم:دوره این حرفها گذشتتته خانوم بیرشتتك...اصتتل  م*س*تآدمهاي  مثل

ست...هر  ضحك ا شوخي م ست.طبقه اجتماعي یك  شق و تفاهم ا زندگي، ع
ین باشد اینکه قرار و قانون ندارد...مهم، کم که پول داشته باشد مي تواند بهتر

شود آنها را خرید...به  ست که با هیچ پولي نمي  شعور ا صیالت و  شق و تح ع
 جز اینها که گفتم همه چیز دیگر اکتسابي است....

جز این فکر مي کنید...سترم را باال آوردم و نگاهش کردم...چشتمهایش  شتما
مام وجودم  که ت خاکستتتري بود  نان ستترد و  هانم چ مات در د یخ زد و کل

 خشکید....
حالي که به وضتتوح ستتعي مي کرد آرامشتتش را حفظ کند...با یك لبخند  در

 تصنعي گفت:متشکرم که صادق بودید و رفت....
شت که کلثوم آمد و  مدتي ستم...و چیزي نگذ ش سردرگم همانجا ن متعجب و 

ساند...گفتم ولي  شما را بر ست تا  ساعت دیگفت راننده خانوم منتظر ا گر یک
با  ید... پدرتان امروز نمي آ فت  خانوم گ فت:  باره گ ید...کلثوم دو پدرم مي آ

ل طبق معمو پدرمراننده بروید و من با راننده رفتم به خانه که رستتیدم دیدم که 
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رفته دنبالم... بعد از آن روز دیگر هرگز بیرشتتتك را ندیدم تا به امروز...فرداي 
بابك پیغام داده ب به  یاد همان روز  ود که دیگر لزومي نمي بیند که موستتیقي 

 بگیرد...حتي چك حق الزحمه ام را بابك به من تحویل داد....
ست...من از  متعجب ضح ا سیدم:ولي چرا؟با پوزخند گفت:چرا؟دلیلش وا پر

طبقه نازنین خانوم بیرشتتك نبودم.به طبقه اجتماعي او اعتقادي هم نداشتتتم.تا 
که  ما همین  نب من احستتتاس خور نمي کرد،موردي نبود ا جا که از  روزي 

سر ساس خور کرد، شغال،مهم نبود که مادرم که  عیاح طردم کرد...مثل یك آ
پدرم چه کستتي؟مهم این بود که خانه ما یك خانه کلنگي و کوچك آن  بود؟و

قه  نك او، طب چه عی ما از دری ماعي  قه اجت یدان راه آهن بود.و طب هم در م
 صفر.....

 و واج نگاهش کردم...ادامه داد: هاج
 ثني نیستي....م*س*تتو هم نرگم جان متاسفانه از این قاعده  و
 وستم دارد...خیلي زیاد...بدون من...ترس گفتم: ولي ایمان... د با

حرفم پرید و گفت:اوال ایمان آن قوعه موسیقي را هم دوست داشت...و  وسط
دردسر دوست داشتن یك قوعه موسیقي،مسلما کمتر از دردسر دوست داشتن 
با مادرش...از عالقه اش  به جاي جنگیدن  توستتتت...با این همه ترجیح داد 

استتت که با ایمان رفیق استتت...هم ستتفره و هم بگذرد...ثانیا بابك ده ستتال 
سفر...بابك همیشه مي گوید که ایمان بدون مادرش هیچ است،هیچ...و براي 
همین باارزشتتترین چیز در دنیا در درجه اول براي ایمان اوستتت... ستترم را با 

 ناباوري به اطراف تکان دادم و زن ادامه داد:
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ندیده  ببین بودم...یعني راستتتش را بخواهي مي نرگم جان من ایمان را زیاد 
شود گفت که اصال ندیده بودم...عالقه من به ازدواج با ایمان...عالقه به سوح 
زندگي و شیوه زندگي ایمان بود...من فقط به خاطر یك دلبستگي کاذب،که آن 

بود یا به خاطر  هاهم موم ن نیستتتم به خاطر خود ایمان و تعریف و تمجید
 کشش طبقه اجتماعیش، خیلي ضربه خوردم....جذابیت نوع زندگي و 

شد براي خودم نقشه  واي سرده بودم؟هر چه با به تو،هیچ میداني که تا مدتها اف
ها کشیده بودم...خیلي از خواستگارهایم را هم فقط به خاطر همین خیاالت و 
رویاها رد کرده بودم... خواستگارهایي که با هر کدامشان مي توانستم به مراتب 

خیال خام من و  کهبخت تر از حاال باشتتم...اما افستتوس...افستتوس خوشتت
 مهرباني بیرشك دست به دست هم داد تا این حماقت کودکانه ویرانم کند.....

روز هم اگر آمدم و آن حرفها را به تو زدم براي این بود که تو هم حماقت مرا  آن
اجازه چنین کاري را تکرار نکني... میداني...خیلي با بابك چانه زدم تا به من 

داد...من و بابك هر دو سعي مان را کردیم تا تو هم گرفتار این دام خوش آب و 
ندانستتتي و بي تفاوت از  قدررنگ نشتتوي...ولي افستتوس... افستتوس که تو 

 کنارمان گذشتي... ولي هنوز هم دیر نیست....
عیت کن...جلوي ضتترر را از هرکجا که بگیري منفعت استتت...براي واق باور

 نگري هیچ طلوعي دیر نیست...
شانم  س م ستي.... شد گفت:تو دختر خوبي ه در حالي که از جایش بلند 

ضي وقت  سیر اوهام نکن...بع هاي خوبي هم براي ازدواج داري...خودت را ا
ها کستتاني که امروز در خانه ما را مي زنند فردا دیگر هرگز به ستتراممان نمي 

 آیند...
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سا زندگیت سیر اح سرانجام نکن....و باور کن رویاها هر چقدر را ا سات بي 
هم که دلنشتتین و فریبنده باشتتند با کوچکترین تکاني نابود مي شتتوند...برد با 
کسي است که به حقایق اي تکیه کند که محکم و استوارند حتي اگر خیلي هم 

 جذاب و دلربا نباشند.....
شد...سرم به شدت  _و رفت...و او رفت و چشم هاي من به قدم هایش خشك

تیر مي کشتتید...و چشتتمانم مردمي را که گروه گروه از ستتر میز شتتام به میز 
هایشتتان برمي گشتتتند،پرت و پال و درهم مي دید...به زن خدمتکاري که از 

..کمي .د؟کنارم رد مي شد آرام گفتم:ممکن است برایم یك لیوان آب قند بیاوری
حالي که بشتتقاب مذاي را دستتت بعد زن با یك لیوان آب قند برگشتتت و در 

تان را مي  مذای ند  جاي آب ق به  فت  نخورده از پیش رویم بر مي داشتتتت،گ
 خورید بهتر نبود؟

توجه به او لیوان را الجرعه ستتر کشتتیدم...و در حالي که شتتقیقه هایم را با  بي
شد که  شتم...اگر می شار میدادم با نگاه به دنبال ایمان گ ست هایم محکم ف د

 ه دل خدا را شاکر مي شدم....برگردم از ت
شده بود و  و صره  سران محا عاقبت او را یافتم در حالي که در میان گروهي از پ

به شتتدت گرم گفتگو بود....دلم آتش گرفت،چه بي خیال و آستتوده،مرا در این 
برهوت مهرباني رها کرده و خودش خوش مي گذراند...حتما یك شتتکم ستتیر 

 هم شام خورده....
شود به آقاي یگانه  دوباره شید....مي  شت،گفتم:ببخ به زني که از کنارم مي گذ

 بگویید،یادگاري کارش دارد؟...زن سرش را تکان داد و رفت....
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شتم  و شت که ایمان،مقابلم ایستاد...در حالي که رنگ به چهره ندا چیزي نگذ
با ناله گفتم:ایمان...حال من اصتتال خوب نیستتت.اگر ممکن استتت برایم یك 
هانش را براي  مان د نه...و هنوز ای خا آژانم بگیر....ترجیح مي دهم برگردم 

ش صورت ماپاسخ نگشوده بود که خانم بیرشك در حالي که لبخند مرموزي تم
را پوشتتانده بود از راه رستتید و گفت:تشتتریف مي برید؟...درحالي که به زور 
لبخند مي زدم گفتم:بله....دیگر دیر وقت است،بهتر است که برگردم....دوباره 

 گفت:خانواده چوورند؟....هنوز تهران هستند یا برگشتند اراك...؟
....ایمان با زحمت من هم ایمان مثل برق گرفته ها متعجب نگاهش کردیم هم

 گفت:مادر مگر شما خانواده یادگاري را هم مي شناسید؟....
در حالي که نگاهش در پوزخندي عجیب مرق شتتتده بود رو به من  بیرشتتتك

ندازه لزوم تحقیق  به ا گاري  یاد خانم  خدام  له....من موقع استتت فت:ب گ
 دند...کردم...اتفاقا دانشگاه شان هم لوف کردند و کامال با من همکاري کر

پر از نفرتي عجیب شتتد...با تحقیر نگاهش کردم و گفتم:اتفاقا،کار  صتتورتم
نه اش راه مي دهد.اینوور  به خا ند چه کستتي را  بدا ید  با خوبي کردید...آدم 
نیست؟خب خدا را شکر که من سربلند شدم،آخر کسي که از امتحانات شما 

 سربلند بیرون بیاید،حقیقتا انسان برجسته اي است....
 خیره نگاهم کرد...در حالي که مانتوام را مي پوشیدم با بي قیدي گفتم: یرهخ

_ آقاي یگانه،حاال این طرفها آژانم ها معتبر هستتتند یا ستتر به نیستتتم مي 
 کنند....

 دست اچه گفت:اگر کمي صبر کنید خودم شما را مي رسانم.... ایمان
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این همه میهمان که به ستترعت حرفش را قوع کرد و گفت:ایمان...!!! بیرشتتك
شما آخرین نفري خواهید بود که  ستند.بنابراین  شما اینجا ه مي بینید به خاطر 

 مجلم را ترك خواهید کرد،متوجه شدید...؟
اصتتل نگاهم کرد...گفتم:اشتتکالي ندارد،اگر اینجا ستتر گردنه م*س*ت ایمان

 است،یك فکر دیگري براي خودم مي کنم...
زل نگاهم کرد و با تندي گفت:چرا با خانواده دندان قروچه کنان،زل  بیرشتتك

 شمم نمي روید؟...مي بینم که آنها هم قصد رفتن دارند...؟!
درمانده و مردد به من و به بابك نگاه کرد و عاقبت تصتتمیم خودش را  ایمان

 گرفت و گفت:مي روم ببینم بابك جا دارد؟ و به طرف بابك دوید....
با بي رحمي میاب ایمان،بیرشتتتك در حالي  در با نفرت نگاهم مي کرد  که 

گفت:شتتما که همکالستتي ایمان نیستتتید،چوور با او آشتتنا شتتدید؟در منزل 
 ما؟...سکوت کردم....

گفت:نه خواهش مي کنم بگویید...واقعا دلم مي خواهد که بدانم...سرم  دوباره
که  لي  حا باال آوردم و در  ترا  مي م*س* گاه  ن یش  ها یم در چشتتتم  ق

فاق نمي کردم،گفتم:همی هد ات مان مي خوا ما دل که  مه چیز انوور  شتتته ه
 افتد...هنوز این را نمي دانید؟....

ست سید و گفت:خدا  خوا دوباره حرفي بزند که ایمان نفم نفم زنان از راه ر
را شکر....به هر حال کاچي بهتر از هیچي...به خانواده شمم س ردم که تا دم 

 در خانه اتان شما را برسانند...
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حالي که نگاهم را از بیرشتتك بر مي گرفتم به ایمان گفتم:لزومي نداشتتت  در
 سفارش کنید،خودشان آنقدر معرفت داشتند که این کار را بکنند....

در نگاهش پشتتیماني موج زد و در حالي که با بي اعتمادي نگاهم مي  ناگهان
که تشتتریف آوردید...واقعا شتترمنده ام  به هر حال لوف کردید  کرد،گفت:
کردید....از صمیم قلب متشکرم...مي دانم که برایتان سخت بود ولي متشکرم 

 که آمدید...
 حرفش را قوع کرد و با تشر در حالي که دستش را مي کشید گفت: بیرشك
مان تا آخر شتتتب هنوز خیلي  ای هدر نکن... قدر بیهوده انرژي ات را  این

باید با اورژانم  مانده...اگر بخواهي براي همه اینقدر ستتخنراني کني شتتتب
 برگردي خانه و ایمان را به دنبال خودش کشید....

سرعت  در شك نگاه کنم به  جا چرخیدم...و بدون آنکه دیگر به ایمان یا به بیر
به ستتمت خانواده شتتمم به راه افتادم،قدم هایم را بلند بر مي داشتتتم و تمام 

تا هرچه زودتر از آن هایم جمع کرده بودم  پا مجلم و از آن آدم  انرژیم را در 
 هایي که حالم را به هم مي زدند،دور شوم....

خدا مي دانستتت که فرار از بهشتتتي که تو تمام راه از آن دم زده بودي براي  فقط
 من فرار از جهنم بود.

 13/5/71 جمعه
شان و گفتن از دردهایي که خدایا سي نمي توان گفت :نوشتن از دردهایي که با ک

 د قسمت کردشان گزافه کویي یك عقل خمار است.با کسي نمي شو
ست،مثل  لحظاتي سان مقدور نی شان براي هیچ کم جز خود ان ستند که درک ه

دردهایي که هرگز کستتي از عمقشتتان با خبر نیستتت.براي هر دردي نمي توان 
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ست مثل  شکي نی سوزناکند که بر آنها حتي قوره ا ست گاهي دردها چنان  گری
 را مي فرساید،که دیگر وجودي نیست.رنج هایي که چنان روح 

آدمي چنان مریب مي شتتود که کالبدش را گم مي کند،آنوقت احستتاس  گاهي
سد نه میر  شنا ست،خاك خاك،خاکي که نه خود را مي  شده ا مي کند که خاك 

 را.آنوقت زندگي یك دور باطل مي شود،بي حاصل و بي سرانجام.
و بر گور آرزوهایمان خواب شتتب هایي که ستتر بر بالش مرگ مي گذاریم  آن

تولدي دیگر را مي بینیم طلوع هاي خاکستتتري و پائیزي را در خود آبستتتنند که 
 با سیاهي و برودت هیچ مروبي قابل قیاس نیست.

باید سوخت،سوخت و سوخت و سوخت از وجودي که تو را سوزانده و  گاهي
سوده  شید و از رنجي که روحت را فر سي چیزي نگفت.گاهي باید رنج ک با ک

 حتي با سکوت طوالني شب هاي یلداي بي کسي هم چیزي نگفت.
باید سر به بالش دردمندي فشرد و بي صدا در هق هق شکسته ي بغض  گاهي

ست و شوند و  هاي ممتد گری شکها نیایش  شاید آنوقت ا ست  ست و گری گری
 آرامش، استجاب دعا.

دانم،شتتاید آدمي در رنج هایش بزرگ مي شتتود.شتتاید رنجها اندازه بلوغ  نمي
روح و کمال عقل و اندیشتته انستتانند.اگر چنین استتت خدایا چرا رنج آدمي از 

 فکر آدمي فزون است؟؟؟
 14/5/71 شنبه

است.تازه از بیمارستان برگشته ام و هنوز جسد نیمه جانم را روي زمین  مروب
ست  سي که برخیزم نی صل به زنگ م*س*تپهن نکرده ام که زنگ مي زنند.ح ا
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با دیدنت لبخند  با چهره اي در هم ایستتتاده اي. نگاه مي کنم.پشتتتت در تو 
ندي نمي زني.مي گو ما لبخ ند تو ا مام چهره ام را مي پوشتتتا  یمکمرنگي ت

جا؟مي گویي  حاضتتر شتتو برویم!مي گویم:ک ستتالم.مي گویي: ستتالم.
 :قبرستان....چه مي دانم،هر جایي میر از اینجا...

شوم و چیزي  با ضر مي  سته ام و بي حوصله،حرفت را رد نمي کنم حا اینکه خ
نمي گذرد که کنار تو مي نشینم و تو بي آنکه سرت را به سمت من برگرداني بي 

 ي افتي....هیچ حرفي به راه م
من خسته و افسرده سکوت تو از هر صحبتي آرام بخش تر است پم سرم  براي

را به پشتي تکیه مي دهم و آرام چشم هایم را مي بندم اما صداي تق تق مداومي 
آزارم مي دهد.چشم هایم را از هم باز مي کنم تا منشا صدا را بیابم و اتفاقا مي 

با کناره فرمان  اشتتینجا ستتوئیچي م یابم...صتتدا حاصتتل برخورد تاس طالئي
 است.
مثل برق گرفته ها چیزي به خاطرم مي آید.در حالي که روي صتتندلي  ناگهان

جا به جا مي شوم با فریاد مي گویم:واي ایمان...سوئیچت...پریشب سوئیچت 
 پیش من جا ماند.

را به ستتمت من بر مي گرداني و با ستتردي مي گویي:عجب حافظه  ستترت
بیانداز.ادامه مي دهم:چوور آن شتتب آمدي خانه؟خداي من  اي!ترشتتي اش
 عجب حواسي!

 که به روبرویت خیره شده اي مي گویي:با االغ. همانوور
وقت تو را اینقدر بد دهن ندیده بودم.ستترم را شتترمنده پایین انداحتم و در  هیچ

 يحالي که دوباره به صندلي لم مي دادم سرم را که به شدت درد مي کرد به پشت
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صندلي فشردم و دیگر هیچ نگفتم.دوباره پلك هایم داشت آرام آرام سنگین مي 
شیارم ک صداي تو ناگهاني و میر منتظره هو .گفتي:تو را نیاورده ام که ردشد که 

سته ام ایمان...نمي  شم.با ناراحتي گفتم:به خدا خیلي خ شاهد چرت زدنت با
م تازه از بیمارستتتان دانم که چند وقت استتت که درستتت نخوابیده ام االن ه

برگشته بودم که آمدي سرامم.مي خواستم همانجا بگویم که آنقدر خسته ام که 
 نمي توانم بیایم ولي....

شفته  حرفم شکر من تا مرز دیوانگي آ صافت را  را قوع مي کني و مي گویي،ان
حد  به  ام تو از خواب دم مي زني؟مغز من از هجوم هزار ستتوال بي جواب 

سید. ستي!در حالي که انفجار ر تو از لوفي که کرده اي دم مي زني؟تو دیگر کی
هتر :حال تو بمترسیده بودم آرام آرام روي صندلي جا به جا شدم و زیر لب گفت

از حال من نباشد بدتر از حال من نیست.با سرعت سرت را برمي گرداني و در 
گاهم مي کني،مي  هاي ستترخ شتتتده ات خیره خیره ن با چشتتم  که  حالي 

:برایم آسمان و ریسمان نباف...برو سر اصل مولب. در حالي که سرم را گویي
 رو به خیابان بر مي گردانم مي پرسم:اصل مولب چیست که باید بگویم؟

 گویي:اینکه چوور شد که از خانه ما سر در آوردي؟همین! مي
بریده مي گویم:یکي از روز هایي که وارد دانشتتکده مي شتتدم یك کامذ  بریده

دست نویم دیدم که روي آن نوشته شده بود که جهت تدریم زبان انگلیسي 
شت کردم و کامذ را از  شماره را یاددا شجو نیاز مندیم.من هم  به یك خانم دان

کسي به هر  زدیوار کندم تا کم دیگري داوطلب نشود چون فکر مي کردم من ا
 آن نیازمند ترم،البته نیاز روحي نه نیاز مالي....
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ست  ناگهان شار مي دهي.با د شدت روي پدال ترمز ف در حالي که پایت را به 
یت مي لرزد مي  که صتتتدا حالي  به پیشتتتاني ات مي کوبي و در  محکم 
با  نابود کرده ام. خودم.... مه چیز را  نت...خودم ه نت بر من...لع گویي:لع

...و آشتتفته ستترت را به اطراف تکان مي دهي.بعد بي توجه به همین دستتتها.
که مدام پشتتت ما بوق مي زنند مي گویي:ادامه بده... ومن ادامه مي  انيکستت
 دهم:
آن روز را خوب به خاطر دارم .مادرت بعد از آن که کلي مرا ورانداز کرد  هنوز

میزان یك کامذ ستتفید مقابلم گذاشتتت و از من خواستتت نام،نام خانوادگي،
به دانشتتگاه، آدرس محل  تصتتحیالت،آدرس محل تحصتتیل،ستتتال ورود 
اقامتم،نام پدرم،شتتغل او،حتي میزان تحصتتیالتش را روي کامذ بنویستتم و 

به من گفت که بعد از تحقیق از دانشتتگاه به من اطالع مي دهد که  نهمچنی
یمان شپذیرفته شده ام یا نه...!راستش از خانه شما که بیرون آمدم به طور کلي پ

 شدم.
سب و محیط خانه به  در شك و نچ شك به قدري خ همان دیدار اول خانم بیر

کار صتترف نظر کنم  که تصتتمیم گرفتم از این  عذاب آور بود  قدري برایم 
شت و هزینه رفت و آمدش هم  صله زیادي دا صا که آنجا تا خانه من فا صو خ

به صتترفه نبود.اما مادرت دو روز بعد تل فن زد ومثل براي من اصتتال مقرون 
که به خدمه اش لوف کرده،با هزار منت مرا در عمل انجام شده قرار  ادشاهيپ

داد چنانکه حتي خودم هم باورم شد که لوف بزرگي در حقم شده...]در همین 
شین به داخل هجوم مي آورد و در حالي که یقه  شه ما شی بین ناگهان مردي از 

با فریا له کرده  ید:مرلباس تو را در مشتتتت هایش مچا ....مردم را دكد مي گو
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سرت عالف کرده اي چه ملوي مي کني؟...مگر خانه و زندگي نداري  شت  پ
کار و  کاري مردم هزار جور  گپ مي زني؟....اگر تو بي  بان  یا که وستتط خ

 گرفتاري دارند...[
یك آن و با یك حرکت سریع از ماشین پیاده مي شوي و در حالي که مشتي  در

صورت مرد مي ک شان مي کویي:به تو چه بي ناموس....به تو حواله  ني نعره ک
 چه؟
سم یا  مرد شده بود با فریاد مي گوید:من بي نامو صباني  شدت ع که حاال به 

تو؟و یك مشت حواله صورتت مي کند...و ناگهان چشم هایم که با وحشت به 
شده اند چیز دیگري  شده اند به جز جمعیتي که گرداگردتان جمع  شما خیره 

به داخل ماشتتین هول منمي ب دهند  يیند.کمي بعد وقتي عاقبت مردم تو را 
سرخ کرده.بي توجه  سرخ  شم هایت  صورتت را مثل چ جوي باریکي از خون 
صورتت را پاك مي کني و در حالي که خون جمع  ستینت  شه پاره آ به من با گو
شتتده در دهانت را عامیانه به داخل خیابان تف مي کني ماشتتین را روشتتن مي 

 ي و با سرعت سر سام آوري به راه مي افتي.کن
همچنان خیره نگاهت مي کنم.چشماهایم روي صورت ایماني که هرگز  مدتها

صویر  شك هایم ت سیل ا ست.هرچند گاه گاه  شده ا شك  شناخته بودمش خ ن
نازنینت را کدر مي کند.عاقبت مقابل خانه ات نگه مي داري و در را باز مي 

ضیحي ن شوم و همان طور کني....نیاز به تو ست بي چك و چانه پیاده مي   ابی
 مانتو و روسري بدن منجمد شده ام را روي راحتي هال ولو مي کنم.
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بعد صتتداي بستتته شتتدن در خبر از آمدن تو مي دهد اما من ستترم را به  کمي
شکنجه اي برایم درد آور تر  سمتت بر نمي گردانم،دیدن تو در آن هیبت از هر 

ست.مي آیي و مقاب شیني و مي گویي:مي خواهم بدانم ا صندلي مي ن لم روي 
 که آیا تو مي دانستي که آنجا خانه من است یا نه؟

نگاهت مي کنم و در حالي که صدایم در هق هقي تلخ مي شکند مي  متعجب
گویم:به خدا نه ایمان به خدا نه....هرگز نمي دانستتتم.حتي حدس هم نمي 

بودم کستتي حتي یك بار هم نام ایمان یا  زدم.در تمام مدتي که من در آن خانه
ستم  ساب من از کجا باید مي دان نام خانوادگي یگانه را به زبان نیاورد.با این ح

 از کجا؟وبه شدت شروع به گریه کردم.
بلند زار مي زدم،گرماي وجودت را کنار وجود یخ زده ام احستتاس  همچنانکه

ي که سرم را روي شانه ات کردم ،دستت را پشت شانه ام حلقه کردي و در حال
 مي گذاشتي ،گفتي:..باشد،باشد قبول کردم نمي دانستي.....

گاهي چنین کاري مي کردم،چرا؟چه  متاثر با علم و آ باید  مي گویم:آخر چرا 
سي براي آرزوهایش گور مي کند که من دوم شم؟تو همه زندگي من  نیک نفر با

 بودي،چرا باید همه زندگیم را با حماقتي ابلهانه قمار مي کردم؟چرا؟
روي شانه ات مي لرزد.اگرچه صورتت را نمي بینم اما کامال احساس مي  سرم

 کنم که ارتعاش شانه ات،لرزش از سر درد گریستن است.
ت و به فکر کار آرامي مي نالم:عجب حماقتي کردم.کاش پایم مي شتتکستت به

 دوم نمي افتادم.
ست و آن برگه را نمي نوشتم...یا  دردمندانه شک ست من مي  مي گویي:کاش د

ال اقل کاش الل مي شتتدم و چنین پیشتتنهادي نمي دادم....نمي دانستتتم نوع 
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دوستتتي ام،گندم آرزوهاي حوا خواهد شتتد.با بغض مي گویم، افستتوس بي 
شه راه خودش را مي رود و  سرنوشت همی ست که  ست.حقیقت این ا صل ا حا

شتتتد ما را دور مي زند.ما فقط بازیچه ایم مثل مهره هاي یك الزم با رحتي اگ
ست.ما با همه  شورنج...عزم و اراده اي که ما رو حرکت میدهد جاي دیگري ا

 قدرت و نیرو فقط معلولین یك علتیم.
دن یب*و*سدست هایي که مي لرزد روسریم را به کناري مي زني و شروع به  با

بي:هم یه مي گو باگر هایم میکني و  یت بوي عور نرگم مو ها یشتتته مو
میدهد.مثل پاکي وجودت.دنیا بدون عور نرگم گنداب استتت. گنداب،کاش 

 مادرم هم این را مي فهمید.
جایم بلند مي شتتوم و در حالي که یك دستتتمال از روي میز بر میدارم آن را  از

شارم هر چند که میدانم که دلت از زخمي  شاني ات مي ف محکم روي زخم پی
 ن است که دست هاي من با همه عشق و ایثار از تیمار آن ناتوانند.ماالمال خو

سعي میکنم مثل تو قهوه دم کنم و کمي  س م ش زخانه میروم و  صدا به آ بي 
 بعد با دو فنجان قهوه باز میگردم....حاال آرامتر شده اي با احتیاط مي پرسم:

و در _مادرت چه گفت؟راجع به من؟با مصتتته مي گویي:مثل همیشتتته بي ر
سر و پاي بي  صراحت گفت که خوب میداند که تو یك دختر بي  ستي و با  بای
کم و کاري که پدرش با تکدي و مادرش با کلفتي خرج تحصتتیلش را تامین 

 میکنند.
چشتتم هاي از حدقه درآمده مي گویم:ولي پدر من آبدارچي...بوده.او یك  با

 دگي کرده،حتي شنیدنکارمند بازنشسته محترم است.او همه عمر با شرافت زن
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سکته کند.مادرم هم میر از کلفتي خانه خودمان  ست تا او  سم تکدي کافي ا ا
 کلفتي هیچ خانه اي را نکرده...

باره پر از اشتتتك شتتتده استتتت،میگویي:حرص  درحالي که چشتتم هایت دو
 نخور،براي مادر من بین این هایي که تو گفتي و آنچه او گفته فرقي نیست.

 توقع مهرباني از مادر تو مثل یك رویا،دست نیافتني است.ناله میگویم: با
بان و خونگرمي استتتت ولي میگویي ماعي خودش زن مهر قه اجت :او در طب

ه تو متاستتفان ستتتند،ویادمها قابل بحث ن گریقرمز او،د رهیمتاستتفانه خارج از دا
 یبا تاستتف ستترم را به اطراف تکان م کهی.در حالییقرمز او ی رهیخارج از دا

 :میگو یم دهم
که من  یقرمز او هستتتم در جامعه ا ی رهیکه خازج از دا ستتتمیفقط من ن نی_ا

او هستند  یقرمز قرارداد رهیمردم خارج از دا %90کنم الاقل  یم یدر ان زندگ
در رفتار او چق میکه ما هستتت یینجایکه از ا یدرک کن یتوانستتت یو تو کاش م

ه ب رهیدا نیمردم خارج از ا یتحمل استتت مِنش او برا لیقا ریکننده و م ریتحق
 است. ریباشد تاسف برانگ زیانکه احترم برانگ یجا
 یچانه ات م ریارام دستت را ز یبر یرا در شکمت فرو م تیزانوها کهیحال در

 :ییگو یم یدیو با ناام یگذار
 یامل و بک درنقیا تانیزندگ زیر زیاگر از ر ایشناخت  ی_اگر...فقط اگر تو را نم

 یبود تو را برا یدردستتر تمام کرد کاف یرا ب زیهمه چ شتتدینقص مولع نبود،م
 مانی.ابتیبا همان شکل و همان وه دید یم یلعنت یهمانیبار در همان م نیاول

 کیاو  دیپنج شتتنبه از د گمشتتناخت نر یاز ان تو را نم شیدارم که اگر او پ
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ل و اصتتم*س*ت نقدریا میو نقص بود.انوقت حاال مجبور نبود بیع ینرگم ب
 .میو منتظر معجزه باش مینیبش شانیپر

ستتال مرا به  5بود که  یزیو موشتتکافانه...درچشتتمانت چ قیکردم.دق نگاهت
 .شمرده گفتم:میها یدربدر یبود.رازهمه  دهیدنبال خود کش

ست ی_اگر منتظر معجزه ا ستت را از ز زیکه همه چ یه چانه  ریرا عوض کند د
ست ها شد.مادام نیمسبب ا دیتوست که با یات بردار،چون د ه ک یمعجزه با
ست خورده و ناام شک سرنوشت باخته ا دیتو   یمعجزه ا چیه یخود را به مکر 

را حل  یکلمش چیفرو بردن ه بانیاتفاق نخواهد افتاد.مصه خوردن و سر به گر
را  انکه نگاهت یاست.ب یگریفردا روز د شهیکه همباور کرد  دینخواهد کرد.با

 :یمصه گفت ای یاز من برگردان
 شود چکار؟! یاصال چه م ایبکنم. دیدانم که چکار با ی_اما من اصال نم

 گفتم: دیترد یب
 نیدرخشتتان ا ی.هر چه باشتتد تو جزو استتتعدادهاری_خودت را دستتت کم نگ

ص یزندگ یرا هم برا تیاز ان هوش و خالق ی.کمیمملکت صو ات به کار  یخ
ستیس فیحر دیتو با یرکیببند. به هر حال هوش ز شو ییو دانا ا  اید مادرت ب

شد،ا نیاز ا رینه؟ اگر م شعور به چه درد نیبا ستعداد و   د؟اگرخور یم یهمه ا
را هم  گرانیدرد د یکند،موم نا دوا ماریعلم ما قادر نباشتتتد درد خودمان را ت

 .افتینخواهد 
 :یگفت یدیناام با

 است. دانیم نیا روزیندارم که مادرم پ دی_ترد
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 گفتم: یدلخور با
 چون و چرا ابرومندانه تر است. یب می_به هر حال مبارزه از تسل

 :یگفت یشدیبلند م تیاز جا کهیحال در
شو برو ضاع خ می_فعال بلند  ستور العمل جد یلیکه او ست.مادر د  دیخراب ا

شب منزل باشم.با تمسخر  11حتما قبل از ساعت  دیامر فرموده اند که بنده با
 گفتم:

 کهیگرفته استتت.بعد در حال ع*و*ض*یمادرت تو را با ستتبحان  نکهی_مثل ا
 سبحان افتاده بودم گفتم: ادیناگهان 

 بود؟ امدهی.ندمیپنج شنبه سبحان را ند مانیا ی_راست
 ستان.که رفته اند انگل شودیم ی_نه،سودابه و خانواده اش سه ماه

 :دمیتعجب پرس با
 از رفتن نزده بود. یحرف چینامه ه نی_دوباره؟اما سبحان در اخر

 :یگفت یما متعجب شده بود یاز نامه نگار کهیحال در
 رفتند. ی_ناگهان
 _چرا؟

دارند.)در ان  یاتم یانرژ ی_خب هم سودابه و هم شوهرش منوچهر هر دکترا
صص انها در ا ینبود.(برا یاتم یانرژ چگونهیه رانیسالها در ا  نرایعلم و تخ

 ماندند.... یشدند اگر م یم لینبود.فس یکار
شتتب بود که  10:30.ستتاعت یحال در را پشتتت ستتر من قفل کرد نیدر هم و

صه از ماورا یم یسع کهیشدم و در حال ادهیدر خانه پ یجلو کالمم  یکردم م
 گفتم: ینشود به ارام دایهو
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هدار ا خدا نگ قبمانی_ ها .مرا به حرف باش و  فکرکن.ستترت را  میخودت 
 :یصورتت را پوشانده بود.گفت بیعج یمم کهیو در حال یبرگرداند
برسم  ریخواهم د یاست و نم 10:30که گرسنه برگرداندمت.ساعت  دی_ببخش

صله جرو بحث کرد ن با مادر را ندارم.تو هم قول بده  صال حو ستش ا خانه.را
... و من ماندم معول که حاال با ان یو به سرعت رفت ری.شب بخیگرسنه نخواب

 داد؟؟؟؟ یرا چه خواه رشکیو با ان حال اشفته جواب ب یلباس پاره و خون
 71/5/17شنبه سه

صحنه  یبعد ارظهر وقت امروز شدم با  شدم.اقا یبیعج یوارد بخش   یروبرو 
 نیزم یرو مارستتتانیب یحال و اشتتفته وستتط راهرو شتتانیهمکارم،پر انیدیام

سته بود و در حال ش ست ها ونیش کهین سرش م شیکنان مدام د  دیکوب یرا به 
صدا م سرش را   کردهاحاطه  مارانیاز همکاران و ب ی.اطرافش را گروهکردیهم

از دور  یتوانستتتند.مدت یکردند ارامش کنند،نم یم یبودند که هر چه ستتع
ما شکست خورده  ینبود هر دو بیمر میبرا دیکش یکه م ینگاهش کردم زجر

سخت ست نامر کیکه  میبود یمرز یسر   مانیزندگ قیو حقا اهایرو نیب یید
 بود. دهیکش
صل و ناامم*س*ت کهیرا کنار زدم در حال تیجم ساندم  یخودم را به او م دیا ر

بلندش کنم....من  نیکردم تا از زم یحلقه کردم و ستتع شیدستتتم را دور بازو
وک ش کیپزشک مس ول بودم تا او را که دچار  کیاز انکه همکار او باشم  شیپ

 کنم. وابرسد،مدا یشده،قبل از انکه به مرحله خود ازار یعصب دیشد
 گفت: دیکش ینعره م کهینعره اش بلندتر شد.در حال یصدا دیکه د مرا
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دم ...همه ...بدبخت شتتتدینی...ببدینیکه چه به ستترم امده...بب دینیبب دییای_ب
امدم حالش خوب  یبه باد فنا رفت...هاله ام رفت به خدا که صبح م میارزوها

ار نبود انگار نه انگ یماریاز ب یاثر چیهم بهتر بود.در صورتش ه شهیبود.از هم
 است. ماریکه ب

 گفت: دمیب*و*ساش را  یشانیپ شهیمثل هم یدم در بدرقه ام کرد وقت تا
که خدااز تو راضتت می_رحمان من از تو راضتت باشتتتد.نگاهش  یانشتتتاءا... 

ستم ب شهیاز هم شیکردم.چشمها شار دادم و خوا ستش را ف  میایمهربانتر بود.د
داشتتت...به  یکرد و چشتتم از من بر نم یرا رها نم میاما اجازه نداد...دستتتها

 ساعتم نگاه کردم و گفتم:
 بروم؟ یده یشده اجازه  رمی_هاله جان د

س بالاجبار سرعت امدم.اما تا ر ستم را رها کرد و من هم به  که  ایگفتند ب دمید
شد سم رفت و در حال زتی...هاله ات رفت،عزیبدبخت   نویش کهیرفت،مون

 ادامه داد: دیکوب یکنان به صورتش م
 ..جهنم....تیبدون هاله جهنم ا ایکه؟دن یچه زنده بمانم؟برا یگربرای_د
شک ارام ارام از گو کهیحال در شمهاا شو م میشه چ ست ش داد.به  یصورتم را 

 گفتم: یارام
 را گذاشته. یادگاری نیشما بزرگتر ی...هاله شما برادینکن هی_گر

 کهیبعد در حال ستتتتین یاو هرگز تمام شتتتدن یادگاریشتتما با وجود  یایدن
 گرفتم گفتم: یرا در دستم م شیدستها
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شو شقتان را نثار او  شهیامروز از هم ای...هلدی_بلند  ست.ع شما محتاج تر ا به 
شدیکن شقتان را  یگرید ا،هالهیشما هل یکه برا دی.موم ن با خواهد بود.اگر ع

 .دینثار او کن
 من س رد. یشده خودش را به قدرت بازو میارام شد و تسل یکم

.ارام میکرد تشیهدا یتخت خال کی.به طرف میکمک همکاران بلندش کرد با
ست  یرو ش سب شیبازو یرو یبه ارام کهیدر حالتخت ن  یم یبه دنبال رگ منا

 گشتم ادامه دادم:
کنم.و  ارامتان یکم ندیوضع بب نیشما را در ا ای_حاال بهتر است قبل از انکه هل
 فرو کردم و باز ادامه دادم: شیاهسته نوک سوزن را در رگ بازو

ند قوره از ا ما را ارام م نی_چ ند.انوقت م یدارو شتت به  ایبه هل دیتوان یک و 
ه به مانست ک یم یحال به کودک نینکرد در ا یمقاومت چی...هدیبرس تانیکارها
نا یخورد و و بدبخت تر از ان م یم بیفر یراحت مقاومت در  یینمود که توا

صم چیبرابر ه سل یمیت شد...ت شته با ندباد خودش را به ت چارهیشده و ب میرا دا
س رده بود ب شت  س یسرنو شد...برا یتیاو اهم یبرا رشیانکه م شته با او  یدا

 بود... ایاخر دن نجایا
تخت  یشتتد.ارام رو نیستتنگ شیارام بخش،چشتتمها قیبعد در اثر تزر یکم

ز کردم ا یسه روزه را پر م یبرگه مرخص کیبا عجله  کهیخواباندمش و در حال
ماهنگ با ه تا  تار بخش خواستتتم   کیاو  یبخش برا نترنیبا ا یپرستت

 وصل کند. یس یس1000سرم
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 یم دایهر طور شده ادرس خانه او را پ دیبه راه افتادم.با یگانیبه سمت با س م
به او احستتتاس د مد یم نیکردم. به او  درد او مرا از درد  دنیبودم.د ونیکردم،

که از رحمت خدا رنج کرده  داریبود،ب دهیخودم شتترمنده کرده بود و دل مرا 
 د.کودکانه بو یسرگرم کیاورنج من  یبود که در برابر دردها نیا تیبود.واقع

 71/5/20 جمعه
 یاز چهار روز تازه به خانه برگشته ام.هنوز کامال جا به جا نشده ام که در م بعد

باز م ند...در را  حالکنمیزن خانم در  حاج  گاهم م کهی... ند  یمشتتکوک ن ک
 : رسدیم

 د؟یاورد فی...باالخره تشرری_اقر بخ
 :میگو یزنم و م یم یکم رنگ لبخند

 _گرفتار بودم.
 :دیگو یم یلحن کشدار با

 باشد. ری_خ
ران .نگزدیبرخ یریگالب و حلوا خ ی...فکر نکنم از بویدولی_ستتالمت باشتت

 پرسد: یکند م ینگاهم م
 افتاده؟ ی_خدا بد ندهد،اتفاق

کاران نزد یکی_همستتر  تار  نیفوت کرده بود.ا کمیاز هم جا گرف ند روز ان چ
 پرسد: جوان بود؟ یم یبودم.با ناراحت

 جوان بود. یلی:بله متاسفانه خمیگو یم
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.همه امرزدیما را ب ی:خدا همه دیگو یدهد و م یرا با تاستتف تکان م ستترش
 یت:راسدیگو یافتد م یم ادشی یزیناگهان چ کهی.بعد در حالمیمحتاج امرزش

 است... یشگیهم ین اقاننه جان تلفن با تو کاردارد.هما
 :میگو یتفاوت م یدهم.ب ینشان م یخورم نه عکم العمل یجا م نه

شما باعث مزاحمت است.شرمنده ام و چادر به سر  یمن برا یبتهایم شهی_هم
 افتم. یبه دنبالش راه م

 :دیگو یم مانیخط ا یسو ان
سالم نرگم.ه ست کجا چی_ ...رفتم یامدم خانه ات نبود روزی!د؟ییمعلوم ه

 ؟یکجا بود ییشود بگو ی!میسرامت...انجا هم نبود مارستانیب
 :میگو یتامل م یب

 _قبرستان...
 :ی رسیشود.ارام م یخط سکوت م یسو ان

 ؟یمن دلخور ؟ازیکن یم یشده نرگم؟چرا بد دهن یزی_چ
 :میگو یخنده ام گرفته بود م کهیحال در

 :یپرس یم ادیکنم.واقعا قبرستان بودم.با فر ینم ی_بد دهن
 چه؟ ی_برا

 یفیاز همکارانم فوت شتتتده بود....به هر حال در قبال او وظا یکی_همستتر 
 داشتم.

 :ییگو یم یکش یم ینفم راحت کهیحال در
 گذشت. ری_خب...خدا ر و شکر که به خ
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 پرسم: یم متعجب
 است؟ ری_منظورت کدام خ

 :ییگو یم یخودت هم از حرفت معذب شده ا کهیحال در
 چه خبر؟ میبود که...خوب بگذر نی_منظورم ا

 گودم. نینش هیمن حاش ی_تو در مرکز اتفاقات
.هم چنان در دوزخ مادرم گرفتارم...گاه با ستتتین یدیطرف هم خبر جد نی_ا
 لوف در اتش کمتر. یگاه با کم شتریب زمیه

شت کلمات پنهان کنم م یم یسع کهیحال در نگران :میگو یکنم نفرتم را در پ
 در چاه بماند.عاقبت سوختن تو در اتش وسفشیکه  ستین یزن رشکینباش.ب

 در اتش است. میاو عاقبت ابراه
 :ییگو یم یدستم را خوانده ا کهیحال در

صاف کن نرگم.با نفرت نم  یکن یبرد.فکر نم شیاز پ یشود کار ی_دلت را 
 گشاتر باشد.محبت گره 

 :میگو یم نهیطمان با
دارم که حربه عشتتق به قلب او کارگر  مانیکنم اما ا یم دتی_متاستتفم که نا ام

شک  نیاز قوان زیاو همه چ ی.در زندگستی.او زن عاطفه و احساس نستین خ
از  م*س*ت کی اتیجفنگ یاو داستتتان دلدادگ یکند.برا یم یرویپ یطبقات
ست،زن م یعقل یسر ب ست.او زن مبارزه ا ستیس دانیا با  دیبا.با او ریو تدب ا

تدب ی.بدیستتالح خودش جنگ با  قل و  عا ما  فه و احستتتاس ا  کی.او ریعاط
مام ت لیچرچ کی دیمقابله با او با یو نقص استتت. برا بیع یب استتتمداریستت

 .ریناپذ یجو و خستگ زهیبود.ست اریع
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 :میگو یشود.بلند م یو قابلمه از اش زخانه قوع م گید یصدا ناگهان
قا دی_لوف کرد نهی یا ما پگا له حت نگ م شی.ب ماه تاد ه با استت  یاز کالس 

 ست؟ین ی. بله...بله...حتما ...امرردیعذرم را ب ذ دوارمیکنم.ام
 :ییگو یحوصله م یب

گوش را  یخداحافظ ی...و بستین یعرض ریمزاحم...نه خ رزنیپ نی_امان از ا
 .یگذار یم

 :میگو یخط م یبوق ممتد ان سو یصدا به
 که خبرم دیرستتتانم...لوف کرد ی_بله...بله...فردا حتما خودم را به کالس م

کنم...خدا نگهدار...و  یم ی.چشتتم از خانم صتتاحبخانه هم عذرخواهدیکرد
 گذارم. یرا م یگوش

که در چهار چوب اشتت زخانه  نمیب یگردانم حاج خانم را م یرا که بر م میرو
 :میگو یکاود.من من کنان م یکنجکاو مرا م یچشم ها

س شکر کنم...هم چن ی_همکال شما به خاطر لوفتان ت فت گ نیام گفت که از 
 .شدیداشت وگرنه مزاحم نم یکار واجب میکه بگو

 پرسد: یشده م زیر یچشمها با
 ؟یدختر ندار ی؟همکالسیرا دار یهمکالس کی نی_نرگم تو هم

 :میگو یکنم و م یرا جمع م میجا خورده ام دست و پا کهیحال در
ست.نما ندهی_اخر او نما س ول یزیچ کی یعنی ندهیکالس ا صر و م  تیمثل مب

 بچه ها با اوست. یهمه 
 :دیگو یکشد م یرا کنار م یمرمر کنان صندل کهیحال در

http://www.roman4u.ir/


 349 عشقه

 کردند؟ یمبصر دختر انتخاب م کیشد  ی_حاال نم
 :میگو یخنده م با

سرها معترض م شگاه کار  یشدند در ثان ی_انوقت مادر پ صر بودن در دان مب
 .دیا یاست.از عهده دخترها بر نم یسخت

 :دیگو یکند م یبا چشم به تلفن اشاره م کهیحال در
 است. یمعلوم است چقدر کار سخت میبن ی_م
 :میگو یشوم و م یبلند م میجا از

 متشکرم._به هر حال 
هم تنها هستتتم،محراب خانه  ؟منیزود نیبه ا یرو ی.کجا منی_حاال بنشتت

 ی.هر چه مکندیوقت شتب کار م ری.بچه ام از صتبح خروس خوان تا دستتین
 یها،حرف به گوشتتش نم یشتتو یم ضیکارنکن مر نقدریبچه جان ا میگو

س و یجامعه بدهکارم.در قبال بچه ها نیمن به ا دیگویرود.مدام م  تیلمردم م
 دارم...

 دهد: یکنم... ادامه م یچنان لبخند زنان نگاهش م هم
 ؟یکن یچرا تعارف م گرید نی_بنش

ستش دلم م سها دیبا یبمانم ول شتانیخواهد پ ی_را ش میلبا ضع شورم.و ان را ب
 مرخص شوم. دیدهند...اگر اجازه بده یمرگ م یخراب است بو یلیخ
شمانش محو  یان،از جلو کیدهد.و من در  یسرش را تکان م یدلخور با چ
فضول و پرحرف را  رزنیپ کی یها یشوم.خسته تر از انم که حوصله وراج یم

 داشته باشم.
 71/6/10 جمعه
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ثل  رشتتتکیکه ب یماه از شتتب کی بایتقر امروز هال  یب لیستت کیم خبر،ن
هرگز او را  گریگذرد.از ان روز تا به حال د یرا کند و با خود برد م مانیارزوها

س دهیند شتری.تو را هم دو بار بدمیند ساعت  اریام.ان هم ب کوتاه و در حد چند 
 .اهویازدحام دود و ه ،دریگرد ابانیخ

شده ا بیروزها عج نیا ساکتیعوض  صله  گرید یو درهم...حت ی...اکثرا  حو
واد س یو ب یفرد عام کیتو تا حد  تی... ستاره شخصیجنتلمن بودن هم ندار

 .یدهیبزنم....کوتاه و سر باال جواب م یل کرده است.اگر من هم حرفافو
 :دمیاز تو پرس روزید

 ؟ی_چرا کسل
 :یگفت کوتاه

 _حوصله ندارم.
 نیا نیسنگ کی...ترافستین یگرد ابانیبه خ یاجبار چیه ی_اگر حوصله ندار

 خانه؟ میرو ی.چرا نمستیاعصاب ن دیفرامت فکر و تمد یبرا ییشهر جا
 :یمختصر گفت یبه جلو زل زده بود میقم*س*ت کهیحال در

 _خانه را فروختم.
 گفتم: ادیفر با

 ؟ی_چکار کرد
نه را فروختم...- به استتم او بود...گفت دلش  یعنیخا نه  مادر فروخت...خا

 .دهیروز دلش خواسته و خر کیخواسته بفروشد همان طور که 
 وارفتم.با حرص گفتم: خی مثل
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 کردم تو از خودت...و ادامه حرفم را خوردم. ی_فکر م
 :یداد ادامه

 ....نیماش نیا یمن متعلق به مادرم است.حت زینکن.همه چ یفکر چی_ه
صندل ناگهان سته بودم ب یکه رو یاز  ش ساس م زاریان ن کردم هر  یشدم.اح

 دهد. ینفرت م یکه متعلق به اوست بو یزیچ
 :یداد ادامه

 کی نیباشد،ب ییو او نمان،منیباشد که ب یاجیکردم احت یوقت فکر نم چی_ه
 !؟یفهم یمادر و فرزند...م

 :یتکان دادم؛ادامه داد یرا به عالمت منف سرم
ضاع هم ی_فکر م  یخواهد رفت برا شیطور خوب و ارام پ نیهم شهیکردم او

با چیه نیهم حاال  قت نخواستتتم و  خاطر ا دیو ها نیبه  قت ب ما  یگزاف یح
 و خدمت ساده لوحانه ام را. یسادگ نیا یب ردازم...بها

ته به نام خودم نداشتت زیچ چیمن ه نکهیا یرا برا شیوقتها پافشتتار یلیخ تهیال
ر دلش را بشکنم.اخر به ه هودهیب دمید ینم یلیکرد ام بعد دل یباشم ناراحتم م

ه در زمان کرد ک یم یچه فرق نیبنابرا دیرستت یبه من م ریحال بعد از او همه چ
 او...؟! ایباشد...من  یامالک و اموال به اسم چه کس اتشیح

 گرفتم گفتم: یدستت را در دستم م کهی...در حالیکرده بود بغض
 ییزهایگذاشته.چ یخود تو باق یرا برا ایملک دن نیبزرگتر ؟اویترس ی_از چه م

شان ماد سند ست که  س کیتمل یضابوه و قانون چیو دره ستین یه  طیو تق
 شود. ینم
 ...ادامه دادم:ینگاهم کرد دوارانهیام
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 یاز زندگ یندارد.قلب تو و وجودت تنها ستتهم ی_قلب تو جز خود صتتتاحب
 است که فقط به خودت تعلق دارد.

 یم رونیدستتتت را از دستتتم ب کهیو در حال یرا از من برگرداند تیرو دیام نا
 :یگفت یدیکش

 کهنه اند. یدشمنان،عشق ها یخال ی_دست ها
 نگاهت کردم و گفتم: مات

 ارزش. یرنگ باخته و ب ایو با ارزش  یمیست؟قدی_منظورت از کهنه چ
همان پنج  ی...اصال از فردایشده بود یگرید مانیروزها ا نی...اینداد یجواب

 شناختمش... یکه نم یمانی...ایشد یگرید مانیا یلعنت یشنبه 
 بود. بیمر میکه برا یمانیا

ا کردم عزت نفسم را ب یم یسع کهیبرگرداندم و در حال ابانیرا به طرف خ سرم
 گرید یزهایکردم تا فکرم را به چ یخدشتته دار نکنم ستتع میهدر دادن اشتتکها

 انمیانکه ا یبرا دی...شتتاایهمکارم و دخترش هل انیدیمعووف کنم.مثال به ام
 داشتم درد انها ازدرد من بزرگتر است.

 :یاز مدتها سکوت عاقبت گفت بعد
ه هفت نیخواهم اگر بشتتود اخر ا یم مینرگم ادرس خانه تان را بنو ی_راستتت

 به انها بزنم... یسر
باره  یدر نگاهم جان گرفت...ستترم را به طرفت برگرداندم و با همه  دیام دو

 .شیدیکه تو هرگز ند یوجود به تو لبخند زدم... لبخند
 71/6/16شنبه  پنج
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صورتت خ تیروبرو سته ام و به  ش شمها ریشده ام.ز رهین  گود افتاده و تیچ
 ینم یخوب ی.دلم گواهدهدیم یتلخ و طوالن ییخبر از روزها تیرنگ و رو

 دهد...
 در راه است. بیمه یرانیطوفان زده و یچهره  نیکنم در پم ا یم احساس

شته افکارت را پاره م شخدمتیپ یصدا صله م یکند...در جوابش ب یر  یحو
 :ییگو

سرم را پایشو یم رهیخ ابانی... و دوباره به خدی_دو فنجان قهوه لوف کن  نیی.
همه  نیتو با ا دنیکنم...د یم یشتتروع به باز میبا انگشتتتها دیاندازم و ناام یم

 کند.. یام م وانهید یشانیپر
و  رانیباد،ح شتتهیدر ر شتتهیباد به هر ستتو...ر ری،استتیمجنون شتتده ا دیب مثل

شته تو را خ شنا م کیشوم و همه ات را به  یم رهیسرگ شکهانمیب ینگاه ا  ی.ا
 یشتتوم و ذره ذره م یپنهانت را...تو را قوره قوره م یها هیات را و مو ختهیر

 چکم...
شاد سهم از برکت  بیطوفان مه نیا ی...و تا کجاست؟یو مم تو چ یمن در 

 وجود من است؟
ستم درخت یم کاش سا یتوان شم و در هجوم  شا ییتنها یها هیبا  کمر دیات،

 همه درد. نیاوار ا ریز یخم نکن
 یشکهاا دیب،شایباشم بوزم به صورت معصوم و نج یمیتوانستم نس یم کاش

 :کنمیبا خودم فکر م یخنک.گاه مینس نیات بخشکد در وزش ا یدردمند
 نیا یاهویهمه زخم،در ه نیما در برابر هجوم ا یخال ی_فکر کوتاه و دستتتها

 .میمان را به او باخت یبوده،چه راحت شاد ریو حق چیهمه درد چقدر ه
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 است؟ یاو باق یما ردپا یاشکها یتا کجا شمیاند یم یگاه
 خواهد بود؟ انیسرنوشت معصوم ما وجدان او گر یتا کجا شمیاند یم یگاه
از او  ریپنهان من و تو را خداوند توبه پذ یدرد ها یتا کجا شتتمیاند یم یگاه

 رد؟یپذ یم
ردانه م یبزرگوار ینگاه مشتاق من؟تا کجا یتو؟تا کجا یلرزش صدا یکجا تا
 من؟ یزنانه  ثاریا یتو؟تا کجا ی

 یگذارد فنجانت را داغ و الجرعه ستتر م یدو فنجان مقابلمان م شتتخدمتیپ
ر چشمانت پرپ ین یعمق ن که در یبی.مم عجیشو یم رهیو به صورتم خ یکش

 یم زیم یزده ات را از رو خیتامل دستتتان  یاورد.ب یزند...دلم را به درد م یم
شق وجود یقاپم و با همه  سان به تو لبخند م کی یع  نگاهت یمدتزنم... یان
شان یصورتت را م یماند و عاقبت لبخند کم رنگ یم رهیبه لبخندم خ د...با پو

 :ییگو یم دیا یحنجره ات برم یکه از انتها ییصدا
 _سه شنبه رفته بودم اراک...

 پرسم: یپرم و با لکنت م یکوتاه از جا م یادیفر با
 پدرت. شی: اراک...پییگوی...م؟ی_کجا رفته بود

س نفم شم  یام حبم م نهیدر  شمان از حدقه در امده ام به تو چ شود و با چ
 :یده یدوزم.ادامه م یم

مهد صتتنعت و  یاما همان طور که گفت ستتتی.قشتتنگ ن...یدار ی_شتتهر خوب
 است. یفناور

 :میگو یم دهیجو میده،نیجو مین
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 .پدرم چه گفت؟مانی_ا
 ......!دی: تو را بخشییگویم یفشار یدستانم را م یبه ارام کهیحال در
: میگو یشود دوباره ملتمسانه م یچشمانم کم کم از نم اشک تارم کهیحال در

 به خدا راست بگو...پدر چه گفت؟...تو را مانیا
اگر در رستوران  شی...دوماه پی...چقدر عوض شده ایکن یارامش نگاهم م با

شک م نیچن نیکردم ا یرفتارم نیچن ش یم ادیو فر ختمیر یا تها با تا مد دمیک
 .یشده ا یگرید مانی.اما حاال مدتهاست که ایشدیم نیمن سر سنگ

دستتت توستتت به  یچکد و دستتتانم که رو یم زیم یقوره قوره رو میاشتتکها
 طیتوجه به مح یو ب یبریکند.دستتتانم را به لب م یوضتتوح شتتروع به لرزش م

 ....دی:گفتم که تو را بخشیده ی)چه جالفتا(و شمرده ادامه میب*و*س یم
که  یگ*ن*ا*ه...محال استتت.مانی: محال استتت باور کنم امیگو یم انیگر

پدر،بخشتت قاموس  خدا راستتتت  مانی...استتتتین یدنیمن کردم در  به  تو را 
 کرد؟مگر نه؟ رونتیبگو...پدر از خانه ب

باره نکرد؟ دو رونتی: بدمی...متعجب پرسیتکان داد یرا به عالمت منف سرت
نه!... اشتتکهایگفت یبه ارام عاقبت تو را  دیرا شتتن می....حرفهاد،یرا د می: و 

 ...دیبخش
به ا یناله گفتم: م با ...پدر مرد ستتتتین ییگو یها که م یاستتتان نیدانم که 

قد خت و معت کار یستترستت جازاتش مرگ  یکه من کردم برا یاستتتت. او م
گذاشت و سر تا سر  یم یمقدور بود سرم را لب جو شیاست...موم نًا اگر برا

 .یکرده باش شی...مگر انکه،مگر انکه تو جادودیبر یم
 : جادو کردم همان طور که تو را جادو کردم.یگفت ارام
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شتتود ترا به خدا به  یپدر خر مهره دارد...جادو نم مانیا یبغض دگفتم: ول با
 ...ا؟ی دیواقعا مرا بخش ایکه رامت شد...ا یمن بگو به او چه گفت

ستت ستم ب د ش رونیرا از د : به او یگفت دیلرز یم تیصدا کهیو در حال یدیک
 ...بیفر ایدروغ  یرا گفتم...بدون ذره ا قیحقا

 ی: به او گفتم که قصد من و تو هرگز تخویسرم را تکان دادم...ادامه داد اشفته
نه ا نیبوالت نبوده...گفتم که در پم ا ای ته نهف یکار احمقانه قصتتتد عاقالا

شنا قتایبوده،گفتم که هدف من و تو حق سراپ شیپ ییا ا از ازدواج بوده هر چند 
 بوده.... یو جوان یتجربگ یب

ست شتم  یرو د سم خوردم که در تمام ا مانمیا یو به همه قران گذا مدت  نیق
سوگند خورده ام که همه  زیامانت عز کیاز تو مثل  و گرانبها مراقبت کرده ام و 

ات و از  یام و هرگز از صتتفا و مهربان دهیستتالها به تو برادرانه عشتتق ورز نیا
 .امدمیبر ن یفرصت طلب یات در پ ییمربت و تنها

مه داددیلرز یبوضتتوح م تیصتتتدا حاال باور نمی...ادا کرد حق  ی: اول 
 سراپا نفرت و شیکه ادمها ییایهم باورش سخت است در دن قتایداشت...حق

اسکناس حراج  کیبهشت و جهنم را به  شیکه ادمها ییایاند...در دن یگه*ر*ز
 یلبخند قمار م کینگاه و  کیرا به  مانشتتتانیکه ا یمردان انیکنند ودر م یم

 مرد جوان...دشوار است. کیحرفها از  نیکنند قبول ا
دارد که پدر ن یحرفم را قبول کند؟گفتم: پستتر ی: به چه اعتباردیمن پرستت از

 یمیتی...دلش به حال دیحرفم را قبول کن مانمیشما به اعتبار ا یاعتبار ندارد ول
سوخت برا ش یپدر میام  سرم را که رودیکرد و مرا بخ شتم  ی... شانه اش گذا
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بستم و نا خوداگاه  را میدهد...چشماها یپدرم را م یاحساس کردم اموشش بو
سته ام در اموش مادرانه  ییاز دردها شیبرا شکیب یگفتم که هرگز نتوان با او  ر

 قسمت کنم.
نه بود...برا ییاز دردرها شیبرا تو  گفتم که از ییاز لحظه ها شیگفتم که مردا
بارها  شکل ممکن نیاو حب تو،تو رابه بدتر زیگر یکه برا ییروزها ختم،ازیگر

 مانمیا بر سر دیگفتم که به خاطر تو مثل ب ییاز لحظه ها شیو بارها ازردم...برا
 ام شرافتم را لکه دار نکردم... دمیلرز
و  برده اند ادیکه مردم درد بودنش را از  یعشتتق گفتم...از درد قیاز حقا شیبرا

از رنج  شیستتازد...برا ینم یمرهم مارشیت یکم برا چیه گریکه د یاز زخم
صه ها مانیها شانه ام حلقه  یی...و تنهامانیگفتم...از م ستانش را دور  مان.د

شانه  سر به  ام  یپدر یب یسالها یمعرفتش به اندازه همه  یکرد و گذاشت تا 
 .رمیو ارام گ میبگر

 ت:را فشرد و گف دستم میایخواستم ب یم یرا مهمانش بودم...صبح وقت شب
کار چه  به نرگم بگو اگر  نا یکرد ی_) قل و دا حد ع حد  ییکه در  ات و در 

صالت خانوادگ تیترب شم.ف یتو را م تیات نبود اما به خاطر جوان یو ا قط بخ
 نیبخشتتم...اخر یاستتتت که تو را م یبار نیاخر نی...و اتیبه خاطر جوان
 مو گفت:تو را هم به خاطر روح مرحو دیب*و*ستتمرا  یشتتانیبار...بعد هم پ

شرافت را از او به اري برده ا یپدرت م شد تو  شم...هر چه با  ادتی...اما یبخ
شد که از انچه ادم ست م یم یبا  نیکوتاه تر شهیاورد هم یخواهد تا انچه به د

 .(ستیراه ن نیراه بهتر
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اما  هدیکردم...چهره پدر تک هیگر ریدل ستت کیگذاشتتتم و  زیم یرا رو ستترم
قل  عا بان و  ظه از پ کیمهر خدا م یمحو نم دگانمید شیلح  یشتتتد...فقط 

 دانست که چقدر دلتنگ او و مادر بودم.
ر نگاهت کردم...قد یعاقبت ارام شدم...سرم را بلند کردم و با حق شناس یوقت

 گرفته گفتم: یی...با صدادیگنج یمن در قالب کلمات نم یشناس
ست یجان...کاش م مانیمان،ای_ا سگزارم...تو لوف  یدان س ا که چقدر از تو 

 هرگز از من ساخته نبود. یکه تو کرد ی... کاریدر حق من کرد یبزرگ
 :یگفت اهسته

 ....ی...دختر همان پدریهست یی_قبول ندارم...تو دختر شجاع و دانا
نه...هرگز،هرگز...چنگفتم نا یکار نی: پدر  ییدر توا قدرت من نبود.من از  و 

 بخواهم. ریم عذر تقصگ*ن*ا*ه یبرا یبرم که حت یان حساب م از شتریب
 10ستتاعت  یگفت یکردیبه ستتاعتت نگاه م کهیو در حال یبلند شتتد تیجا از

 ...یو به راه افتاد میاست.بهتر است زودتر برو
ستم پم ب یرا م علتش ش یسوال چیه یدان سر ک شده  سرد  در .دمیقهوه ام را 

 .دمیکردم به دنبالت دو یم یاحساس سبک کهیحال
 71/6/19 کشنبهی

دم مراجعه کردم متوجه شت یبه دفتر پرستتار یگرفتن مرخصت یبرا یوقت امروز
 یبرا انیدیام ی.همکارم اقاستتتین یاز مرخصتت یخبر چیه گریروز د 5که تا 

گرفته و به همراه دخترش به منزل مادرش در شمال رفته،دفتر  یروز مرخص 40
 ...رفتهیاش را پذ یمن،مرخص یرویهم با احتساب ن یپرستار
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شتن  دهیفا یچه التماس کردم ب هر س ول بخش گفت که اگر بعد از برگ بود...م
اما تا او برنگشتتته محال  ستتتین یبخواهم حرف یروز هم مرخصتت 10 انیدیام

با مرخصتت قت  A یدر بخش داخل یگریهر کم د ایمن  یاستتتت  مواف
 ت.وق چینبوده،ه یمن فرصت یوقت برا چیه ایدن نی...انگار در اایکنند.خدا

 71/6/20 دوشنبه
 که در حال حاضتتر تلگراف دمیرستت جهینت نیفکر کردن عاقبت به ا یاز کل بعد
زد،چون انجا تلفن ندارد.نامه هم  شتتدیراه ممکن استتت... تلفن که نم نیبهتر

قالب ...گنجاندن احستتاستتم از بخشتتش پدر در ستتمیتوانستتتم بنو یخودم نم
 نبود. یکلمات کار اسان

 شتینوشتم انوقت کار بزرگ پدر اهم ینوشتم و از احساسم نم یهم نامه م اگر
کار،تلگراف بود پم به  نیاوضتتاع و احوال بهتر نیداد.پم با ا یرا از دستتت م

 پدرم فرستادم. یمضمون برا نیبه ا یپستخانه رفتم و تلگراف
ص پدر» سِرهمکارم و مرخ سالم،به علت فوت هم مدت او  یطوالن یمهربانم 

ثانو نابرا A یبخش داخل یها یتمام مرخصتت یتا اطالع  با  نیلغو استتتت.ب
ص شدت دلتنگ د یمن هم موافقت نم یمرخ ستم.در اول دارتانیشود.به   نیه

 کشم. یپر م دارتانید یفرصت برا
مه چ به مد زیخاطر ه تا اخر عمر  که   یبخشتتش و بزرگوار ونیمتشتتکرم.ان

 «شماست.دخترتان نرگم
 71/6/22 چهارشنبه
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نم.و ک یزنند...در را باز م یظهر است.تازه از سرکار برکشته ام که در م کینزد
 یکنم و م یخورم.چادرم را جمع و جور م یمحراب پشتتتت در جا م دنیاز د
 :میگو

 د؟یداشت ی_سالم....امر
 :دیگو یاست م نییهم چنان سرش پا کهیحال در

ض ستش نم ی_بله،عر شتم.اما...اما را ستم ببمیدانم چوور بگو یدا  نمی...خوا
 رم؟یاز وقتتان را بگ یشود دو سه ساعت یم

 نگاهش کردم.سرش را بلند کرد و گفت: متعجب
 !میا یبه دنبالتان م 6نداشته باشد ساعت  ی_اگر مورد

 و گفتم: دمیرا درهم کش میها اخم
 ست؟یشود ب رسم امر تان چ ی_م

 شده بود.گفت: معذب
دنبالتان..البته اگر  میا یم 6کنم.گفتم که ساعت  یخدمتتان عرض م ی_عصر

 .دیفرصت داشته باش
ما فکر نم با  ی_بعدازظهر کالس دارم ا فرق  ادیز گریستتتاعت د 2کنم حاال 

 شنوم. ی...مدییحاال بگو نیهم دیدار یداشته باشد،اگر صحبت
 اشفته شده بود گفت: کهیحال در

شتتود رفت ستتر اصتتل  یمقدمه که نم یدارد.ب یمقدمات ی_اخر...اخر هر کار
 کیهر چه باشتتد هر دو از  دیایمولب...راستتتش اول از مادر خواستتتم که...ب

تان حرف  رفتیمادر ن ذ یول دیجنم هستتت ها خود ما جوان که شتت و گفت 
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مد فاهم برستتدیفهم یرا بهتر م گریه به ت ما  ما بزرگترها مشتتکلدی.شتت  ی.
...کم کم متوجه علت حضورش شدم...همه جسارتم را در زبانم جمع میندار

 کردم و گفتم:
 .دینداشته باش یقصد خواستگار دوارمی_ام

 :دینگاهم کردو پرس وارفته
 دارد؟ ی_مگر اشکال

 تفاوت گفتم: یب
کار وقت خودتان را  نیاستتت که با ا نی_بله اشتتکال دارد...اشتتکالش هم هم

 ریخدمتتان عرض کنم که م دیهم وقت مرا... چون متاستتفانه با دیکن یتلف م
 .رمیممکن است ب ذ

 :دیو واج نگاهم کرد و پرس هاج
سم من چه ا ی_م ضح رادیشود ب ر شما به ا یوا  نانیسرعت و اطم نیدارم که 

 د؟یده یم یجواب منف
 گفتم: نهیطمان با

 یلیومن موم نم خ دیهم هست یخوب اری...اتفاقا پسر بسدیندار ی_شما اشکال
دخترشتتتان  یشتتوند اگر شتتما به خواستتتگار یهم خوشتتحال م یلیها،خ

عده  نیمن از ا ی...ولدیبرو خودم را دارم...و  یهستتتم...زندگ یثنم*س*تقا
س نیاعتقادات خودم را و ا ست دارد زندگ یحق هر ک ست که انوور که دو  یا

 کند.
 نشست گفت: یم نیرزمیز یپله ها یرو کهیحال در
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شد دل نکهیا ی_ول شد حرفها دیبا لی...دللین سند با به  شتریشما ب یمحکمه پ
مهم در امر  یریگ میتصتتم کیشتتباهت دارد تا به  یرلندیا یصتتفحات رمانها

 ازدواج.
 گفتم: دمیکش یباال م مانیاز ابروانم رابه عادت ا یکی کهیحال در

 لیند محکمه شما قرار نخواهد گرفت...چون من دالمن هرگز مورد پس لی_دال
ها یو خصتتوصتت یشتتخصتت طل  یهم بر ا میدارم.حرف با طل و  عا خودم 

 ....حجت وبرهان است....ستین
 :دیلکنت پرس با

شما از ان دخترها ست یی_نکند  شان کنند؟ب دیکه ه س ست دارند التما  یکه دو
 حوصله گفتم:

قای_نه خ نه دختر اشتترف الملوکمرا تاجر الستتلونه واز نظر  ...من  نه دختر  و 
 احساس گرانینشده ام که بخواهم با ضعف د ریهم هنوز انقدر حق یتیشخص

 و قدرت کنم. یبرتر
 گفت: دوباره

 ...نکه؟یا ایدانم و  یکه من نم دیبر یرنج م یخاص یماری_نکند شما از ب
 تحکم حرفش را قوع کردم: با

سرطان دارم...نه ری_خ س وهیب اقا....من نه   چی...و نه هیام...نه کچلم....نه بر
 .نی....فقط قصد ازدواج ندارم.همیگریمرض د

 گفت: یتیترب یب با
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 گف... سر شما یرسم که مادرم راست م یم جهینت نیحساب به ا نی_پم با ا
 بند است. یگرید یجا
 شیورادایبزنم که تا عمر داشت از  یتوانستم حرف یکردم م ره،نگاهشیخ رهیخ

ستم ب یدر را م کهیرا خدشه دار کنم.پم در حال تمیبسوزد اما نخواستم شخص
 گفتم:

سفم که  شگاه به جا کی_متا ستاد دان س ییا س دهیر  یاحرفه ریکه خودش را ا
شما بودم چمدان مدارکم را  یکرده.من اگر جا البافیخ رزنیپ کی یخاله زنک

 یکردم.فکر م یلم ممنبر مادرم کستتب ع یو از فردا پا یدادم نان خشتتک یم
 غاستتر گریاستتت که د نیا تشیباشتتد.حداقل مز دتریمف شتتانیا ضیکنم عرا

 روم...و در راه بستم... یدختران سربند نم
 را به پشت در چسباند و ارام گفت: دهانش

بک ستترتان را در برف فرو کرده ا ثل ک  ایمردم کورند  دیکن یو فکر م دی_م
ستانها یمادرم جزو کوچک یها یالبافیاحمق...خ سف برانگ یاز دا دم مر زیتا

 کوچه است ...و رفت... نیا
 دهیتکه برف در حرارت افتاب،ذوب شدم...پشتم از انچه شن کیدر مثل  پشت

سرم را به در تک دیلرز یبودم بوضوح م شت... ستن ندا  هیو زانوانم قدرت برخا
 نیکردم...به تو و به ابه تو فکر  ختمیر یصتتدا اشتتک م یب کهیدادم و در حال

 تو بودن. یگونه ب نیهمه با تو بودن و ا
 یخورده و لگد مال شتتتده   ایمال شتتتده ام...ت ل*ج*نکردم  یم احستتتاس

نبوده ام.چوور به خودشتتان اجازه داده بودند  رشتتانیکه هرگز در مستت ییقدمها
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س میبرا سازند...چه ک صه ب ا را حراج کنند...و ب میبه انها اجازه داده بود ابرو یق
 بسازند. یجمع احمقانه شان سرگرم یبرا میها یدردها و شاد

که سالهاست  یمرد...محراب ...چوور به خودش اجازه داده بود از روح نیا و
 یگر من مگفت م یم وستتتنیکدام پ د؟ازیبگو وستتتنیاز دوباره پ وستتتهیبا تو پ

م جز توان یگفت؟مگرمن م ی...از کدام خلوت موندمیب  یتوانم جز تو با کستت
 یتفرصتت همگفت مگر باز  یم یریگ میخلوت کنم؟از کدام تصتتم یتو با کستت

صم یبرا ست؟برا یریگ میت سخت  یه ست که انتخابم را کرده ام  سالها من 
 را؛به قول شاعر؛ ایانتخاب دن نیتر

 است گانهیکه بود و نبودت  ییتو تنها
 از تو هر که هست ریم

 !ستیانچه نمود...ن هر
*** 

 من و عهد جاودانه بند یدر به رو یبگشا
 ...یعهد بستن نیکا

 است... یدر گشودن نیا
 23/6/71پنجشنبه

را که تو در آن  ییدهم و با همه وجودم هوا یم هیتک یصتتندل یرا به پشتتت ستترم
 یگردانم و با ولع یهم سرم را بر م یکنم....گاه یاستشمام م یا دهینفم کش

مردانه ات راه  یخوشرنگ و ابروها یکنم....چشمها ینگاهت م ریناپذ یریس

http://www.roman4u.ir/


 365 عشقه

ات  یمشک یهاو مو دیبرجسته ات را پوست سف یخوش تراش و گونه ها ینیب
 را...

شرمنده میکن یم ریو نگاهم را مافلگ یگردان یرا بر م سرت سر  ی.... شوم و 
ندازم....م یم ریبه ز ند یا نده ایخ ندازه  یکه برا ی...خ به ا مه  یمن   یه

ستت را از رو زیعز ایدن یسعادتها ست...د ستها یدار یدنده بر م یا  را میو د
 یشتتود آرام م یم یدلم باران یدانم چرا هوا ی.....نمیفشتتار یو م یریگ یم

 :میگو
 !ی... چقدر عوض شده ا مانی_ا

شمم یگردان یتلخ بر م یرا با لبخند سرت شه چ شک را از گو شت ا ...با انگ
 :میگو یکنم ... و م یپاک م

 ینعیدانستم عشق  یوقت نم چیه یدان ی.ممانی_)فکر کنم عاشقت شده ام ا
 ی.مستتتیدانستتتم فرق دوستتت داشتتتن با عشتتق در چ یوقت نم چیچه؟ه

شتم هم شهیهم ،منیدان ستت دا  ی... ولادیز یلی...خیبود زیعز میبرا شهیدو
دوستت دارم....جور  یگری....جور دیهست یگرید زی....چمیحاال....حاال برا

 ....(یزیعز میبرا یگرید
که  ییمثل آدمها ینیرا نب میگردانم تا اشتتک ها یبر م ابانیرا به طرف خ وستترم

 :ییگو یزنند م یدر خواب حرف م
س یکیقرار بود با  شی_مدتها پ سبت د کیازدواج کنم... میها یاز همکال ور ن
بودند....اشتتراف  یده ستتلونت...از بازماندگان خانوامیبا هم داشتتت یخانوادگ

خودش هم دختر  میکرده...از حق نگذر لیو خوش مشتترب و تحصتت نینشتت
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ز ا دتوان یم یکه کمتر مرد ییداشت....از آن حسنها یبود....همه حسن یخوب
 تفاوت بگذرد... یکنارش ب

است  حاضر لیسر بسته به مادر گفته بود که با کمال م یمهمان کیروز در  کی
مادر هم ب پذ یهمستتر من بشتتود... نه  چا تهیچک و  به هم رف  نیبود...

 دمیکه شن لیبودند و خودشان هم دوخته بودند... اوا دهی....خودشان بریسادگ
صبان یلیخ نکهیبا ا  میدگدر زن یگریمهم نبود...کم د میبرا ادیشدم اما ز یع

رود اما....درست در  یم یو چه کس دیآ یم یمهم باشد چه کس مینبود که برا
ستگار سات خوا شدم....به بله بران که  یبهبهه جل شنا  او بود که با تو کامال آ

 میحلقه که رفت دیخر ی...برایاو تو همه فکرم را پر کرده بود یبه جا میدیرستت
تحملش  میدیکه رس ی...به روز نامزددمید یصورت او صورت تو را م یبه جا

 چیه یب یروز نامزد نیممکن بود چون عاشتتق تو شتتده بودم...بنابرا ریم میبرا
خبر آنجا ماندم...به خودم  یهفته ب کیپدرم....و  یالیرفتم شتتمال و یحرف

شده بودم اما به هر حال همه  زتیچه چ یدانم مبتال یفکر کردم و به تو....نم
 ....و گذاشتن و گذشتن ناممکن....بودتو شده  ریوجودم اس

دانستتتم که من )الفم( تو  یفاصتتله استتت...م یایما دن نیانستتتم که بد یم
له!( می(.)ادم از خودراضتتی) که ب ی!نوبره وال  یعنیتو شتتتدن  ماریدانستتتم 

 یممکن نبود من مرد منوق میاز تو برا دنیاحتضار صد در صد...اما دست کش
ما نم یو دمدم یبودم...احستتتاستتتات یو خود ستتتاخته ا  نمدا یمزاج نبودم ا

کردم منوق و استتتداللم در برابر عالقه ام به تو  یم یچرا...چرا هر چه ستتع
محض... خودم را به تو  میشتتدم...تستتل مینمود...عاقبت تستتل یمضتتحک م
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شت...مبارزه ب سرنو شه  دهیفا یس ردم....به تو و  شه و همه انو بود...پم انو
 شهیمه یبرا وتکلف فروختم.... یشاخه گل نرگم ساده و ب کیرا به  ایدن یها

 .....شهیهم یسر س رده شدم...برا
باران  زشیبرگرداندم و اجازه دادم تا ر تیاز اشتتکم را به ستتو میخ صتتورت

ک از اش میاما مغبون شدم...صورت تو هم خ ینیعالقه و درد را بر صورتم بب
 مانی...هر دو با هم...همه عشتق و همه مصته هامیستتیبود ...هر دو با هم گر

 را..... مانیو همه رنج ها را،همه دردها
ب ستتترم ها نیرا  ت ل میدستتت حا کردم و در  هان  ن م یپ جه  زدم  یکه ضتتت

 شود؟ یما چه م مان،عاقبتیگفتم....ا
 ...میکن مان،مبارزهیدانم...گفتم:ا ی...باور کن که نمدانمی:...نمیگفت
ماقت ح ستیقمار هم ن یمبارزه ات حت یندار یبرگ برنده ا چیه ی:وقتیگفت

....و من احمق از میدستت مادر استت...همه زندگ میمحض استت همه زندگ
دست لباس هم ندارم همانوور که  کی یخودم و به نام خودم...حت یخودم برا

 شود؟...... ی:حاال چه مدمیپدر هم نداشت دوباره پرس
ست نه چ ی:نمیگفت  دیگو یم یزیدانم فعال که مادر در آرامش قبل از طوفان ا

 ینم زیچ چیه ایشود داد... یحساب دو احتمال م نیپرسد...با ا یم یزیچ نه
ست.... دیداند که بع صورت خدا به دادمان  نیداند که در ا یرا م زیهمه چ ایا

 ...یادند ی...جوابست؟ین یدیام چیه یعنیبرسد با بغض گفتم:
...ترابه خدا .مانیملتمسانه دستت را گرفتم و گفتم...ا دیلرز یکه م ییدستها با

شت ییزهایجا نزن...چ  ملکیبدون ما ی...زندگستیآنقدرها هم مهم ن یکه دا
سالها ریهم امکان پذ ست...من  کرده ام.... دست  یزندگ ینووریسال هم یا
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هازیچ یو ب یخال باور کن دستتت که ت یخال ی... قدرها هم   یکن یفکر م وآن
 نیبدون ا یتو زندگ یبرا یتامل گفت ی...بستتتندیو ترستتناک ن زینفرت بر انگ

ممکن است و  گرید زی...بدون آن خانه...و آن کارخانه و ...هزار هزار چنیماش
 یکرده ام...زندگ یستتال با همه آنها زندگ یکه ستتالها یمن یمن نه...برا یبرا

ندارد....من تو را م یگریطور د نا  مه دارائ یمع نار ه نه میها یخواهم...ک ...
هم  روز کیدر کنار هم  میکه بتوان ستتتمیموم ن ن یحت بدون آنها...بدون آنها

من با همه آنچه که داشتم عاشق تو شدم....تو  یکن بفهم ی...سعمیاوریدوام ب
...تو هم موم ن نباش  ستمیموم ن ن یدیهم مرا با همه آن چه که داشتم پسند

 .مانیو من همان ا ینرگم باش نیهم نها،تویبدون ا
 یدرد آور بود...مثل خنجر تیفشردم...حرفها میرا در مشتها میروسر ی گوشه

از آن  یتوانستتت ی....تو نمیگفت یکند...راستتت م یرا پاره پاره م یکه قلب آدم
به  یهمه رفاه و راحت نی...از ایی...از آن دستتته چک طالنیخانه...از آن ماشتت

ر که مرا همانوو یت...تو حیاحمقانه تن ده یزندگ کیخاطر من به حقارت 
ست ان ...همیساخت یگری....از من نرگم دیمرا با پول عوض کرد یبودم نخوا

 کی...تو باپول از من ی...همانوور که دوس داشتتتیخواستتت یکه م ینرگستت
سک چ صیساخت ینیعرو شخ ا ...بی....احترام دادیداد تی....با پول به من 

به نفم جرات و جستتتارت داد ماد  به من اعت مان بود  قتی...حقیپول  که ه
باشتتم که تو دوستتت  یتوانستتتم آن نرگستت ینه من م گری...بدون پول ددمیشتتن

 دی....و عشق شایبود یکه عمر یباش یمانیا یتواسنت یو نه خودت م یداشت
 بود... یادیز یبها یرانیهمه و نیا یبرا
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آمد گفتم:تو با من  یدر م میبه زحمت صتتتدا هیکه از هجوم گر یدر حال پم
 باد فناست و من بدون تو.... تیهمه زندگ

....قلب من بدون تو هرگز یمن بود یاز زندگ ی:تو بخش مهمیگفت شتتتانیپر
صدا شد...راد یاذان از بلندگو یسعادتمند نخواهد بود...  سجد بلند  را  ویم

 ی:دلت را به خدا بس ار نرگم رحمت خدا پناهگاه محکمیو گفت یروشن کرد
ست بعد در حال ص یا ستمال  ستمال هم  کی یکرد یورتت رو پاک مکه با د د

شایدان ی...خدا چه مستین ی:فعال که خبریو گفت یبه من داد شادی...  دی...
کرده...به هر  یرا خنث شیگریو موذ یزرنگ یریهم پ دیمادر عاقل شتتده...شتتا

 قبل از مرگ احمقانه است... ونیحال ش
 تیرا به وضوح از لرزش صدا نیقابل باور بود ا ریخودت هم م یبرا تیحرفها

شود  ی...به هر حال تا مادر اعالم جنگ نکرده نمی...ادامه داددیشد فهم یم
 مینینشب دیکننده است.فعال با کیس اه،خودش تحر زیتجه یکودتا کرد....گاه

 میتوان یم ت....آن وقمیواضتتح مادر باشتت یریمنتظر موضتتع گ یو با صتتبور
 ....میدفاع آماده کن یاو برا یریخودمان را با توجه به نوع موضع گ

صبور حق سر حرفت را  ینم یکار یبا تو بود...فعال جز  شد کرد.....پم با 
تا آخر  یکردم گفتم:اگر تو بخواه یرا باز م نیکه در ماش یکردم و در حال دییتا

 شدم. ادهیخواهم کرد...تا آخر عمر....و پ یعمر صبور
 71/6/30شنبه  پنج

ست د 11 ساعت شمها دیاز آمدنت ناام گریشب ا شک  میشده ام...چ پر از ا
 افتاده؟مغزم یچه اتفاق یعنی دمیپرس یاست و دلم پر از درد...مدام از خودم م

 یزی... نگرانم... نگرانم از چدهیاز هجوم ستواالت گوناگون به حد انفجار رست
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...ستتابقه یخبرم بگذار ینداشتتته ب ستتت؟ستتابقهیدانم چ یکه خودم هم نم
 یم شیپ ی...اگر هم مس له ایمان بگذر ییطال ینداشته از کنار پنج شنبه ها

ه دانم چ ی...نمیکرد یشتتد خبرم م یکه م یبیبا تلفن به هر ترت شتتهیآمد هم
ده که مع یکنم و در حال یشوم چرامها را خاموش م یبکنم؟عاقبت بلند م دیبا

سنگ سرم را به د یضعف م یام از گر سع یم هیتک واریرود و  کنم  یم یدم و 
 بخوابم....

 71/7/3 دوشنبه
...امروز از تمام ستتتین یگذرند...اما همچنان از تو خبر یهم م یاز پ روزها

ه من تو تماس گرفت ابیدر م ایآ نمیخواستتتم بب یهمکارانم پرس و جو کردم م
شا ای یا ش دینه؟با خودم فکر کردم  تلفن  کهنیا ای یرا گم کرده ا میتهافیبرنامه 

به من بگو یزده ا ند  کارانم فراموش کرده ا ما....امیو هم  هودهیب دمیند...ا
 نداشت. یغامیمن پ یکم برا چیبود...ه

 71/7/6شنبه  پنج
 یبلند م تیبه ستتو تیعظمت لوف پروردگار یرا به اندازه  میدستتتها ایخدا

صدا م میکنم و به همه ان چه که در کوله بار بندگ  یدارم تو را از اعماق وجودم 
خدا نا مایزنم... با ندا...مهر خداو نام ارحم  ندیگو ی... با  بار  که تو را ده  هر 

ند تو رو از او برنم نیالراحم حاجتش روا کرده  گرم یگردان یات بخوا که  آن
ش  کی دیخوانم تنها به ام یم نتیلراحمتو را هزار بار به نام ارحم ا ای...خدایبا

ا ...تو ربمی...تنها و مرایاستتت خدا ینظر لوف تو کاف کینظر...که مرا همان 
ها ن ت بت و  مر ن ییبه  چ که  ند  تم  نیام ستتتوگ ب مر آواره و ستتترگردانِ 
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خدا ند... به من  وستتفمی...ایم ستت مانم  بازگردانرا  که چشتت وار  عقوبی...
بر هر چه هستتت فروو  دهید وستتفی راهنیاز پ ییروزهاستتت که در انتظار بو

خواهم....مرا به  ینم وستتفمیرا بدون  تیو همه موهبتها ایدن ایبستتته...خدا
 برسان. وسفمی
 71/7/9 کشنبهی

چگونه روز...همان  میشود و شبها یچگونه شب م میداند روزها یخدا م فقط
روزها به دنبال تو  نیداند که انتظار چه به روزم آورده...ا یکه خوب م ییخدا

ناختم ش یکه م یام و به هر کس دهیسرک کش دهیرس یکه به فکرم م ییبه هر جا
اغ رفتم ستتر ییپرو بارا ستتفت کردم و  میعاقبت رو روزید یرو انداخته ام حت

دانستتتم توقع بر خورد خوب بعد از آن چه که به  یحاج خانم هر چند خوب م
...ال اقل دیارز یاستتت...اما به هر حال م ییستتر محراب آوردم توقع نابه جا

وجه با خانه حاج خانم هم تماس  چیمدت تو به ه نیموم ن شتتتدم که در ا
 برس؟ ادمیچه کنم به فر ایخدا ینگرفته ا

 71/7/11شنبه  سه
و رو کرده ام.اما  ریز رشکیروز است که تمام خانه را به دنبال شماره منزل ب دو

شماره ابمی یکمتر مگردم  یم شتریهر چه ب شدن  شت مدتها گم  ...بعد از گذ
مادر  کرشیکرد ب یفکر م ی!آن روزها چه کسستین یبیعج زیچ رشکیمنزل ب

 منزل او؟ یباشد و من محتاج شماره  مانیا
 71/7/13شنبه  پنج

سوار  یدیترد چیه ی...پم باستیمن آخر دن یبرا نجایطاقتم تمام شده ا گرید
ش شکیشوم و به راننده آژانم آدرس منزل ب یم نیما سع یرا م ر  یم یدهم و 
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س شکیبه منزل ب دنیکنم تا ر ذرد گ یخدا آرام کنم...زمان کند م ادیدلم را با  ر
درب منزل  یجلو هو عاقبت رانند میکشتتد تا برستت یو انگار ده ستتال طول م

 دوم... یکنم و به طرف در م یدارد پول را پرت م ینگه م رشکیب
 یم یدهم...مدت یرا فشتتار م 1شتتوم زنگ شتتماره  مانیاز آنکه پشتت شیپ و

ز در را با یزنم...باز هم کس یکند...دوباره زنگ م یدر را باز نم یگذرد....کس
وقفه و با تمام  یکوبم...مدام و ب یبه در م میکند...عاقبت با مشتتتت ها ینم

کند و  یباز مم یمهربان( در را به رو رمردیقدرت...عاقبت رمضتتتان )همان پ
 یکنم و بالفاصتتله به ستتمت داخل م یکند...ستتالم م ینگاهم م رهیخ رهیخ

 دوم....
پدر جان؟....بدون انکه ستترم را  یرو یزند...کجا م یم ادیستترم فر پشتتت

 چیه یعنی ستتتتی....خانه ندیگو یکار دارم م مانی... با ا میگو یبرگردانم م
کنم....و  یمندانه نگاهش مگردم و درد یشتتوم...بر م یمتوقف م ستتتیکم ن

گاهم ن رددکه م یگردند؟در حال یبر م یپرسم:کجا رفته اند؟ک یم دهیبر دهیبر
 بخور تا ییچا کی ای...ب؟یدار یچه عجله ا نی...حاالبنشتتدیگو یکند م یم

گفتم گفتم؟ یچ یدیبم کن رمضتتان نشتتن میگو ی...با بغض مم؟یبرات بگو
با  دارد و یکه از صورتم چشم بر نم یگردند؟در حال یبر م یکجا رفته اند و ک

 .....میانگل اند:....رفته دیگو یرسد م یکه به زحمت به گوش م ییصدا
به شتتتدت متعجب شتتتده به  کهیچه؟....در حال مانیپرستتم:...ا یم دواریام

مت م ته... صتتتدادیگو یزح ماق وجودم بر م یی:او هم رف  زدیخ یکه از اع
با گر نیبه آخر هیشتتب ییصتتتدا جان دادن استتتت  قت   یم هینفم آدم در و
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 یفکر نم دیگو یم دیآ یم کمیکه نزد یگردند؟...در حال یبر م یپرستتم....ک
نه را  زشتتتانیگر برگردند آخر همه چیکنم د نه را ...کارخا ند...خا را فروخته ا

 خانه را... لیوسا یها را.... حت نی...ماش
 یم یپرسم...شوخ یم دهیبر دهیشود و مقوع و بر یبه ضجه م لیام تبد هیگر
 سوخته با تاسف سرش میکه دلش برا ی...در حالیکن یم یمگر نه؟شوخ یکن

وزن  یقدرت نگهدار گرید میکنم که پاها یدهد ناگهان احساس م یرا تکان م
ش یم نیزم یبدنم را ندارد رو ستم را محکم  یو در حال نمین ام  یشانیپ بهکه د

 ایکند... یاز من خداحافظ نکهیرفت بدون ا مانیا یعنی...میگو یکوبم م یم
 ند؟یبار مرا بب نیآخر یبرا یحت

تم را به وحشت پدرانه شده پدرانه دس لیتاسفش و تعجبش تبد گریکه د رمردیپ
 ی...ولیول دیگو یم دواریبه خودم آزار نرستتتانم و ام نیاز ا شیتا ب ردیگ یم

شکیخانم ب شما بگذا غامیپ تانیبرا ر ست که  و  نجایا دیایشته...گفت ممکن ا
گردد و...آن  یپاکت باز م کیبعد با  یدود و کم یبه طرف دکه اش م دواریام

 کند.... یرا به سمتم دراز م
به زحمت م میچنان خ چشتتمانم که  توانم کلمات را  یاز اشتتتک استتتت 

 یکه چشمانم به شدت م یکنم و در حال یپاک م نیرا با آست می...اشکهانمیبب
سع شمانم م یرا که در جلو یکنم کلمات یم یسوزد  ص یچ د بخوانم و ر*ق*

 است...نوشته است: رشکیدرک کنم ... نامه به خط خود خانم ب
 ییام مجبور به هنرنما یشخص لیم رممی...متاسفم که علزیعز یادگاری)خانم 
ست یدر باز شما تنها بازنده قمار تلخ آن ه اما به خاطر آنچه که به  دیشدم که 

 یم یچرا که در آنچه به ستتر آدم دینکن نینفر ایستترتان آمده هرگز مرا مالمت 
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 یثنم*س*ت اعدهق نیو تو هم از ا ستتتیمقصتتر ن یکستت چیجز خودش ه دیآ
مات توه ی...قربانیخودت شده ا یحماقت و نادان ی...در واقع تو قربانیستین

 یکه پرداخته ا یدختر جوان و نادان....و تاوان کیخام  یاهایو رو االتیو خ
خت بخش کوچک یکه خواه یبا مرامت عات ا یپردا  یو ب ینادان نیاز تب

 است..... یتجربگ
...اما در یبود یبا شعور بایکرده و تقر لیکنم...تو دختر تحص یتو تعجب م از

که خودت را  یدیرستت جهینت نیو به ا یفکر کرد یدانم با چه منوق یعمل نم
ستدالل به ا نکهیا ای ؟یدید مانیبا ا یزندگ قیال ساس ا  ی دیسر جهینت نیبر ا

 ایخواهد خورد ؟... بُـتتترمثل او  یبا آدم یعمر زندگ کی یمثل تو برا یکه آدم
جازه م یچگونه فکر کرد ماقت یکه ا با ح پا یدهم  به  نه خودش را  ها تو  یابل

 اش را؟ ندهیت و آحرام کند؟خودش را و همه اصالت و وجاه
 یبا خودت فکر کرد دیدانم شا یو با ارزشش را؟....نم زیرا و عمر عز خودش
ناز زا زیهمه چ با عشتتوه و  که عقل او را  آستتتان خواهد  یکرد لیپم از آن 

که عقلم با عشوه و ناز و دوز و کلک  ینه؟فکر من یبود...اما فکر مرا نکرده بود
مثل تو را با خم  یترنخواهد شتد و آنقدر عاقل هستتم که بدانم دخ لیزا تیها

ه به انداز شیبرا زیچ چیمالب کرد که ه یتوان به مرد ینم اهیابرو و چشتتم ستت
 دیشا ای...ستیبا ارزش و قابل احترام ن شانیو طبقه اجتماع یاصالت خانوادگ

ت و آن گرف یخواه ادیرا به ستترعت  زیهمه چ یهم با خودت فکر کرده بود
 نخواهد بود؟! یتفاوت چیمن و تو... ه نیب گریوقت د
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ر تو همه عم یحت ینبرده ا ییآنچه که تو از آن بو ادگرفتنی یاز آنکه برا مافل
نوع فرهنگ  نیو ا یطرز زندگ نیخواهد بود...چرا که ا یهم فرصتتتت کوتاه

مثل من بودن... تو  ی...برایریبگ ادیکه تو در گذر زمان آن را  ستتتتین یزیچ
ش دهییمثل مادر من زا یاز مادر دیبا مرحوم  هیوجودت ارث زا یمیو ن یشده با

 باشد... رشکیپدرم ب
 یباش دهیو به بلوغ رس یشده باش تی...تربیآمده باش ایفرهنگ به دن نیدرا دیبا

س یرا نم زهایچ نی...ا  در ذات زهایچ نیکرد...ا دیگرفت و تقل ادی یشود از ک
قادر باشد لباس و کفش و ظاهر تو  دیشود...و پول شا یانسان متولد م ای یآدم

هم هرگز قادر نخواهد بود  مانیشاهانه ا یها یولخرج یحت یرا عوض کند ول
سرپوش بگذارد واقع یقیحق تیرفتار و ترب یمدت رو یطوالن یبرا  نیا تیتو 

را  یرنگ باطن آدم شتتهیهم یهرگز قادر نخواهد بود برا یاستتت که ظاهر آدم
د...و ابد ب وشان یتوانند برا یرا نم یدیسف چیه یاهیعوض کند همانوور که س

عمر خجالت رفتار  کی یکه برا ستین یهم مرد مانی...بدان که ایدان یاگرنم
 ناپخته و اعمال نادانسته تو را بکشد ....

تو  یه احمقان یها یرا خرج ندانم کار شیکه اصتالت و آبرو ستتین یمرد او
 گرانیو با ستتر بر افراشتتته از کنار پوزخند تمستتخر د ستتتدیبا یکند و گوشتته ا

 شیاز دفتر زندگ شتتهیهم یخواهد بود تا او نام تو را برا یاشتتاره کاف کیبگذرد 
 بود... خواهد مروزاز ا شتریب یو رنج تو بس یخط بزند...و آنوقت سرشکستگ

قابل باورند...اما فراموش نکن که من  ریستتخت و م تیبرا میدانم حرفها یم
ستتال بزرگ کرده و از چم و خم  25که او را  یهستتتم همان مادر مانیمادر ا

گاه استتت و موم نا تو خودت خوب م  کیکم مثل  چیکه ه یدان یروح او آ
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مان یا یحم مادر نیشناسد و من با هم یمادر،فرزندش را کامل و درست نم
آن  ستتتهیباز هم هرگز شتتا یباشتت مانیا یعالقه اگر زن مورد  یدارم که تو حت

ش یکه زن زندگ یستین چرا که تجربه به من ثابت کرده که از مورد عالقه  یاو با
شتن یك  یبودن....تا زندگ ست دا ست... دو صله ا کردن، به اندازه یك عمر فا

ست دا ست و زندگي کردن یك چیز دیگر...هر دو دلیل بر زندگي  شتنيچیز ا
کردن نیست..بعضي از عالقه ها هستند که براي تداوم باید هیچ وقت در قالب 
زندگي قرار نگیرند.وگرنه پوچ و مهمل مي شوند... آن قدر پیش و پا افتاده و بي 
سعي من  شوند... س رده مي  شي  سرعت در گذر زمان به فرامو ارزش، که به 

 بفهمي دختر جان...!
هزاده قصر فقط یك قصه است...یك قصه ...قصه اي که این سیندال و شا قصه

 روزها حتي مادران هم براي کوکانشان آن را تعریف نمي کنند...
...زمانه حقیقت است... دوره سورئالیسم دیگر گذشته...مردم این روزگار زمان

حتي در قصه هاي کودکانه هم دنبال حقیقت مي گردند...دوره عشقهاي داغ و 
شان بختهاي طال صله تن ستم فقط به دنبال و شته، مردم در قرن بی یي دیگر گذ

شود  2*2مي گردند...وباور کردند که  صلش فقط چهار مي  سه... این  نهحا
شتن ایثار نمي کند...آخر عقلها آنقدر بالنده  ست دا سي براي دو روزها دیگر ک

 شده اند که فرق دوست داشتن و یك عمر زندگي را بفهمند...
شکالي هم ندارد...مي تواني  اما تو و ست داري...ا ... مي دانم که ایمان را دو

ایمان را براي ابد در قلبت دوست داشته باشي...اما فقط در قلبت نه براي اصل 
باور کني که عالقه تو و ایمان هر چقدر که  باید ب ذیري و  زندگیت...چرا که 
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صل زندگي او و در حق شد.در ا سوزناك با ر شت تو بي تاثیسرنو یقتعمیق و 
است.چرا که براي دوست داشتن اگرچه هیچ قرار و قانوني الزم نیست اما براي 
به آن تعلق دارد...پم  باید همانجایي قرار بگیرد که  زندگي کردن هر کستتي 
فاصتتله ات را با زندگي خصتتوصتتي او حفظ کن و دندان طمعت را بکش...و 

ساده و بي عاق ستگي  ضي  بتقلبت را به یك دلب شته باش کرا ه کن و ایمان دا
 صالح تو و خیر ایمان در این است...

دانم که این کار براي هر دوي شما سخت است و چون به این قضیه ایمان  مي
دارم،ایمان را براي همیشه با خودم به انگلستان مي برم تا عالقه ناهمسان و میر 

 همگون شما در پم فاصله هاي محال، گم شده و به فراموشي س رده شود.(
 28/6/71شنبه  سه

 بیرشك فخرالملوك
.............. 

در همه وجودم لرزید...ونامه از دستتتم به زمین افتاد...دیگر نه چیزي  چیزي
 میدیدم ونه چیزي مي شنیدم...همه جا سیاه بود..سیاه سیاه سیاه....

 16/7/71شنبه  یك
تخت دراز کشیدم و به قورات سرمي که روي سرم آویزان شده خیره مانده  روي

شریانم سیر  سیعي که در م سردي و ساس  ام، مي دود حالم را بدتر مي کند.اح
مي کنم تمام بدنم در محاستتره کرم هاي ریزي استتت که زیر پوستتت تنم مي 

 لولند.
را مي بندم و ستتعي مي کنم که بر حالت تهوع شتتدیدي که برتمام  چشتتمانم

ولي استتت مالب شتتوم اما نمي توانم...و براي چندمین بار با م*س*توجودم 
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راي معده ام را باال مي آورم...و دوباره از حال صتتداي مهیبي تعدادي از صتتف
 میروم.

دانم چند روز استتت که اینجا هستتتم...چیز زیادي از محیط اطرافم درك  نمي
پم احتماال امروز باید  16/7/71نمي کنم.اما روي سرمم نوشته شده یکشنبه 

شد و نیروي قوي از  ستم.دوباره مغزم تیر مي ک شد که اینجا ه سومین روزي با
سوي دهانم حرکت مي کند...دوباره نیمه  شینم و  جانانتهاي معده ام به  مي ن

 با همه وجودم فریاد مي کشم و از حال میروم.
 17/7/71 دوشنبه
باره قدرت  دو حالم اصتتال خوب نیستتتت...دیگر حتي  ما  مده ام ا به هوش آ

شه افتاده ام...روزي هزار بار  شت این گو ستن هم ندارم..مثل یك تکه گو ش ن
به جاي مردن...در جان کندي مریب  آرزوي مرگ مي کنم اما چه ستتود که 
دستتت و پا مي زنم...نمي دانم چرا کاري برایم نمي کنند؟...یا این طرف...یا 

 طرف...یا مردن یا ماندن...هر چه باشد از این جان کندن بهتر است. آن
ناگهان با صتتداي بلندي استتتفراغ مي کنم....پرستتتار دوان دوان مي آید و  و

طلبکارانه مي پرد این چه صتتداهایي استتت که از خودت در مي آوري؟با گریه 
ید همین مي گویم:چرا برایم هیچ کاري نمي کنید؟ من دارم مي میرم...مي گ و

ن بودنت که اال دهکه قبولت کرده اند باید شتتاکر باشتتي...اگر با اورژانم نیاور
سرامت را  4باید گوشه خیابان بودي... ست که اینجا افتاده اي هیچ کم  روز ا

تان و دارو هم خرج  مارستت باالخره بی یه نیستتتت.. که خیر جا  ته...این نگرف
که ستترامت بیاید؟...اگر مي دارد...ببینم دختر جان تو واقعا کستتي را نداري 

http://www.roman4u.ir/


 379 عشقه

خواهي خوب شتتوي باید تحت درمان قرار بگیري...تا زماني هم که همراهت 
سي برایت پول خرج نمي  ساب نکند ک سویه ح ستان ت صندوق بیمار نیاید و با 
به هر حال فکرهایت را  نه فرار کرده اي؟  کند...مي فهمي؟ ببینم نکند از خا

 ه ات را عوض کني...بکن اگر مي خواهي خوب شوي باید روی
 در حالي که قورات سرمم را آهسته تر میکرد رفت.... بعد
شتتکستتت و گریه امانم نداد با همه وجود در خود شتتکستتتم و قوره قوره  قلبم

گریستتتم...کجایي ایمان کجا؟... کجایي تا با آمدنت ، با نگاهت و با جاذبه 
 کالمت، همه نامهرباني ها را شرمنده کني؟...

به حال من گریه کني؟ کجایي  کجایي تا بي کستتي ام را ببیني و  ایمان من؟ 
نازنینم؟ کجایي تا وجود نازنینت...همان معجزه حضتتورت...آرام بخش تر از 
مان  جایي ای ند؟ ک یده مرا آرام ک لب رنجور و تک یا... ق هاي دن مام دارو ت

 من..کجا؟
 18/7/71شنبه  سه
صندلي کنار تختم را مرد ستانه  در حالي که  سان دو جابه جا مي کرد با اداي ان

 اي گفت:فرومي هستم از مددکاري اجتماعي بیمارستان.
دانستتتم مددکاري بیمارستتتان چگونه جایي استتت و شتترح وظایفشتتان  مي

 چیست.پم قاطعانه در حالي که حرفش را قوع مي کردم گفتم:
شما بخواه نیازي ست  شکلي که به د ست آقا...من م شما نی ضور  د حل به ح

شتباه به عرضتان رسانده اند.در حالي که  شود ندارم...لوفا بفرمایید بیرون...ا
به چشتتم یك بیمار روان پریش نگاهم مي کرد گفت: اگر شتتما اجازه بفرمایید 

 من خدمتتان عرض مي کنم که...
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بار به  یک یازي  که من ن قا...گفتم  ید بیرون آ مای ند تر گفتم:بفر بار بل دیگر و این
نمي بینم...مرد در حالي که عصتتباني شتتده بود گفت:متاستتفم  حضتتور شتتما

ید هیچ اصتتراري  که نمي خواه حاال  تان کنم... خانوم...مي خواستتتم کمک
 ندارم...میروم.

 : اگر واقعا مي خواهید کمکم کنید برایم یك خط آزاد تلفن پیدا کنید...گفتم
بعد با یك گوشتتي تلفن بي  یدر حالي که مردد نگاهم مي کرد رفت و کم مرد

ستتیم برگشتتت...دکمه را فشتتار داد و گوشتتي که صتتداي بوق ممتد آزاد در آن 
شماره تلفن بیمارستان امام خمیني را به  سعي کردم  ستم داد... پیچیده بود به د
خاطر بیاورم اما هر چه کردم هیچ چیز به خاطرم نیامد...پم در حالي که تمام 

ش ستان امام خمیني را برایم بگیرید...مرد بدنم مي لرزید گفتم:لوفا  ماره بیمار
متعجب نگاهم کرد و گفت...ولي آنجا هم مثل اینجا...فرقي نمي کند به هر 

 حال شما باید اصل مشکلتان را حل کنید.
گفتم: آقا لوف کنید و شتتماره بیمارستتتان امام را برایم بگیرید.مرد  ملتمستتانه

ش یك تقویم جیبي درآورد.س م شماره را نامفهوم سرش را تکان داد و از جیب
چند بار گرفت و عاقبت در حالي که صتتتدایش را صتتتاف مي کرد گفت:آقا 

س شي را از د سمت من دراز کرد گو شي را به  ستان امام و گو م و قاپید تشبیمار
 . Aگفتم: الو ببخشید لوفا وصل کنید بخش داخلي 

صداي کمي شنیدن  شت...با  شي را بردا شنایش قلبم به درد  بعد همکارم گو آ
ستم یادگاري...آقاي امیدیان از  شایخي..من ه سالم خانوم م آمد...آرام گفتم: 
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مرخصي برگشته اند؟با هیجان مي گوید: سالم خانوم شما کجا هستید؟ بدون 
 مرخصي و ناگهاني کجا رفتید؟

شده ام...نگران  مي ستري  ست که ب گویم:من بیمارستان هستم...چند روزي ا
سد سم: آقاي امیدیان مي پر سرتان آمده؟...به جاي جواب مي پر ...چه بالیي 

ید خیر...آخر هفته مي آید...مي گویم: پم اگر ممکن  برنگشتتته اند؟مي گو
 . Bاست وصل کنید جراحي 

سالم  بعد شي را بر مي دارد...مجدد مي گویم: سي گو صداي چند بوق ک از 
شریف دارند؟ مي گوی شمم ت ستم...خانوم  شي..و چند یادگاري ه د..بله گو

شمم  سالم خانوم  شمم در گوشي مي پیچد...مي گویم: صداي  لحظه بعد 
 یادگاري هستم...به خاطر مي آورید که....

مهرباني همیشتگي اش مي گوید...بله..بله...حال شتما چوور استت؟...با  با
ناله مي گویم:بد،و بدتر از این ممکن نیستتت...آن ستتوي خط ستتکوت مي 

ي دهم...خانوم شمم یك لوفي در حق من مي کني؟ با تعجب شود...ادامه م
ید...بله...اگر بتوانم حتما...مي گویم من االن از بیمارستتتان زنگ   يممي گو

زنم...یك هفته است که اینجا بستري هستم...خودم حال درستي ندارم...کسي 
را هم ندارم که بیاید و مرخصم کند...مي شود شما فردا صبح زحمت بکشید 

 یك تکه پا بیاید و مرا مرخص کنید؟ متشکر مي شوم...و 
 ناراحتي مي گوید...بله حتما...چرا که نه...آدرس را لوف کنید؟ با

به دستتتت مرد مي دهم و مي گویم: لوفا آدرس اینجا را براي این  گوشتتي را 
 خانوم بگویید...
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 گوشتتي به دستتت از اتاق خارج مي شتتود و من باالخره نفم راحتي مي مرد
کشم...نفسي که هم دم و بازدمش دنیایي درد و حسرت و ناامیدي است...یاد 
ستري  ستان امام ب سم در بیمار آن روزهایي مي افتم که به خاطر جراحي آپاندی

ها و هو یاد ستتفارش  هایش  بت  مان و مح هاي ای باني  یاد مهر  اداريبودم...
نرگم شتتبانه  هایش... چقدر عزیز بودم آن روزها...چقدر عزیز...یاد گلهاي

ها  مام خوبی با رفتن او ت فت و گویي  به آتش مي کشتتتد...او ر مان دلم را  ای
ها  مه نرگستت با او ه ها مرد...او رفت و  باني  مه مهر با او ه رفت...او رفت و 

 شد.... نپژمرد...او رفت و با او بهار عمرم...براي همیشه خزا
 19/7/71 چهارشنبه

مقم را به در دوخته ام تا شتتاید پرستتتار تخت نشتتستتته ام و چشتتمان بي ر روي
شمم مثل یك فرشته نجات بیاید و از این مسلخ نجاتم دهد...مدام به ساعتم 
نگاه مي کنم...انگار عقربه ها روي صفحه ساعت خشك شده اند...دلم شور 

صال نیاید...نا ام س یدمیزند...مي ترسم امروز نیاید...یا اینکه ا سته  شک رم و دل
ره روي زانویم مي گذارم و از پنجره به آسمان خیره مي شوم...پیش را رو به پنج

د...اما ر*ق*صتتچشتتمانم تصتتویري از تو با لبخندي به وستتعت مهرباني مي 
ناگهان در مي زنند.با صداي در ابرها از هم دور مي شوند و تصویر تو در قاب 

 نیلي آسمان مي شکند...
را بر مي گردانم و امیدوار مي گویم...بفرمایید...در باز مي شتتود و با باز  ستترم

شتتدن در لبخند بر لبم خشتتك مي شتتود...بابك چند قدم جلوتر میاید و مي 
شاخه گل  سالم خانوم...اجازه مي فرمایید...با دیدن بابك قلبم مثل یك  گوید:
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ر است...انگا انایمپرپر مي شود...ناگهان احساس مي کنم چقدر بابك شبیه 
شك مي  شده...چشمهایم پر از ا ضور ایمان  ضور بابك اتاق پر از عور ح با ح
مت مي  به زح باشتتتم  که ستتتعي مي کنم خوددار  حالي  شتتتود و در 

 گویم:سالم...بفرمایید..
مي گوید...من از طرف خواهرم ماموریت داشتم تا شما را از بیمارستان  مودبانه

مده ام که آ حاال  جه مرخص  مرخص کنم ولي  به هیچ و ما  که شتت مي بینم 
شما  صي نمي دهند...حاال من آمده ام از  ستید...در واقع دکترها اجازه مرخ نی
قاي  بم آ خو من  تم:  ف گ یده  بر یده  بر نم؟  ک ب ید  با چه  ب رستتتم 
که  نان  نه...فقط همین...همچ خا شتتمم...فقط..فقط...مي خواهم برگردم 

گفت...اما رنگ و رویتان چیز ستترش را به دکمه هاي باراني اش گرم کرده بود 
سالم را هم مریض مي  ستان آدم  دیگري مي گوید:...ناالن گفتم...هواي بیمار

یشتر ب کهکند...با حاضر جوابي گفت: ولي نه شمارا...فکر نمي کنم براي شما 
فاوتي بین هواي  ندان ت ید چ گذران تان مي  مارستت تان را در بی ندگی قت و ز و

باشتتتد. پارك  تان و هواي  مارستت گاهش را از من بی گاهش کردم...ن ..مغموم ن
دزدید...گفتم:پم الاقل لوف کنید و منتقلم کنید بیمارستتتان خودمان...اینجا 

ما فت...ولي بی فاوتي گ با بي ت مانم مردنم حتمي استتتت... تانب ب رستت ا که 
ستان فرق نمي کند...فرق مي کند؟..با دلخوري گفتم: براي من فرق مي  بیمار

 این بیمارستان بروم...کند و من مصرم که از 
ما خواهم بود...اگر هم  اگر مدیون شتت تا آخر عمر  ید  ید و کمکم کن لوف کن

 برایتان مقدور نیست فکر دیگري مي کنم...
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آنکه حرفي بزند از در خارج شتتد و کمي بعد با یك پرونده و یك پرستتتار  بي
 بازگشت..

ج کرد...و دوباره هر دو را امضاء کردم و پرستار هم سرم را از دستم خار پرونده
 باهم رفتند...

بي تفاوت و نگاه نامهربان بابك برایم مریب بود...وآنچه به سرم آمده بود  رفتار
باور بود...آرزو مي کردم کاش الل شتتتده بودم و از  قابل  و مي آمد برایم میر 
شمم ها تقاضاي کمك نکرده بودم...حاال با توجه به رفتار بابك احساس مي 

دتر به مراتب خوشاین فاقير خفتي در قیاس با حضور او مي توانست اتکردم ه
 باشد...
 دوباره بابك رشته افکارم را پاره کرد...پرسید...وسایلتان کجاست؟ حضور

 : نمي دانم...یعني اصال نمي دانم وسایلي داشتم یا نه...گفتم
ا به یفم با صدرا برگرداند و در کمد را باز کرد...یك لنگه کفش و دسته ک سرش

زمین افتاد...خم شتتد و بقیه وستتایلم را هم از کمد دراورد و در حالي که کنارم 
روي تخت مي گذاشت گفت: لباسهایتان را ب وشید برویم...و خودش از اتاق 

 برخاستم...سرم جایمبیرون رفت و پشت سرش در را هم بست...به زحمت از 
بدنم را نداشتتت...عاقبت به هر گیج مي رفت..پاهایم قدرت نگاه داشتتتم وزن 

زحمتي که بود لباسهایم را پوشیدم و خودم رابه در اتاق رساندم اما در را که باز 
 کردم دوباره نقش بر زمین شدم...
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صداي افتادن من بابك که پشت به من رو به پنجره راهرو ایستاده بود برگشت  با
ست من تماس  ست د ستش با پو سعي مي کرد به هیچ وجه د و در حالي که 
 نداشته باشد مرا کنار دیوار نشاند و کمي بعد با یك صندلي چرخدار برگشت...

اشت و نه تواني صندلي نشستم و وجودي را که دیگرنه از خود اراده اي د روي
به او ستت ردم تا مرا به جایي ببرد که ستترنوشتتت آنجا به مراتب با من مهربانتر 

 باشد...
 26/7/71 چهارشنبه

شید آقاي  وارد سم:ببخ سته مي پر ش شوم و از مردي که دم در ن درمانگاه مي 
دکتر شمم امروز شیفت هستند؟سرش را به عالمت تایید تکان مي دهد...مي 
سمت چپ...وارد  ست؟مي گوید:اولین در  شان کدام ا شید موب سم..ببخ پر
یا  ند  کارگر یا  که اکثرا  گاه مملو از مردمي استتتت  مان راهرو مي شتتوم در

 ...تعجبي ندارد..حومه شهر از امثال بیرشك خالي است...غانياف
صندلي مي نشینم و ترجیحا منتظر آخرین مریض باقي مانده مي شوم...و  روي

چیزي نمي گذرد که درمانگاه تقریبا از جمعیت خالي مي شتتود...بر مي خیزم 
 و با دست لرزان به در مي کوبم...صداي بابك مهربان و دلنشین از پشت در به

که ستترش را روي  نمگوش مي رستتد..بفرماید...در را باز مي کنم و او را مي بی
بال مولبي مي  به دن تابش  حات ک تاب قوور خم کرده و الي صتتف یك ک
سگیر مي  شینم و منتظر پایان این انتظار نف صندلي مي ن سکوت روي  گردد...م

 ...شوم...عاقبت سرش را باال مي کند و از دیدن من به وضوح جا مي خورد
نیستتتتم...مي  مي که  ید...مزاحم  باشتتت ن ته  یم: ستتتالم دکتر...خستتت گو

 گوید:سالم...حال شما چوور است...بهتر شدید؟
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گویم: بله بهترم...دیروز مرخص شتتتدم...مي پرستتتد...آدرس مرا از کجا  مي
یم امروز صتتبح از  تان برایم میره منتظره بود...مي گو یدار ید؟...د آورده ا

بته با شرمندگي...همچنان که از دیدن صورت من پرهیز خواهرتان گرفته ام...ال
...به هر وبمي کند مجددا ستترش را به کتاب ستترگرم مي کند و مي گوید...خ

حال خوشحالم که سالمتتان را به دست آورده اید...هر چند که نمي دانم واقعا 
 چه بر سرتان آمده بود؟...

د که چه بر سرم آمده؟...چون مي گویم...باور نمي کنم که شما ندانی دردمندانه
 احتماال آنچه برسر من آمده به سر شما هم آمده...البته با کمي تفاوت...

 سر به زیر مي پرسد:مي شود ب رسم از کجا فهمیدید؟... همچنان
 مي گویم: دنیا را به دنبالش زیر و رو کردم... آرام
شارد و به زحمت مي  مي ضان پرسد:و عاقبت؟ بغض گلویم را مي ف گویم:رم

 گفت.
سرش را تکان مي دهد...مي پرسم شما مي دانستید مگرنه؟...از شما  نامفهوم

شما را هم مثل من بي  ست  ست؟ میر ممکن ا خداحافظي کرده بود اینوور نی
 خبر رها کرده باشد مگر نه؟همچنان سر به زیر مي گوید نه...

 گویم: نه؟..این میر ممکن است... مي
ست که مي دهد حدو ادمه شهریور بود من  26د یك ماه پیش بود دقیقا یادم ه

شتم مریض مي دیدم که ناگهان او بدون در  سته بودم و دا ش اینجا توي موب ن
زدن وارد شد و همین جا روي زمین ولو شد...چهره اش چنان وحشت زده بود 

 که تا آخر عمر فراموش نمي کنم.
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مان چیزي شده؟...فکر مي کردم مریضم را بیرون کردم و پرسیدم...ای هراسان
سر بیرشك بالیي آمده به زحمت گفت...بدبخت شدم بابك...بدبخت...مادر 

 براي چهار شنبه صبح بلیط گرفته...گفتم بلیط گرفته؟ یعني چه؟...
دست به موهایش چنگ زد و گفت...باور نمي کني بابك...مادر همه چیز را  با

ستان...بعد هم فروخته...همه چیز را...و همه پولها  سهام کرده فرستاده انگل را 
ساعت شنبه به  9براي خودش و من دوتا ویزا و دو بلیط براي  صبح روز چهار

فت  یه مي کرد گ که گر حالي  ته.گفتم ولي چووري؟در  ندن گرف مقصتتتد ل
چووري ندارد...خانواده ما مدتها است که شهروند انگلستان هستند...براي ما 

ثل مستتتافرت داخلي استتتت...بلند شتتتدم...زیر رفت و آمد به انگلستتتان م
ش را گرفتم و گذاشتمش روي همین صندلي...) با حسرت به صندلي ب*غ*ل

 دست کشیدم( سعي کردم آرامش کنم اما حرفهایم را نمي شنید...
به من و آن  یا نت  فت...لع فه مي گ ید توجهي نمي کرد...بي وق اگر مي شتتن

م از چه حرف مي زند...ولي با این حال وکالت نامه تام االختیار...نمي فهمید
ستتعي کردم آرامش کنم...گفتم ایمان جان...شتتاید اشتتتباه مي کني...از کجا 

بود  دهیخر را نمیکه ماش یانقدر موم ني؟با عصبانیت گفت...امروز صبح مرد
 .نشیآمد سراغ ماش

را نشتتانم  نیماشتت دیبرستتد که ستتند خر یبود که کار به کتک کار کی...نزد
خبر نداشتتت؟با خودم فکر کردم  زیچ چی...من روحم از هیکن یداد...باور م

 مدیرفتم کارخانه...د یرا فروخته مثل خانه من...اما وقت نیفقط ماشتت دیشتتا
مده برا داریخر نه هم آ خا نه...و محکم زد تو لیتحو یکار خا  یکار

ا استتت...ت ...دستتتش را گرفتم و گفتم خودت را نباز کرد...خدا بزرگستترش
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بشتتود... ناباورانه نگاهم کرد و با  یفرج دیروز مانده شتتا 3چهارشتتنبه هنوز 
شروع به گر شدت  شت گفت:بابک حاال جواب نرگم را چه بدهم.و با   هیوح

 ...بودم دهیبکنم ...هرگز او را انقدر آشفته ند دیچه با دانستمیکرد...نم
 شیکردم دلدار یفتم و سعقرص ارامبخش گر کیو از داروخانه درمانگاه  رفتم

.عاقبت هم کالفه اش زدندیگذاشتتتند...مدام در م یها م ضیبدهم اما مگر مر
با نعره گفت:چه مرگتان استتتت؟ا باز کرد و   دیزن یدر م نقدریکردند...در را 

ده ز حشتتتدکتر...مردم و گریقبرستتتان د کی دی؟مگر دکتر قحط استتت برو
طول  یرفت...مدت یخداحافظ یو ب دینگاهش کردند بعد هم در را بهم کوب

و هر چه دست تکان دادم راننده  دمیتا بخودم آمدم اما هر چه دنبالش دو دیکش
روز منتظرش  3نخواستتت که نگه دارد...بهر حال  دیاگر د ای دیمرا ند ایآژانم 

عاقبت جمعه رفتم خانه  امدیاما ن دیا یم یخداحافظ یماندم گفتم...حتما برا
 سرامش...

 رفتند... یگفت چهارشنبه صبح همگ نرمضا
سرم را بلند کردم و به بابک نگاه  میخ صورتم شک بود و دلم پر از درد... از ا

 به کتابش مشغول بود...ادامه داد: ریکردم...اما او همچنان سربز
شنبه لعنت بعد بود...هر  ینیب شیمن کامال قابل پ یبرا یاتفاق نیچن یاز آن پنج

 .آمد... یم شیپ یاتفاق نیزود چن ای رید یماندن ادیم بچند...بدون آن مجل
(همچنان ادامه داد:من به شتتما گفته دیلرز یبوضتتوح م می)حاال شتتتانه ها

 و شاهد نفرستادم؟فرستادم....! لیحجت و دل تانیبودم...نگفته بودم؟برا
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شنا بود و  مانیا قیبودم ...تنها رف قیرف مانیسال با ا 10 من که با خانواده آنها ا
شت و  خانم...هر چند  ستین یسال عمر کوتاه 10به خانه آنها رفت و امد دا

 ماه گزاف هم بود... 10و فرهنگشان  نیخانواده و قوان نیشناختن ا یکه برا
 جواهر بود...جواهر... مانیا یناله گفتم:ول با

کوستتته  کی.در شتتکم ایدرکه در اعماق  ی:بله جواهر بود...اما جواهرگفت
س سنه ا ست جواهر بودن  ریگر که کند...مگر آن ینم ینبودنش چندان تفاوت ایا

 ادی...نه صتتدینبود چکدامیباشتتد که شتتما ه دیطرف مواص کوستته و مروار
 نیچن ینیب شیخدا شتتاهد استتت که از روز اول پ دیکوستته...نه مواص مروار

را بهم زد  شیبخاطر شما نامزد مانیرا کرده بودم و از همان روز اول که ا یروز
شنبه لعنت شما را مثل  یتا همان پنج شت خون کیکه  سه  یبه مهمان یته گو کو

به او گفتم ا یها بارها  جان... مراقب باش...عاقل  مانیگرستتنه برد.بارها و 
 ؟یکن یبا خودت و نرگم چه م یکه دار یدان یباش...م
 ؟یشده ا یخورناک یهست که وارد چه باز حواست

صبان اما س یشد و م یم یهر بار ع س ول زندگ یگفت ک س یم اگر  ستین یک
هم باشتتد نترس تاوان اشتتتباهم را فقط خودم پم خواهم داد ...تو  یاشتتتباه

 خودت باش... ینگران زندگ
کل زا عقلش باالخره  یم یشتتتده بود...ه لیبوور  فت   یم یفکر کیگ
که مثال فکرمیکن یم یفکر کیرکنم... فت  قا  ...و ر تا ا که  فل از آن ما ند  ک

شش فکرها سانده بود و ا شیبخواهد فکر کند مادر چمو  نیرا به مرحله عمل ر
شده بود که تا  ساتش مرق  سا سر انقدر خنگ بود و انقدر در عواطف و اح  3پ
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روز مانده به ستتفر روحش هم از ماجرا خبر نداشتتت چنان محو جمال رخش 
 را. رشیمات شدن شاه و وز دیشده بود که ند

 ؟نگذاشت یغامیپ میشکست گفتم:برا یتلخ م یکه در هق هق ییصدا با
شفته تر از آن بود که بخواهد برا یرا به عالمت منف سرش  یتکان داد و گفت:ا

س ستمال کامذ یغامیپ یک صورتم را  یبگذارد...و جعبه د سمتم دراز کرد. را ب
ست ب یم یسع کهیپاک کردم و در حال شم را بد شود  یگفتم:م ماوریکردم ارام

یبگو مدیگو یاورند؟میب میاب برا وانیل کی دی له...حت خارج ا...ب تاق   و از ا
 گردد... یاب باز م وانیل کیبعد با  قهیدق 10...و  شودیم

کنم  یم یستتع کهینوشتتم و ارام درحال یبهتر شتتده...اب را م یحالم کم حاال
س شا یهمان نرگ شم که  شق ا ستهیبا شمرده م مانیع :مرض از  میگو یبود 
شکر کنم و دوم ا یمزاحمت اقا ستم بخاطر لوفتان ت  نکهیشمم اول آنکه خوا

صتتورت حستتاب پرداخت شتتده  یحال ک  نی...و د رهممیاز خجالتتان در آ
گذاشتتم و با احترام به طرف  زیم یمارستتان را همراه با مبلغ منظور شتده رویب

 شمم دراز کردم...
کتاب فرو برده بود باال اورد و به پولها و  یرا که بعد از بازگشت مجدد تو سرش

مدت گاه کرد... ها را بورف من رو یقبض ن عد...پول کث کرد و ب ستتر  زیم یم
صال...م شمرده گفت:ا ست قبول کنم...خواهش م ریداد...و  که  کنمیممکن ا

 ...دیاصرار نکن
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 گردن شتما یحق چی...من هم هدیستتیشتما بمن بدهکار ن یگفتم:ول متعجب
...و متشکرم دیدیبه دادم رس یکس یو در برهوت ب دیکه لوف کرد نیندارم هم

 بورفش سر دادم... زیم یدوباره پولها را رو
ر کردم...نه بخاط مانیرا بخاطر ا نکاریآنکه ستترش را بلند کند گفت:من ا یب

...او کرد یکار را م نیهم بود هم مانیرا کردم...چون موم نم اگر ا نکاریشما.ا
سخاوتمند و انعواف پذ یازهاید رمقابل ن سخاوت ریشما الحق  ش یبود. ما که 

با دلخور یخام م یرا براحت  چکمیلوف ه تاجمن مح یگفتم:ول یکرد...
نه د ستتتمینبودم و ن ما و  تاج لوف شتت ...حرفم را قوع کرد و گرانینه مح
 د؟یکرد محتاج بود تانیبرا مانیکه ا ییاز کارها یلیبه خ یگفت:ول

 ستتتهیمقا مانیرا با ا یشتتمم لوفا کستت یگفتم...اقا تیعصتتبان د؟باینبود
ثل کردیفرق م گرانیباد مانیمن ا ی...برادینکن نه م ما بود...و  ثل شتت نه م ...

 ...یگرید چکمیه
ا بار نگاهش ر نینخستتت یکرد برا یکتاب بلند م یستترش را از رو کهیحال در

 یود که تمام ووجودم را مب یزیبه چشتتمانم دوخت.در نگاهش چ میقم*س*ت
ندارم خانم...من...عاقلتر  یقصد نیوجه چن چیلرزاند...با صراحت گفت:به ه

کنم...و اجازه  ستتتهیابلهانه اش مقا یو حماقت ها مانیاز آنم که خودم را با ا
 باشند با تمسخر گفتم:متاسفم میهم در تاوان اشتباهات من سه گرانیدهم تا د

هم به  یزیکاهد و اتفاقا چ یوجه از حستتن او نم چیبه ه مانیا ریدکتر...تحق
...همچنانکه به چشتتمانم زل زده بود گفت:من خودم دیافزا یحستتن شتتما نم

سن دارم که ن سن ها یازیآنقدر ح شده ا یبه ح شم...اگر  مانیملو  شته با ندا
بخاطر نوع نگاه شماست......با  ندیب یم گرانید اینگاه شما او را متفاوت از من 
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 دینکن یتامل گفتم:سع ی...بدیرا د یرنگ دیبجز سف توانینم یگاه عاشقن چیه
شما هم دیرا از من پنهان کن قتیحق سادت م مانیبه ا شهیدکتر...  دیکرد یح

 یپا افتاده بنظر م شیحستتن او کمرنگ و پ وهچون حستتن شتتما در کنار جل
س شما کنار ادیر سالها نیو ا دیدوم بود شهیهم مانی... کنار  یدوم بودن همه 

نرا بارها و بارها از رفتارتان  یا ست؟منین نووریداد...ا یبودن رنجتان م مانیا
 درک کرده ام.

 دیستیهست که شما قادر به درکشان ن ییزهایگفت:نه خانم دکتر...چ یعصبان
شتتده  یگری...و با نفرت نگاهم کرد...آدم دستتتیچون اصتتال در درک شتتما ن

ب گریبود...د نه خودش  گاهش و  بان چیه هنه ن بک مهر با جه  که م یو  ینبود 
 شناختم.

مه به ا ادا متنفر بودم...مبهوت  مانیکردم...از ا یحستتتادت نم مانیداد:من 
س شمها دگانشید اهینگاهش کردم نگاهش از پم مردمک  سوزن چ را  میمثل 

شت  مانیداد.ادامه داد...از ا یازار م ست دا شما را دو متنفر بودم بخاطر آنکه 
ناگهان کیمتنفرم...چون شتتما هم مثل ...و از شتتما  خبر آوار  یبو  یزلزله 

...شتتما از  دیگرفت مانیرا از من و ا زی...شتتما همه چدیبود یفالکت و بدبخت
مت قلبش را ارامش روح و استتتا مانیا را  شیروانش را رفاه و راحت شیستتال

 .دیگرفت
سف بیو تخر ی...ناگهان بیانفجار مه کیمثل  شما ا سعادت او ر دیگر برگ 

مت فکرم ...را دینابود کرد ...و از من...و از من...خودم را...قلبم را...و فرا
را  ییکه درها دیو باعث شتتد دیمال کردل*ج*ن...شتتما زالل ذهن مرا دیگرفت
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شم که به ه ییشناختم...و رنجها یتجربه کنم که نم شا چیرا بک آن  تهسیوجه 
نابود کرد ما مرا  ...و دستتتت آخر هم دیکرد رانیرا و می...زندگدینبودم...شتت

ستم را از من گرفت نیزتریعز شما  یپا یمن به دنبال جا ی...در تمام زندگدیدو
 است. یروز رهیفالکت و ت

سختیعنیمن...نرگم  یبرا سرت و ی...درد،رنج، ...نبرد...عذاب و عاقبت ح
مان...حق ندگ دیرا بخواه قتیحر مام ز نبودم  زاریب یهرگز از کستت میدر ت

 بیعمرم با آن مر یبود که تمام ستتالها یمن حم ناشتتناخته ا یبرا یزاری...ب
 فرتبودم...اما عاقبت شتتناختمش من با شتتما هم عشتتق را شتتناختم...و هم ن

که  دمی...و ددمیرستت یزاریبه ب میبار در تمام زندگ نیاول یرا...من با شتتما برا
 است. ریشکوه عشق در برابر عظمت نفرت چقدر حق

...هر کدام از ما که به مانیمن و ا نیفاصله بود ب یها نیشما سنگ چ یقدمها
 یحت گریشتتد...د یدو قدم دورتر م یگریشتتد از د یم کتریقدم نزد کیشتتما 

که  میشتتتده بود بهیبا هم مر نقدری...امیکرد یرا از هم پنهان م مانیحرف ها
بمن شتتتک  اواخر نیدرد و دل کردن هم نمانده بود...ا یبرا ییجا یحت گرید

پرده  یب کروزی یکرده بود حت یکرده بود دستم را خوانده بود...نگاهم را حالج
ساله  10 یام قبل از آنکه دوست دهیشما نقشه کش یبمن گفت اگر در ذهنم برا

شمن لیمان تبد شم...گفت رونیب شیرا از زندگ میشود پا یابد یبه د  مانیم ابک
 بچه نشو....

دانشتتگاه  یهمه دختر خوب تو نی...اییگو یهستتت که م یچه مزخرفات نیا
با هم جنگ و  مینفر بخواه کیاستتت...مگر دختر خوب قحط استتت که ستتر 

ه همه ارزد ب ینرگم م یتار مو کیگفت اوال که  یستتتیرو دربا یب میجدال کن
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 نهایا ای...ثان یدان یرا خوب م نیرنگ و وارنگ و تو خودت هم ا یدخترها نیا
ست...نگاهت داد م قتیحق ستیمزخرف ن میگویکه من م شمت  زندیا که چ

 یحترا نیو چند ساله ما به هم نیو رفاقت چند یبدنبال نرگم است...و دوست
 شما شد... نیسنگ یقدم ها یفدا
 گفتم:متاسفم... آرام

سف یزاریب با ش را نگاه که تار و پود یرفاقت ک؟بخاطریکدام  ید؟برایگفت:متا
که به خاطر شتتما از دستتت  یزیبخاطر عز اینادان شتتما از هم گستتستتت؟

 ریبخاطر احستتاس بکرم که ز ایدم؟یکه بخاطر شتتما کشتت یدادم؟بخاطر رنج
 کیکودکانه شتتما لگدمال شتتتد؟بخاطر کدام یها ونتیشتت یدستتتت و پا

 ک؟یکدام د؟بخاطریمتاسف
شرافت و 5 ساس  شد. یمردانگسال آزگار در منگنه اح سال تمام از  5ام له 

شتم و اجازه دادم تا در ن ستانه دلم  یاداها ابتیخودم گذ سان دو عمر در  کیان
سال تمام در  5شما حسرت بکشد... یینگاه ساده اما طال تیحسرت معصوم

ستمیکه م یحماقت یو به بها ستمیخودم گر بانهیخلوت مر  یدر پ یدتسعا دان
سارتم را  شجاعت و ج شندارد  شم شما را  میارزوها ریمالف کردم.تا مبادا  دل 

کرده و با شعور...عاقبت  لیانسان تحص 3عاقبتمان... عاقبت  نهمیبلرزاند...و ا
 مغز متفکر... 3

 یه اابلهان شتتنامهینما گریتا باز میو اجازه داد مینشتتستتت وانهیمشتتت د کی مثل
احستتاستتمان  ادیبن یمنوق و فلستتفه ب یکه دستتت نوشتتته اصتتول ب میباشتت

 تیحما قیکه از تشو یهمه دستان مبهوت یو بجا میداد یبود...خودمان را باز
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مان برا یها ند خود عاجز بود مان کف زد یما  ممیخود بادا دل تا م  ان...
 در راه بماند... مانیبکشند...و پا

 شنامهینما نیمن ا یشود ...و برا یروز تمام م کیعاقب  یا شنامهیهر نما اما
شد که تو را در خانه ا یروز داند که پم از آن روز  ی...و خدا مدمید مانیتمام 

چقدر لذت  یدانی...و نمی...آفتاب یشتتتد ...افتاب یمن همه روزها آفتاب یبرا
 ...یو دلتنگ یابر یصبرو افتاب پم از آن همه سالها یبخش بود گرما

 نیبه آخرشتتدم  یستترافکنده از موب خارج م کهیرا برداشتتتم و درحال فمیک
قدر د فت...چ بک گوش دادم... گ با قدر ددمیفهم ریجمالت  که ری...چ ...

جابتش در  یکردم...کستت یرا م شیکه ارزو ینبود یتو...هرگز آن که گوهر ن
 تیکه معصتتوم یشتتود کستت یگم م یپول عور و گل و لبخند بستتادگ یاهویه

نه برازندگ یبرق دارندگ رانگاهش  به ا یها و  ه ک یزن کدر کند یراحت نیها 
شد...هرگز زن رو یبها من نخواهد بود...و  یاهایوجودش را انقدر ارزان بفرو

سوس خوردم برا یخدا م سالها یداند...فقط خدا که...چقدر اف که به  ییهمه 
 تو افسوس خوردم. یهوا

...اما نگاه بابک ستتراپا  میبگو یزیرا برگرداندم تا در دفاع از خود چ صتتورتم
در  یرا برگرداندم و به ارام میبست...پم رو میراه را بر گلو یزاریو ب ینامهربان

از  میمرده متحرک از درمانگاه خارج شتتدم...وجودم خ کیرا بستتتم و مثل 
فراموش کردن آنچه  ید برایبود...قرن ها هم شتتا ریو تحق نیباران اشتتک و توه

 بود... یپم از رفتن تو بسرم آمده بود فرصت کوتاه
71/7/27 
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 نییزن سرم را پا رهی...و در برابر نگاه خنمینش یم یصندل کی یزن رو یوروبر
ندازم زن م یم ستتتال  30که تمام مدت  دی...باور کنیادگاریخانم  دیگو یا

ه ...بعد بدییایو ارزو ب دیام ایدن کی...با دمیمثل شتتما ند ییکارم...دانشتتجو
ست رهیچ ود ش ی...مبزنداش  یدرخت زندگ شهیبه ر شهیشکن ت زمیه کی ید

 شود؟ یشما را چه م دییخدا بگو یمحض رضا
 د؟اصالیهمه مدت کجا بود نیمعلوم هست ا چیخورتان کرده اند؟ه زیچ نکند

مرق  انقدر دیشا اید؟یآور یسر درس و دانشگاه تان م ییکه چه بال دیفکر کرد
حد و شتتروع ترم نبود ادیکه اصتتال  دیتفنن بود خاب وا خدایانت  ینم د؟ب
با ا یدانم...نم ما  به هوا نیدانم شتت باز ییستتر   یم هچوور نمر یگوشتتیو 

 که نشان بدهم در یرا به هر کس ابتانیحضور و م یبرگه ها نی...بخدا اد؟یآور
 ممتاز یچه برستتد به آنکه دانشتتجو دیاوریکه شتتما نمره ب ندیب یخواب هم نم

ش سال د تانیها بتی...مدیبا شده...خانم موق ینور ال گهیکم بود ام بت ع ثنور 
ند...دختر جا یم بتینام و انتخاب واحد هم م از  میگو یم یزیچ کی نکن

تو  یها یاز کنار ندانم کار یحد کیگوش کن...دانشتتگاه هم تا  رزنیمن پ
رود و  یروز حوصتتله اش ستتر م کیگذرد اما باالخره  یم تیبخاطر نمره ها

همه  نیا دیداشتتت فیکند ها؟از من گفتن بود...حاال کجا تشتتر یاخراجت م
 مدت؟
بتتختتود نتتداشتتتتت  یکتته رنتتگتت یرا بتتاال کتتردم و بتتا چتتهتتره ا ستتتترم
بودم.زن دوباره شتتروع کرد:..واقعا که...عجب  مارستتتانی...بمارستتتانیگفتم:ب

سخره ا هیتوج ص یعنی...یم ست؟...بب تانیکارتان از تح ما کار ش نمیمهمتر ا
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کار  طیکه مح دیکن یم لیتحصتت اید؟یرا در آور لتانیکه خرج تحصتت دیکن یم
 ک؟ینشود؟ کدام کنواختی تانیبرا

سل گفتم...رحم کن یب شما کمکم  نجایخانم...من ا دیحوصله و ک آمده ام که 
کهینه ا دیکن به زخمم ب اشتت ن مک  باره مردین چه دی...دو که  کت کنم؟ :کم

شو یشود؟که هر روز ب ضباط تر ب بعد  یو تلل یللیسراغ  دیبرو ی...هد؟یان
نده ب گاه مظلوم و ستترافک با ن یایهم  جایا دی فات ن یو برا ن ما مع ج رویجبران 

ا به نظم و انظباط ر دیبا یکی...باالخره ستتتمین یکیخانم...من  ری...نخد؟یکن
 دارد... ینه؟...مراعات کردن هم حد ایبدهد  ادیشما 

خانم محترم... حرفش جا بود؟من ب یو تلل یللیرا قوع کردم و گفتم:  چارهیک
به  مچکیه یعنیمردم  یبودم ...داشتم م یبستر مارستانیمدت در ب نیتمام ا

م ه نینگفت؟ستترش را بلند کرد و مشتتکوک نگاهم کرد و گفت:ا یزیشتتما چ
 نه؟ گریاست د دیکلک جد

گه ه بر ب یگوا تانیدو  ک مارستتت بلش رو فمیرا از  قا م  زیم یدر اوردم و 
وشه رمق گ یجان و ب یگوشت ب کهیت کیگذاشتم...س م ادامه دادم:من مثل 

ستتتم اب د وانیل کی یرا نداشتتتم تا حت چکمیافتاده بودم...و...ه مارستتتانیب
 میجا...و از دهایدار ی...دل خوشتدیزن یبدهد...آنوقت شتما از تفنن حرف م

ب انداخت و گفت:خ یو به آنها نگاه دیکش شیکامذها را پ دیبلند شدم با ترد
نداد چه  لهیب*و*ستت؟ دادمی:چوور خبر م؟گفتمیدختر خوب چرا خبر 

 دوستانت... لهی...گفت:خب به وس؟یکس
را  نیساله کارتان ا 30ندارم...به اعجاب  یدوست چیزدم و گفتم:من ه پوزخند

 ...دیهم اضافه کن
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س ی:مد؟گفتمیرو ی:حاال کجا مگفت بگردم که اگر اقال دردم را  یروم دنبال ک
 ...دیکن یحرفم را بشنود... شما که فقط مدام متهم م فهمدینم

شتتناختمش زبانش تند بود  یستتوخت و نگاهش مهربان شتتد...خوب م دلش
 بود... یزن مهربان یول

 یفتم:منشتستتم گ یم کهیشتود کرد؟در حال یم کاریچ نمیبب نیبنشت ای:بگفت
شوم...مبهوت نگاهم کرد...ادامه  یاگر نشد...مهمان م ای رمیبگ یخواهم انتقال

مانده درستتم را برگردم شتتهرم...برگردم  یستتاله باق کی نیخواهم ا یدادم:م
ستتکوت  وبمانم... نجایکه ا ستتتمیروز هم حاضتتر ن کی یحت گریاراک...د
 کردم...

علت که حوصتتله  کیشتتود ب رستتم چرا؟گفتم:به هزار و  ی:مدیپرستت متعجب
ندارم از جا  ؟گفتمیبود یچه ستتتال ید و گفت:ورودبلند شتتت شیگفتنش را 

ست مانده نه  2...گفت پم 66 سالیسال از در ستانها  ک ...گفتم نه...تمام تاب
توجه  ااز درسم مانده...که ب گریواحد د 40ماندم و واحد برداشتم...فقط  نجایا

 دو ترم. یعنیواحد  20شود دو تا  یبه معدلم م
نده حا پرو به م قت شتتروع  با د باز کرد و  گاهش را  به کرد...مستتکوت ن ستت

فت:درستتتت استتتت  باال آورد و گ بت ستترش را  عاق حد  40کردم... وا
 ای یال:انتق؟گفتمیریبگ یانتقال یخواه یکه م یتو موم ن ی...ولیمانده...ول
مان برا ند فقط م ینم یفرق میمه چه زودتر  نیخواهم از ا یک شتتهر بروم هر 

 بهتر...
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 ستتتین هایستتادگ نیکه به ا یدانی.ممیکن ونیستتیکم تیبرا دیتاستتف گفت:با با
م دانشگاه اراک ه مییر دیبا یدانشکده خودمان دکتر روز بهان مییعالوه بر ر

شجو نیموافقت کند هر چند که...آنها چن ست م یرا رو ییدان برند...بهر  ید
شاستینظر دکتر چ دید دیحال با ض دی... ض شدنمهمان  هیبشود با ق اش  یرا

ا را پر کن ت نیفرم درخواستتت مقابلم گذاشتتت و گفت:فعال ا کیکرد ستت م 
 مثال قبل از شروع ترم. یکردیشود الاقل زودتر اقدام م یچه م نمیبب

 :آن موقع حالم خوب بود.دمیکردم نال یبرگه را پر م کهیحال در
شما از خوب سرم بیاید...مگر  ست  ستم چه بالیي قرار ا ...خوب...چه مي دان

سرش را تکان  یك ماه دیگرتان شم؟بي مفهوم  شته با خبر دارید که من خبر دا
داد...س م در حالي که از جایم بلند مي شدم گفتم:لوفا در کمیسیونتان حال 
ست داده ام و تنها در  سمم را از د سالمت روح و ج شریح کنید...من  مرا هم ت

 .صورتي قادر به تحصیل خواهم بود که برگردم اراك ... پیش خانواده ام...
حالي که با تاستتف کامذهایش را جابه جا مي کرد گفت:چرا؟چرا همان  در

موقع جایت را با کسي عوض نکردي؟همان سال اول...هر کسي با میل حاضر 
 مي شد جایش را با تو عوض کند تازه خیلي ها براي اینکار پول مي دادند....

رنوشتم این بود و :من هالوتر از این حرف ها بودم...نمیدانم...شاید هم سگفتم
 از اتاق خارج شدم...

از ستتتاختمان...توي محوطه باران مي بارید...ریز و تند...رفتم و روي  بیرون
یك صتتندلي گوشتته ي حیاط نشتتستتتم و ستتعي کردم تو را تصتتور کنم که با آن 
مارك  ند و آن نیم پوت  باراني بل با آن  نه، ماشتتین خوش رنگ و آن اطوار مردا

و همین جا کنارم روي این صتتندلي مي نشتتیني و مي دارت مي آیي.مي آیي 
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گویي ادکلن جدیدم را مي پسندي نرگم؟تازه خریده ام...سفارش داده ام زنانه 
 اش را هم براي تو بیاورند...ناز نکن مي دانم عاشق عوري....

سي شك و بارانم را به  ک صورت خیم از ا شانه ام مي گذارد... ستش را روي  د
دختر مي گوید:خیم آب شتتده اید...هیچ حواستتتان  ستتویش بر مي گردانم.

هستتت؟هوا ستترد استتت...اگر ستترما بخورید...کارتان در آمده...نگاهي به 
ستتراپاي خودم مي کنم...راستتت مي گوید...تمام وجودم از باران خیم شتتده 
شوم ... دختر هم لبخند مي زند و مي  ست...لبخند میزنم و از جایم بلند مي  ا

 رود...
نیست ... اصال خوب نیست ... بي حوصله و کسل و افسرده ... خوب  حالم

به هیچ وجه احساس سالمتي و نشاط نمي کنم ... احساس مرده اي را دارم که 
از گور برخاسته ... مال خودم نیستم ... مال هیچکم نیستم ... سرم گیج مي 

و یك  شتتوم ... يرود و تمام تنم مي لرزد ... از در دانشتتگاه به زحمت خارج م
تاکسي دربست مي گیرم که مرا تا خانه برساند ... حتي قدرت چند کوچه پیاده 
روي را هم ندارم ... دنیا با تمام جالل و جبروتش دور سرم مي چرخد ... از ته 

 دل آرزو مي کنم که اي کاش مي مردم....
 سوم دفتر
قوور را بستتتم ...اینجا برگ پایاني،پر برگ ترین دفتر خاطراتم بود...نفم  دفتر

عمیقي کشتتیدم و دفتر بعدي را گشتتودم.تاریخ مربوط به هشتتت ستتال بعد مي 
ست  سیاهي... هنوز خوب یادم ه سکوت و تنهایي و  سال  شت  شد...و این ه

شکال ستن حوادي و م شبها و روزهایم آنقدرآب شت... د بو تکه چه بر من گذ
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شت چنان آدمي را در  سرنو شتم ...گاهي  شتن ندا صله خاطره نو که دیگر حو
سد به روزها و  خودش مچاله مي کند که آدم خودش راهم گم مي کند تا چه بر

 تاریخ وسال وماهش را...
سر در  و سال تمام در خود فرو رفتم و  شت  سال از آن نوع بود...ه شت  آن ه

ستاد شته ام و از هر گریبان به زمین و زمان لعنت فر سال تمام از گذ شت  م.ه
ندوقي  خاطراتم را در صتت هاي  به آن بود فرار کردم.حتي دفتر  که متعلق  چه 

ست به کام سال تمام د شت  شتم و کلیدش را گم و گور کردم. ه ا نبردم.ت ذگذا
اینکه عاقبت یك روز به حد انفجار رستیدم.احستاس مي کردم مثل بشتکه اي 

کرده اند.به شتتدت نیاز به حرف زدن،به درد و دل  شتتده ام که پر از باروت اش
کردن و به همدردي داشتتتم،اما کستتي نبود.هیچ کم نبود تا عقده دلم را پیش 

روز  کیاش باز کنم و اینوور شتتدکه دوباره شتتروع به نوشتتتن کردم.در واقع 
مونم را دارد و قلم  کیمن حکم  یکه کامذ برا دمیرستت جهینت نیبه ا یبهار

 را. نانیپ اطمسوپا کیحکم 
 بود که دوباره نیهم یشوم و برا یمنفجر م سمیموقع احساس کردم اگر ننو ان

 نیکردم در واقع اخر یشروع به نوشتن کردم و حاال دوباره ان نوشتها را مرور م
شته ها ست نو شته خوب  یرا که مرور مید سال گذ شت   ادمیبود بر اتفاقات ه

نوشتم و اشک  تمشب مرور کردم و نوش کیهست که همه ان هشت سال را در 
هشت سال را به ناگهان  نیکردم انگار همه ا یاما عاقبت احساس سبک ختمیر

کردم،نوشتتته  یستت ردم و حاال ان نوشتتته ها را دوباره مرور م یبه باد فراموشتت
 بودم...

 1379سال  بهار
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ه هر چند چرا کام... یزندگ زییپا نیسخت تر دیبود... شا یسخت زییپا زییپا ان
با من  یاما پدر هر گز کالم رفتیعشتتق مادرانه اش پذ یاریکه مادر مرا به 

شش بر بخ یمبن یعالمت چیبود...اما ظاهرا ه دهیسخن نگفت...باطنًا مرا بخش
ه ک یشتتتد و در حال مروز صتتبرش تما کیعاقبت  نکهیدر رفتارش نبود...تا ا

ست تنها  یماهه اش را م کیسکوت   کیجمله با من حرف زد و ان  کیشک
کجاستتتت؟ متعجب  مانی...انکهیستت وال...وان ا کینبود جز  یزیجمله چ

شت بود تا از بهت...باور نم شتریتعجب ب نینگاهش کردم...و ا ردم ک یاز وح
سرم امده! حال و روز و رنگ  دنیمدت از د نیدر ا یعنیکه پدر نداند که چه بر 

 امدهین شیپ شیس وال هم برا نیا یحت یعنیبود...؟ دهینفهم یزیمن چ یو رو
 یچه به اراک انتقال یبرا ایچه دانشتتگاهم را عوض کردم...؟ یبود که من برا

ستتوال ها در ذهن پدر مورح  نیکدام از ا چیگرفتم...؟ حاال بر فرض هم که ه
 نیستتخت در اخر یدر ان روزها تیهمه درا نهم با ا مانیا یعنینشتتده بود...

از مخالفت مادرش و  میکه دچار ان شده بود یدشوار طیبا پدر از شرا دارشید
 به پدر نگفته بود؟... زیچ چیه لشیفام یسرسخت

نه او هرگز چ الیخ یذه طل، پدر هر گز چ یزیبا نه  ته بود و   یم یزیگف
ست... پم از ان،پدر در پ سکوت و انتظار گذارند  یس والش مدت یدان را در 

ست برا یانگار م صت قتیگفتن حق یخوا شد...اما ب یبه من فر  دهیفا یداده با
 بود... یمن قمار باخته فرصت کوتاه یبود...هزار سال فرصت هم برا

 یجز صتبور ی...چاره امی...اصتال چه داشتتم که بگومیتوانستتم بگو یم چه
شتم...با صبر م دیندا سد  جهینت نیروز به ا کیکردم تا پدر خودش  یانقدر  بر
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در  شب کیاو مثل من صبور نبود... یگردد...ول یهر گز باز نم گرید مانیکه ا
سف یحال صبان دیکه رنگش مثل گچ  ضب کرده در را باز کرد  یشده بود ع و م

 یبه شتتدت او را عصتتبان یزیکه چ دیشتتد فهم یم یاز حال و روزش به راحت
گزافه در و  یجز حرفها یزیز،چیتوانستتتم حدس بزنم که ان چ یکرده و من م

ل که مردم مح دمیشن یتواند باشد مدتها بود که از گوشه و کنار م ینم هیهمسا
که پدر را  ییهر جا هدانستتتم ک یم یزنند و حت یم ییپشتتت ستترم چه حرفها

حستتاب حدس زدن علت خشتتم پدر کار  نیکنند با ا یم چشیستتوال پ نندیبب
 نبود. یسخت

شب حال د یول شت نم یگریان  شن دانمیدا ازرده خاطر  نقدریبود که ا دهیچه 
شم م یشده بود در حال صدا زد:نرگم  ادیبا فر دیلرز یکه تمام وجودش از خ

در جا خشتتکم زد در ان  شیرنگ و رو دنیو با د دمی...نرگم؟به طرفش دو
ه ک یشتتباهت داشتتت تا به پدر صتتبور و معقول شتتتریمجنون ب یحال به ادمها

که مقابل  یو در حالشتتناختمش به هر حال کمربندش را باز کرد  یم شتتهیهم
تاباند گفت:کم کم داره حالم از  یچشتتمان بهت زده من ان را دور دستتتانش م

ننگ و سر  هیچرا؟...چون اسم تو ما یدان یم خوردیاسم نرگم به هم م دنیشن
ستگ شده... یشک شب تکل نیهم ایام  ش سرهرا با تو و ان پ فمیام ن لندهور رو

 .یهست قشیکه ال یانفرستم همان قبرست یتو را م ایکنم  یم
تر از ان بود که دلش به رحم  یقرار گرفت اما پدر عصبان انمانیبا ضجه م مادر

 دیلرز یاز خشتتم م شیکه صتتدا یمادر را با دستتت به عقب راند و در حال دیا
بدانم که ان  خواهمیجمله مختصتتر و کوتاه م کیجمله فقط در  کیگفت:در 

 است؟ یمردک ازگل کدام گور
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را روشن کند؟هان؟شرمنده سرم را  فتیو تکل دیایقرار نبود هر چه زودتر ب مگر
 یم یدانستتتم!به دنبال کلمات یگفتم؟خودم هم نم یم دیانداختم چه با نییپا

 کردند... یگشتم که از من فرار م
رار بود که ق یان مردک دمیچه گفتم؟پرستت یدی:نشتتندیدوباره با عربده پرستت پدر

 است؟ ین کند کدام گوررا روش فتیتکل دیایب
س یجا به شک مثل  سبت به ا لیجواب ا سم ن سا ست!...اح ش  انمیصورتم را 

جا مان  حالم چ نیب ییدر ان ز ثل خواب و  یزیعشتتق و نفرت بود و  م
بدن میداریب مام  چه مدیلرز ی...ت فل شتتتده بود... توانستتتم  ی...و فکم ق

ه مرا ب یکه با هزار رنج و ستتخت یزحمتکشتت رمردیپ ی!پاستتخ من برام؟یبگو
را به جان  یو خفت یهر ستتخت شیمن ن تیموفق یبود و برا هعرصتتته رستتتاند

 توانست باشد؟ یبود؟چه م دهیخر
بان پم پدر را عصتت باره من  باره ستتکوت کردم و ستتکوت هر   یتر م یدو

شده یشنو ی...؟نممیگو یکه چه م یفهم یزد:نم ادیکرد...دوباره فر ...؟ کر 
 کند!! کسرهیکار را  دیایاست؟ قرار بود ب یمردک کدام گور مدی؟پرسیا
صت گرید که  یقتی...حقمیرا بگو قتیسکوت نبود...مجبور بودم حق یبرا یفر

پر عذاب از ان فرار کرده بودم پم دهانم  یروزها نیخودم هم در تمام ا دیشتتا
امان گفتم:رفت  یشتتتد ب یم دهیکه به زحمت شتتن ییرا باز کردم و با صتتتدا

.ان و.. ددوقت باز گر چی...هچوقتیه گریانکه د یانگلستتتان پدر...رفت...ب
 چهیزد فقط حرف بود پدر،حرف...من باز یکه از ان دم م یهمه عشق و عاشق

...بعد هم دلش را یشتتتب باز مهیعروستتتک خ کیدستتتانش شتتتدم...مثل 
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فت ب میزدم...رها که حت یکرد و ر حافظ شیبرا یان خدا ته  یارزش  را داشتت
به من ترج شیباشتتم...همه ارزوها داد...اخر من ستتتد راه ستتعادتش  حیرا 

 ...از اول هم من لقمه دهانش نبودم...بودم
در نشده باشد...رنگ نگاه پ دهیشن ایگفته  زیچ چیساکت شد...انگار ه ناگهان

 دنیاز شتتدت بهت و وحشتتت در حال در شیمات مات شتتده بود و چشتتمها
 یدستتتانم رو انیکه ستترم را م یزانو زدم و در حال شیپا یمهابا جلو یبود...ب

اهد خو یم انپدر...هر چقدر دلت دیگذاشتتتم با ناله گفتم:حاال بزن یزانوانم م
...من ستیگزنده ن میبرا یشالق چیدرد ه گری...مرا روزگار انقدر زده که ددیبزن

ام را و همه  ندهیرا...ا میام را...همه جوان یرا از دستتتت داده ام ..زندگ میزندگ
 دیاگر تجربه اش کرده باشتت د؟یشتتناستت یم نیرا باالتر از ا یرا...درد میارزوها

 ...ستیدرد ن تانیبرا یدرد چیه گرید
پدر،انقدر بزن من تان ارام گ دمیحاضتترم  ...خاطرتان جمع...در بربر ردیتا دل

هد بود...اگر ارام م یرنج بزرگ نیام...ا دهیکه کشتت یرنج  دیشتتو ینخوا
 یمگر صدا امدیبر ن ییصدا چی...من حاضرم...و سکوت کردم...اما هدمیبزن
پدر نگاه کردم...ارام در خود  ییایپ یادهایفر به  مادر...ستترم را بلند کردم و 

 نینقش بر زم هیچشتتم بر هم زدن در عرض چند ثان کیمچاله شتتده بود و در 
ش ادیشد...فر سوگند دا دمیک ود ب دهیفا یب گریدم...اما دو خدا را با همه وجود 

ها ماس  ها یهم الت مه تالش  مادر و هم ه پدر...او  یمن برا یمن و  جات  ن
 یادیز زیاز ان روزها چ توانمیستتکته کرده بود و در دم جان ستت رده بود...نم

 نیهر شتتب من استتت...هم ب*و*س...خاطره ان روزها هنوز هم کاستتمیبنو
پدر م یقدر م که همه مرا مقصتتر مرگ  ند.. همه بخصتتوص  یدانم  دانستتت
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 یجرم القل برا نیاثبات ا یمادر...الحق هم مقصتتر بودم...و نگاه اخر پدر برا
 بود... یخودم کاف

و  یمرگ پدر و ستترد یعزا انی...مدمیفهم یماه تمام روز و شتتبم را نم کی
 یدانستتتند زندگ یمستتنگ دل تر  دیزیکه مرا از شتتمر و  یبرودت رفتار کستتان

به  دوباره دیکشتت یروان شتتگاهینبود...عاقبت هم کارم به استتا یکردن کار استتان
قط بود...روز و شتتبم ف بیکه با من مر یبار با تن نیتهران باز گشتتته بودم اما ا

 نوشتن ندارم. یبرا یزی....از ان دوران هم چهیو...گر هیبود...و گر هیگر
 دردها و زخم نیبا بار سنگ یروان شگاهیاسا کی یو طوالن یخاکستر یروزها

 یزیو خاطره انگ یماندن ادیبه  یکه من داشتتتم روزها ییرنجها یتاول زده 
خص مر یانم*س*تروز سرد ز کیشان و...عاقبت  سمیکه بخواهم بنو ستندین

 سردتر یانم*س*تز ینبود...انگار از همه روزها یشدم...ان روز هم روز خوب
 یلحظه ا یرفت ب یها جلوتر از من راه م بهیکه مثل مر یلبود و مادر در حا

س کیتعلل  صد ترم یتاک ست به مق ساعت بعد ما در  نالیدر ب گرفت و چند 
مان در اراک بود نه  که  یمحله ا ی...در اراک و در کوچه پم کوچه هامیخا

سر در و د ...در اراک و ردک یم یبه من دهن کج شیوارهایهنوز عکم پدر بر 
 یزیچ ریتفاستت نیداد...با ا یحضتتور پدر را م یکه هنوز بو یخانه ا در همان

 نگذشت که دوباره حالم بد شد..
شتم...خانه ا در شدن  یان خانه ارامش ندا صحنه زانو زدن خودم و مچاله  که 

شمانم تکرار م یپدر مدام جلو سب یشد جا یچ دوران نقاهت من  یبرا یمنا
س ساس م یها هیدر و گرما یعزا اهینبود...به دنبال لباس  کردم  یمداومش اح
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کند...خاطره تلخ از دستتت دادن پدر و نگاه مادر  یم نمیروح پدر همه جا نفر
نه ا من از هر  ماریروح ب یشتتتده بود برا یخال یکه حاال از هر محبت مادرا

 کشنده تر بود... سرگردان شده بودم... یسم
با ینم به کجا  یبکنم...نم دیدانستتتم چه  به چه دیبادانستتتم  ناه ببرم...و   پ

گاه ه یچه م ؟هریکستت بان یکم ذره ا چیگشتتتم در ن  یو دلستتوز یمهر
با نفرت و ازردگ نان  مه چ گار من  یم یاز من دور ینبود...ه که ان ند  کرد

مه چ یطاعون خوشتتبخت مه کم و ه عادتم...ه شتتتده  یاز من فرار زیو ستت
از  یمن با کوله بار ماریشتتده بود که دستتتان ناتوان و ب اهیچنان ستت میاینبود...د

س دیس  یبرا یدیناام سم هم ن یناتوان م اریکردنش ب نده کاره ما مهینمود...در
ص شو ینمرات عال یام حاال به جا یلیبود...پرونده تح شده ب قیو ت ود نامه پر 

 ...یلیتحص یوراراض یموافقت مرخص یپزشکان معتبر و برگه ها یاز گواه
 ...صبح تا شب...شب تا صبحواریو ان د وارید نیشده بود کز کردن کنج ا کارم

ه دانم منتظر چه معجز یشدم...نم یم رهیخ ابانینشستم و به خ یگوشه اتاقم م
 مان؟یبازگشتن ا ایبودم منتظر امدن پدر؟ یا

 دیراستتتش را بخواه یعنیو کاهل از نماز... ایشتتده بودم...تارک دن یبیعج ادم
 میخواندم...خدا را هم با همه ستتعادت ها ینماز نم گریاصتتال مدتها بود که د

شا شتم...تا ا یحال بد نقدریهم بود که ا نیهم یبرا دیگم کرده بودم و   نکهیدا
 افتاد... یبیشب اتفاق عج کی

که از  یکند و در حال یپهن م یستتجاده ستتبز میکه برا دمیرا در خواب د پدرم
 یه برادارم ک مانیتربت کربالست ا نی:ادیگو یاورد م یدر م یحیتسب بشیج
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هت ب نیا جهیرود بعد از خواب تا مدتها مبهوت بودم و نت یدردت شفاست و م
 من با نماز... ینبود جز اشت یزیو ان خواب چ

 یبیگرفت...به ارامش مر یبیخواندن را که شتتروع کردم وجودم حم عج نماز
که ان همه قرص و دارو نتوانستتته بود بر وجودم  یبودم و همان ارامشتت دهیرستت

 یو اشتتک م خواندمیوقت نماز شتتب م ریاش کند...شتتبها تا د یولم*س*ت
شک م شتریخواندم و هر چه ب ینماز م شترییانگار هر چه ب ختمیر  تمخیر یا

 شدم... یتشنه تر م
ستم برا یاز مدت بعد شد...انقدر که توان  میمصام ت یزندگ یکم کم حالم بهتر 

ر عقب مانده ام فک یجبران درستتها یبود که برا نیکار ا نیو اول رمیبگ یدرستتت
اندن شتتروع به خو یبیبار با قدرت عج نیکنم... پم به دانشتتگاه بازگشتتتم و ا

 یو نامهربان ماتیامالستتال مثل باد گذشتتت...و بالخره با همه ن کیکردم...و 
ص یها شت روز فارغ التح س یلیسرنو  نیتر زیان روز،مم انگ دیمن هم فرا ر

 نیبودم و حاال ا یروز نیستتال منتظر چن یام بود...چقدر ستتالها  یروز زندگ
به خاطر ممتاز  یوقت یکرد...حت یرا در دلم زنده نم یشتتتاد نیروز کوچکتر

ونه بر گ یاشک شاد یاشک مم و حسرت بود که به جا نیشدم ا قیشدنم تشو
چشمانم را مثل سر سوزن  یخال یلجمع دو صند انیروان شد...ان جا م میها

را داشتتت و  یروز نیچن یکه همه عمر ارزو یپدر یخال یجا دینورد یدر م
نبود که  یکم زیدانستتت چ یم شیرا ثمره همه زحمتها یروز نیکه چن یمادر

شد کرد...گذشته ها...گذشته بود و اب  یمن ی...اما کاررمشیبگ دهیبتوانم ناد
 بازگرداند... یشد به جو یرفته را نم
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 یتا درستتت شتتدن کارها میگو یام را م یلیاز ان روز،روز فارغ التحصتت پم
فارغ التحصتت به  گذراندم طرحم در مناطق محروم  یو مراحل ادار لیمربوط 

را چراکه نه نمره  یرا در خانه ماندم...چند هفته ستترد و طوالن یچند هفته ا
ص یعال ضور مجدد در خان یلیفارغ التح ستهنتو چکدامیه...هام و نه ح ود ب ان

که بگو نه ان ند... مادر را نرم ک ما  یم نمیناکرده نفر یخدا میدل  نه...ا کرد...
با من حرف نم که  یاصتتال  گار  ندارم...ان که اصتتال وجود  گار  زد...ان

اضتتافه  میبد زندگ ی...انگار که من مرده ام...ان دو هفته هم به روزهاستتتمین
 ...یندارزوم ی...و روزهایو دلتنگ ییتنها یشد...روزها

باره مهر مادر دنیمن د یارزو نیبزرگتر دیروزها شتتا ان بود  یدر نگاه زن یدو
روحِ از همه جا  یبودم.برا افتهی میموجود زندگ نیکه ستتتالها او را مهربان تر

بود.اما  ماریت نیرانده شتتده و همه کم را باخته من،ان روزها محبت مادر بهتر
سوس که مادر با در شغول بود...حق  یدهااف شت... پدر برا همخودش م  یدا

مستتبب از دستتت  ایفراموشتتش کند  ینبود که بخواهد به راحت یاو کم کم
 زاریکردم که از من ب یاحستتتاس م یحت یببخشتتتد...گاه یدادنش را به راحت

س ست با ح ست ان روزها حت ادمیباالتر از نفرت...هنوز خوب  یا ستم  یه د
 ...ترف ینم نییپا میشد و مذا از گلو یدر سفره دراز نم

 دیگو یدهم در دلش م یکه فرو م یکردم مادر با هر لقمه ا یاحستتاس م اخر
شود مذا ستگ ییزهرت  ش  ...بارهاویکن یپدرت زهر مار م یکه با حقوق بازن

سع ض یطور کیکردم  یبارها  ست من هم  یرا از دلش در اورم دلم م هیق خوا
 ...میبگو شیرا برا میاز دردها
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بداند که من مضتتاعف بر او به خاطر از دستتت دادن پدر در  خواستتتیم دلم
ضافه بر پدر،مرد ارزوها ست داده ام...اما مادر  میرنجم چراکه من م را هم از د

او  یکرد که هرگز نتوانستتتم لب از لب باز کنم...من برا یبا من رفتار م یطور
صندوق خانه بودم که ا یب یش کیمثل  صتارزش دورن  امد  یم شیپ یگر فر

ها نیبه چشتتم ارزانتر با ا یممکن خودش را از شتترم خالص م یب  نیکرد 
 نبود... یچک و چانه ا یاوصاف جا

...عاقبت هم صبرم ی...اما چقدر...و تا کمینگو چیکنم و ه یان که صبور جز
 میرا ورق زد...من در زندگ میبرگ زندگ نیتر اهیستترامد و ستترامدن صتتبرم ستت

سخت تر دمید ادیسخت ز یروزها که  یبود...روز میروز زندگ نیاما ان روز 
شمم  شیپرده پ یو ب ل*خ*تام  یتلخ زندگ قتیحق صچ  دمیو من د دیر*ق*

 را... تمیبه زانو افتادن تمام وهو
خدا یخدا اخ که ان روز وقت یمن... مادر یمن... نه  یمهر  کارا را از او طلب

لب م ها ینم چیکردم ه یط له  که در پم جم فت  یدانستتتم  که خواهم گ
 که به باد خواهم رفت... دیخواهم شن ییحرفها

 ستادمیا شینداشت روبرو انیکه پا یو مربت یکس یو ب ییروز خسته از تنها ان
شانه ها ستانم را به دور  مادر  نیحلقه کردم و به او گفتم بب شیو با همه توانم د

باه کرده ام...م یم که اشتتت که چقدر ازارت داده ام...م یدانم  که  یدانم  دانم 
 را برده ام... تیدانم که ابرو یمسسب مرگ پدر بوده ام...م

را به باد داده ام اما مادر هر چه باشد من فرزند توام...از  میخانواده گ تیثیح که
ست و خون توام...تو چوور م شت و پو ص نقدریا یتوان یگو ش یق  یالقلب با
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شدن من را ببکه پر پر زدن و ا  یو ب ییتنها یتوانی...؟ چوور میو دم نزن ینیب 
س سوزان ینیام را بب یک سرم امده چوور م چه ینیب ی...؟نمیو دل ن  یوانت یبه 

شکها ش یب نقدریمن ا یدر برابر ا سرد با  یاهخویدانم که م ی...؟میتفاوت و 
که نم یحد یزیهر چ ی...ولیام کن هیتنب مادر.تو  به  یخواه یدارد  مرا زنده 

 ینعینگاه کن مادر؟من دختر توام...تنها دختر تو... ؟مرایخواهی...؟میگور کن
کجاست مادر  تیمهر مادر ؟پمیاور یچه به سرم م ستیمهم ن تیاصال برا
 ؟کجا؟!

باال کرد و حرفها انوقت تا عمر دارم از خاطرم نخواهم  ییاوستترش را  زد که 
شم من دوخت و به من  شم در چ سوزد؟تو تیدلم برا دیگفت:چرا بابرد...چ  ب

 یبه جا ی.. اخر عمریرحم نکرد یبه پدرت که از گوشتتتت و پوستتتش بود
ه ک منبر  ی...وایو سرش را به باد داد یدی...دلش را به اتش کشزادیدست مر

 تیچه دلم برا یشتتاکر باشتتم...برا دیبا یام،زنده زنده اتشتتم نزن بهیبا تو مر
صال دلم برا سوزد...نه ا  که به پدرت یعمر به خاطر قول کیسوزد... ینم تیب

عمر مثل  کی... دمیر*ق*صتت یکه زد یداده بودم تحملت کردم و به هر ستتاز
 ستتتین امرزیان خداب گریدر اوردم اما حاال که د تیمادر را برا یمترستتک ادا

با یبرا ندگ دیچه  لت کنم ز به هم زد میباز هم تحم ...مردم را ازم یرا 
ه شتتد یطلبکار مهر مادر ی...بم نبود...حاال هم امدیا بردر می...ابرویگرفت

جان یا نه دختر  مده ا ع*و*ض*ی... به یا تت کردم  که محب حاال هم  تا  ...
بود که به پدرت داشتتتم و گرنه نه من مادر توام و نه تو دختر  یخاطر عالقه ا

ازدواج نافرجام و کوتاه که با مرگ مادرت  کی...از یمن...تو دختر پدرت بود
 زود قصه اش تمام شد... یلیخ
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ساله اش را گرفت و همه دهات را به دنبال زن  بعد سه  ست دختر  هم پدرت د
شد،ز یا وهیب سمت اش هم من بودم از همان اول هم از  رویکه نازا با رو کرد ق

که ه فت  به تو حق چیمن قول گر قت   یفتم نممن هم نگ میرا نگو قتیو
 یندگ نیابا  ستین امرزیاما حاال که ان خداب میوقت هم بگو چیخواستم که ه
مادر  کیحوصتتله نقش  گریاصتتال حوصتتله ات را ندارم...د یکه باال اورده ا

 کردن را هم ندارم... راهت رو بکش و برو... یمهربان باز
صله ب شهی...همیدهد تو لعنت یتو عذابم م دنید ..اگر .یدمن و پدرت بو نیفا
 یداشتم و اگر به تو اخم م یتورا دوست م دیپدرت دوستم بدارد با خواستمیم

افتادم حاال هم که  یاورد که به ملط کردن م یستترم م ییکردم پدرت چنان بال
گورت را گم کن...حوصتتله ات را  گرید یام کرد واهیو دوباره ب یجانش را گرفت

سم  یبکن...فقط تا زنده ا یخواهیکه م ی...هر ملوایدن یندارم...برو هر جا ا
 !!؟یدی...فهماوریمرا ن
شدم...اما زنده ماندم و باز هم زندگ خرد ستم...مردم و نابودم  شک  یشدم...

دهد انقدر که بعد ها انستتتان  یم یبه ادم یبیخدا صتتبر عج یکردم...گاه
بودم...بعد  نیتواند صبر خودش را باور کند.و من ان روزها چن یخودش هم نم

محل گذراندن  لمهلت گرفتم و به سرعت دنبا میان حرفا چند روز از نامادر از
صم شک میطرحم افتادم.طبق ت شد طرحم را در  یسازمان نظام پز شور قرار  ک

 اراک و قوم بگذرانم.... نیماب یاز روستاها یکی
را در  یاراک...چند ستتال یلومتریک ۱۰اباد....در حدود  یبه نام عل ییروستتتا

شا سال  را بود...چ میزندگ یسالها نیو آرامتر نیاز بهتر دیآنجا بودم و آن چند 

http://www.roman4u.ir/


 413 عشقه

 یاروزه نیرل*خ*تو ت نیتر اهیمردم که از ستت ییروستتتا یو مهربان یکه ستتادگ
 یکم به زندگ کم غشتتانیدر یب ینداشتتتند و محبتها یاطالع چیمن ه یزندگ

و  رمیبگ یعاقالنه  میتصتتم میزندگ یکرد...تا آنجا که ستتبب شتتد برا دوارمیام
باد کردن ستترنوشتتت یبرا باره آستتت رانشیکه و یا اال ب یهمت نیکرده بودم،دو

 کردم و یرا با خودم وا کندم،عقلم را قاضتت مینشتتستتتم و ستتنگها یبزنم....حت
 ی.حترا ببخشم... میتوانستم نا مادر اکردم ت نیرا مرور کردم و آنقدر چن میزندگ
 دیا نباام رمیآنکه او هم مرا ببخشد به کار گ یهمتم را برا یگرفتم همه  میتصم

 کردم.... یم دایپ یدرست یراه چاره  دی...بازدمیگدار به آب م یب
عد نیا یبرا و مان بودم.فکر ب تاج ز که برا نیا میکار مح ناط یبود  به م ق کار 

شوم...که به ا شت انیبعد از پا بیترت نیمحروم داوطلب ب  مطرحم....هم جا دا
 هم کار و هم حقوق...

شتم و خ در ستم را نو ...در یخوب یشدم...آن هم چه جا رفتهیزود پذ یلیخوا
ش ستان تهران... بزرگتر ی هیحا شد یبرا ایشهر دن نیبتریو مر نیا ن و گم گم 

روز خبر دار شتتدم که  کیکه  نیگذشتتت تا ا ایکردن گذشتتته...روزها متوال
 یفرصتتتت خوب نی....اکندیحج عمره ثبت نام م یستتتازمان حج و اوقاف برا

 بود...
صروف م یادیمقدار ز نشیچند که هز هر کرد اما در برابر  یاز پم اندازم را م

 گرفتن شناسنامه و عکم یبود...اسمش را نوشتم و برا چیم،هیبخشش نامادر
 شهر اراک شدم... یروز عصر راه کیو مدارکش 

که در زدم...دستتتانم  یستتاکن بود...وقت یمقد یهنوز هم در همان خانه  مادر
خانواده  کیکاش پدر هنوز زنده بود...کاش هنوز  یآرزو کردم که ا دیلرز یم
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 یم میکه در برا یمن،و زن یدر خانه  گریدر،د نیکردم که ا ی...باور نممیبود
 مادرم نبوده و نباشد... دیگشا

لحظه احستتاس  کیچنان جا خورد که  دمیاز د میدر باز شتتد...نا مادر عاقبت
 پشت در جا بگذارد... میآرزوها یدر را ببندد و مرا باهمه  دیکردم شا

جواب ستتالم  دنیآنکه منتظر شتتن یدر کنار رفت...و من ب یعاقبت از جلو اما
شتم... اما د صد ماندن ندا شدم.....ق شم وارد  شتن  گریبا شده بود و برگ شب 

باستت نیهم یممکن...برا ریم عذب  یم را در آوردم و گوشتتته ل تاق م از ا
خورده  مگفت:شتتا  میآماده بود...نا مادر میچه به روز زندگ اینشتتستتتم...خدا 

سنهیا شکرم...ه ؟گر ض چیبودم اما گفتم...بله...مت کرد.... ن یتعارف ای یاعترا
شه  شت دار قال یرفت و گو شروع به بافتن  یاز اتاق پ سرعت  ست و به  ش ن

گفتم،به طرفش حرکت  یم دیکردم و چه با یشروع م دیباچوور  ایکرد...خدا
ها ها یرا رو میکردم و آرام دستتت مت  قرضگذاشتتتم گفتم  شیزانو از مزاح

حج ثبت نام کردم حاال هم آمدم دنبال  ی..من..من استتم شتتما را برانکه،منیا
ستانش را به  شیرو یمدارکتان... حت سمت من برنگرداند، همانوور که د را به 

ن دارد که م یراثیپدرت اري و م یکن یداد گفت:اگر فکر م یسرعت حرکت م
پا  کی...خدا را شکر پدرت یآمد اهآن را دارم اشتب دنیقصد باال کش ییبه تنها

 هم که داشت یثنار کیکند...آن  دایهم مال و منال نداشت که طلبکار پ یپاس
 تو شد... یرج خوشگذرانخ
ته ام نداشتت رايیاري و م یبرا دیکن یرفته نگاهش کردم....گفتم چرا فکر م وا

 !د؟یکن یکه گفتم آماده ام باور نم یهمان کار یآماده ام؟...من واقعًا برا
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فاوت یب با چه م یقال ریز یت فت:هر  مان  یخواهیرا نشتتتان داد و گ ه
مه  نا ناستت مه  یجاستتتت...شتت نا ناستت فوت  یخودت...گواه یمن.....شتت

مه  جارنا که م یپدرت...ا چه  مه،هر  مه و ه نه...ه  یبردار...ول یخواه یخا
قال یحرف گریموم نم.د رستتتد،یبه من نم یریدروغ نگو...از تو خ ا ر ینزدم...

نار زدم و  مهک نا ناستت مادر ی شتت نا عکم  یرو برداشتتتم،ول میخودم و 
قال یرا از رو خواهم... ستترش یچه؟گفتم:عکم هم م ند کرد و  یدار  بل

س اهیس دیبا زایو ی!گفتم:برا؟یخواه یم یچ یبار گریگفت:عکم را د  دیفو 
شد دار سها د؟بلندیو تمام رخ با سراغ کمد لبا ست کیرفت. شیشد و   کیپال
 مختلف بود. یزهایمختلف در سا یدرآورد پر از عکسها

کارش مشتتغول  نیزم یمن رو یرا جلو کیپالستتت به  باره  خت و دو ندا ا
 یرا که م ی... اما هر چه بود مهم نبود...عکسکردیم یدانم چه فکر یشد...نم

ستم پ س کیکردم چهار تا در  دایخوا سف اهیاندازه و  ستدیو  را تا  کی... بعد پال
تان ...شتتبستتافرمبرم بخوابم...فردا صتتبح زود م دیکردم و گفتم اگر اجازه بده

طول  ی...فردا صتتبح هم که آمدم خواب بود.چند روزدمیخواب ...و رفتمریبخ
ش ش دیک سفار ست  شد...مدارک آماده را همراه با پ  شیبرا یتا مدارکش آماده 

 دهیخشب نکهیا دیکامذ نوشتم...به ام یو ساعت سفر را هم رو خیفرستادم و تار
 رفت با نگاهم بدرقه اش کردم و دعا کردم وقت برگشتتتن یکه م یشتتوم...روز

 ...دیشده باشم و باالخره روز بازگشت رس دهیبخش
باورم نم یمن ابستتتن حوادث یکه برا یروز  ...از آندیگنج یبود که هرگز در 

ر عم کیدر سرنوشتش رقم خرده است تا  یکه از بدو تولد آدم ینحس یروزها
 دل صاحبشان را به سوزانند...
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را و نه  رشیکه اگر انستتتان هزار ستتتال هم عمر کند نه تصتتو ییآن روزها از
 شود... یمحو نم ینظر آدم شیلحظه از پ کی یخورهاش حت

 دیبه ام مینامادر داریبازگشتتت مادر از آن روزها بود...آن روز از شتتوق د روز
شده خ نکهیا زودتر از موعد به فرودگاه رفتم...رفتم و  یلیبه حتم با من مهربان 

 دهیخر میستتاند کیخودم  یفرودگاه ولو شتتدم...برا یصتتندل یرو با آرامش
صورت  یمردم بودم که ناگهان... چشمم رو یبودم و با حوصله مشغول تماشا

جمع بزرگ  کی انیشناختمش،انوشه بود،آنجا م یخشک شد...خوب م یکس
ست گل شغول گپ زدن و خند یبا د ست م سر دنیدر د  ینگاهم را رو عاً یبود.

جا به جا شد.... هر کدام را  یگریبه د یکیمتمرکز شد و از  انشیصورت اطراف
آنها هم مسافر دارند...که  ماشناختم...با خودم گفتم حت یکردم نم یکه نگاه م

 نبود جز...)بابک( یشد و او کس دایپ گرید یصورت آشنا کیناگهان 
چند بار پلک  یصتتورتش خشتتک شتتد...با ناباور ی...نگاهم رودمیرا د بابک

شتباه نم میاه  یکردم خودش بود...بابک بود که با گردن یرا برهم زدم...اما نه ا
ش سو دهیک سرک م شهیش یمدام به آن  ش یها  ا را ب یکلمات جانیو با ه دیک

صتتحنه ها به  نیا دنیبا د یدانم چرا..ول یکرد...نم یرّد و بدل م انشیاطراف
چشتتمانم را وادار به  شتتمیحم شتت کیو  افتیستترعت ضتتربان قلبم شتتدت 

اطالعت پرواز کرد...اما قبل  یتابلو یکلمات نوشته شده بر رو انیجستجو،م
مبدٔا لندن  ز،ازیویار تشیریب ۴۶۵۴که:پرواز  دیگوشم شن ندیچشمم بب نکهیاز ا

 نشست.... نیبه مقصد تهران هم اکنون به زم
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از کناره  میخون در بدم منجمد و دستتتها یدانم ناگهان چه به روزم آمد ول ینم
و  ریز شیکه حاال با اضوراب و تشو یدر وجود یشد.انگار کس زانیبدم آو ی

جمع  نیالهام که مستافر ا نیو ا دیکشت یم ادیرا فر مانیرو شتده بود نام محو ا
 یستترک م وجودموجودم،به ستتلول،ستتلول  یاز ماورا ستتتین مانیجز ا یکستت
 ...دیکش

 او آماده بودم یرا پاک فراموش کرده بودم...اصتتال انگار که نه انگار که برا مادر
ممکن استتتت مستتتافر من بعد از  یعنی...خدوندا...ای...خدا دمیاز ته دل نا ل

شد؟ نم سفر آماده با سخ یسالها از  ست که به  ادمیاما  دمیشن یدانم چه پا ه
ًگل فروشتت به طرف  عت  قدور  میکه برا یگل نیو بزرگتر دمیدو یستتر م

 یکه بابک و انوشته متوجه ام نشتوند،به گوشته ا ی... بعد آرام طوردمیبود،خر
 یمستتافر،حلقه  نیشتتدم...با خروج اول رهیخ یو منتظر،به در خروج دمیخز

شد و امکان د لهیم نیافراد منتظر طرف شرده تر  ود چرا نب یکمتر...اما مم دیها ف
آن طرف تر در  یگذاشتتت و کم یم ها لهیکه مستتافر هر که بود باالخره از آن م

شده  یحلقه  سالن اشدیرونما م تیجمع یباز   ستادمی... پم همان جا کنار 
 و زل و زل به مسافران و همراهانشان نگاه کردم و عاقبت...

 یجوگندم یرا با موها مانیرا که از دور ا یکنم آن لحظه ا فیتوانم توصتت ینم
توانم  یکنم همان طور نم حیدم،تشتترید لشیفام یاش در جمع شتتگفت زده 

ظه  ام را پر پر کرده بودم را  یًگل جوان دنشیعمر در حستترت رستت کیلح
 ریاخ یموجود دهه  نیزتریعز دنید ی توانم،لحظهیکنم،نه هرگز نم فیتوصتت

شر یزندگ یسال ها  یگریدانم که ناگهان موجود د یکنم.... آنقدر م حیام را ت
اورٔا م یرویبود...و با ن بهیکه با من مر بیجآدم ع کی...گرینرگم د کیشتتدم 
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اش پر پر شتتتده  یرا که در خزان نامهربان یو نرگستت دمیبه طرفش دو یعیطب
ش ضربان قلب یصداگردنش فشردم. یبود،به آموشش انداختم.سرم را به گود

 شد... ریسراز میگونه ها یاز رو یبهار لیس کیمثل  دم،اشکیرا که شن
به  شیپا شیحلقه کرد،دستتت ًگل از دستتتم پ میرا که به دور بازوها شیدستتتها

 انی...صتتورتم را در مدمیب*و*ستتافتاد...دستتتش را گرفتم و و با ولع  نیزم
 یستتالها یبه بلند انیدستتتانش پنهان کردم...وبدون توجه به حضتتور اطراف

صدا یصدائ چی...تا مدتها هستمیو انتظار گر ییتنها تلخ  هقهق  ینبود مگر 
ستم و در حال شک سکوت را  س یمن... دم کر ینگاهش م یریناپذ ریکه با ولع 

بده...هم گریمن...د مانیمن..ا مانیگفتم:ا  نیهرگز ترکم نکن...هرگز...قول 
اشتتد؟! ... بینگذار می...هرگز تنهاینکن ییوفا یهرگز ب گریحاال قول بده که د

 قول بده...
شچقدر  یدان یحاال قول بده...نم نیهم چه روزها  یدان یام....نم دهیانتظار ک

 یو من ب ی...تو رفتدمیچه ها کشتت یدان یتو گذراندم...نم یرا ب ییو شتتب ها
به جان  ییوفا یو من ب یکرد ییوفا ی...بدمیتو،چه رنج ها که نکشتت ات را 

به امدمیخر ظه ا نیچن دی...فقط   یزیمن...چ مانی...ایروز نی...چیلح
 تمام شد....بگو... گریبگو...بگو که د

 یزیدر نگاهم مرق اشتتک شتتد...دهانش را باز کرد که چ رهیخ مانیا چشتتمان
صدا شیاما پ دیبگو صدا یکودکانه  یاز او  ست... شک ه کودکان یسکوت را 

 ایکالفه شتتده...ناگهان دن ؟مادرییآ یگفت:پدر...پدر...پم چرا نم یکه م یا
که  دمیرا د یکودک یدم و چهره را برگردان میشتتد...هراستتان رو رانیبر ستترم و
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صو ضح ریت ستان ا مانیا یاز چهره  یصورتش،طرح وا ستم  مانیبود...د از د
رها شتتد...و ناگهان قلبم از ت ش افتاد...چند قدم به عقب رفتم و با وحشتتت 

 نگاه کردم... مانیدوباره به ا
ز رد...و من هرگ کیم یکراواتش باز یانداخته بود و با گوشتته  نیرا پائ ستترش

احستتتاس  ای یاز شتترمندگ ایاز حستترت بود  یریستتر به ز نیکه ا دمینفهم
ست...و پاهاگ*ن*ا*ه شک شد...حال عج می...کمرم  شتم...حال یبیخم   یدا

قت ب یکه حت حال مانیخبر رفتن ا یو به نکرده بودم... نه د یآن را تجر ر که 
نکرده بودم...مرده وار  ام تجربه یمیتیپدر و نه در هجوم داغ  یجنازه  عییتشتت

ستم...ا نیزم یهمان جا رو ش شد و در حال مانین  یرا م میبازو ریکه ز یخم 
ه ...من بیادگاریخانم  دیکنم بلند شتتو یگرفت به نجوا آرام گفت:خواهش م

 فرصت مناسب تر... کیدهم که در  یشما قول م
کار  مهیو نا آشتتنا ن لینوازش هم با آن کلمات ثق بیمر یجمله  نیا یحت اما

 یبا لهجه  دیکشتت یرا م مانیکه دستتت ا یدر حال یماند...چرا که زن جوان
ته بود یستتیانگل ظیمل فت:گف ها یگ قدر نج یرانیا یکه زن ندیآن  یتکه ح ب
نم که خودش را یب یرا م یپوشانند اما در بدو ورود زن یرا از نامحرم م شانیرو

جدا نم یدر آموش تو م ندازد و از تو  جابت گرید نیشتتود...ا یا  یچه جور ن
 است؟ا

سرم را باال  یسیبه زبان انگل مانیا شقانه... صر و کوتاه گفت:نجابت عا مخت
به لبخند  به زن جوان نگاه کردم و و هم  به زن جوان نگاه کردم... هم  کردم و 

سخر ب شن رشکیتم خبرش  به بابک گفت:تو رشکیکه ب دمیو انوشه و بابک...
رف ح یبرا یی...جامینتوانستتتم بگو یزیچ گری! دیکار احمقانه ا ؟چهیکرد
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صت ایزدن نبود  ستم و بستنیدوباره گر یبرا یحتا فر بار  یه براآنک ی...بر خوا
همه خواب  یایو رو یجوان یسال ها یهمه  یکه آرزو  یمرد یآخر به چهره 

گاه کنم،خم ییطال یها اه به ر یبه طرف در خروج دهیو له دهیام بود ن
 افتادم....

.باز ...دلقک من..یکنار بابک که گذشتتتم با طعنه گفت:باز هم اشتتتباه کرد از
 ...یهم اشتباه کرد

ر کردم گفتم:به ه یگرفته نگاهش م شیکه با چشتتمان آت یو در حال ستتتادمیا
 شمم... یبهتر از پست بودن است آقا یلیحال دلقک بودن خ

 کرد...جنون آور دنیچشمش شروع به پر یرنگ به رنگ شد و گوشه  صورتش
نه  نه دلقک هستم و ستمیکدام ن چیکه من ه دیدیفهم یم دیگفت:اگر عاقل بود

 پست...!
 رد...که سقوط ک دیبود یگذشتم گفتم:شما فرشته ا یکه از کنارش م یحال در

 شیشتتد که ستتالها پ یلحظه همان بابک کیشتتد و در  یناگهان مهتاب نگاهش
شتم...هم از او هم از ابود...اما م شتم و در محوطه مانین گذ  یرونیب ی...گذ

از  یبه زندگ مایگوش خراش هواپ یصتتتدا ریدنج ز ییستتتالن فرودگاه در جا
 ....دمیشیدست رفته ام مات زده اند

تا که ب هیگر ح  دهیفا یب یزیهر چ گریبود...د دهیفا یهم نکردم..چرا 
که  ییبود...ساعت ها آنجا نشستم...و به گذر سالها فکر کردم به گذر سال ها

 یکم...و عاقبت با چشتتمان چیکم نبودند...ه چیمال ه گریمال من نبودند.د
 ورم کرده و قرمز به سالن فرودگاه برگشتم...
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نم چند دا یبه انتظار من نشسته بود نم یصندل کی یرو بانهیآنجا مر میمادر نا
 دهیکه ترستت دیشتتد فهم یبود که آمده بود...اما از حالت چهره اش م ستتاعت
 است...

برش داشتتتم و در  نیافتاده بود...خم شتتدم و از زم نیشتتاخه ًگل کف زم کی
 دنیکردم آرامشم را حفظ کنم به طرف او به راه افتادم... با د یم یکه سع یحال

و من ستتر به مهر  دیم کشتترا به او داده بودند مادرانه در آموشتت ایمن انگار دن
 ...ستمیگر میتمام رنج ها یبه اندازه  یمادر یبازگشته 

 رتیکه تمامش در بهت و ح یهفته  کیمن ماند.... شیهفته پ کی میمادر نا
 ..افتاده است. یتوانست بفهمد چه اتفاق یزن! اصال نم چارهیمن گذشت...ب

 یمن،کار آسان یو نامهربان یسرد لیکه او دوباره مهربان شده بود.فهم دل حاال
 نبود.... ینبود...همانوور که درک آنچه که بر سر من آماده بود کار آسان

اش  ینامهربان یسالها یهمه  یهفته به اندازه  کیدر آن  میهر حال نا مادر به
بان ها پ یبه من مهر ثل ستتتال قت رفتم م عد هم رفت... و مرا گرم  شیکرد و ب

 خودم...به شهر شیپ یشد...برگرد ی.کاش مو گفت:نرگم جان.. دیب*و*س
له  مان...مح مان...شتتتا یخود جا از ا دیخود ها نیآن  یهم در م ییتن

گذشتتته...فراموشتتشتتان کن...من هم فراموشتتشتتان  گری...گذشتتته دیمدآ
 یم یو گفتم:نه مادر...خودت بهتر از هر کست دمیب*و*ستکردم...دستتش را 

به هزار و  یدان بت من  یهر دو یبرا لیدل کیکه  ما،مر ما،هم من هم شتت
صلحت آم ست.به هر حال چه ا زیم شما  ونیمد شهیو چه آنجا من هم نجایا
ستم...مد سال ها شما ونیه  یادرم میو برا دیختیر میرا به پا تانیکه جوان ییو 

 با من هم خانه شد... هیمثل سا یی.مادر که رفت دوباره تنهادیکرد
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روز بعد از ظهر زنگ زدند...متعجب  کینگذشته بود که  یادیهنوز مدت ز اما
 ممکن است باشد،چادر به سر کردم و در را گشودم... یچه کس نکهیاز ا

 دنیبود...با د ستادیبر لب ا یحق به جانب و لبخند یبا چهره  مانیدر ا پشت
شدم...چند بار با ح یاو به اندازه  را بر هم  میپلک ها رتیهمه عمرم متعجب 

 که موم ن شدم که اوست...در را محکم بستم... یزدم...و عاقبت وقت
عشتتق  یعاشتتقش بودم و حاال به اندازه  یکه عمر یزیعز یچهره  دنید چون
شده بودم...از تحملم فرا تر بود...در  زاریاز دست رفته ام از او ب یسالها یهمه 

 نشستم.... نیبستم...پشت در همان جا کف زم شیرا که به رو
از همان جا شتتروع به  دینشتتن یند تقه به در زد و چون جوابناباورانه چ مانیا

 سخن گفتن کرد و شمرده گفت:
جان...خواهش م نرگم باز کن...م یجان...نرگم  دانم دلت از  یکنم در را 

ته...م که ال یمن شتتکستت خواهم جبران  یم یعشتتق تو نبودم...ول قیدانم 
 یم... من هم به اندازه کنم...باور کن...آماده ام تا جبران کنم...گوش کن نرگ

 نیا بعد از تواست که  ییوفا یب تینها نی...ادمیسالها رنج کش نیا یتو همه 
به رو دیام،در ام دهیکه کشتت یهمه رنج و انتظار ها یرا  ند مانیدل به یبب  ...

مان.....به خاطرات  یجوان یاز دستت رفته  یعشتقمان فکر کن و به ستال ها
سال ها نیریش شته دور با هم بودنمان فکر کن و   دوباره کنار هم نیریش یگذ

باز نکن به خدا اگر در را  باز کن نرگم جان..  یهمه  یبرا یبودنمان... در را 
 شد... یخواه مانیعمر پش
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ملتهب  یدر اصال جا نخورد اما از چهره  یرا باز کردم...از باز شدن نا گهان در
 من چرا... یو عصبان

ر فکر ...اگگانهی یآقا دیبه صتتورتش گفتم:گوش کن کیپرخاش،شتتمرده نزد با
 ی...و اگر فکر مدیکور خوانده ا شمیمن همون نرگم احمق ده سال پ دیکن یم

م پ تانیبه شتتما داشتتتم،ته دلم برا یکه روز یاز محبت و عالقه  یذره  دیکن
عمر کنم همان  هم گری...اگر هزار ستتال ددیکن یانداز کردم...باز هم اشتتتباه م

خواهد  یعمرم کاف یهمه  یشتتما نشتتستتتم برا یکه احمقانه به پا یده ستتال
هرگز...نخواهد آمد  دیفهم یدهم که هرگز...م یم نانیبود...پم به شتتما اطم

 یبه خاطره از دست دادنت متحمل رنج ای زمیبر یشما اشک یکه برا یآن روز
شم...پم از همان راه سم نرگم را ته دلتان هم  گریو د دیبرگرد دیکه آمد یب ا

سک خ د،ینجوا نکن ست که دوباره عرو  رگیتان،بازیشب باز مهیچون محال ا
 ینیشما به شود.بهتر است تا چ یدلبرانه  یعاشقانه و نگاه ها یخام حرف ها

سته و خونتان را نر شک شته وجودش نه   دیکه آمد یاز همان راه ختهیترک بردا
 بستم... محکم...و دوباره در را دی..برگرد

ته در گذاشتت یرا ال شیپا رکانهیقبل از آن ز مانیبار در بستتته نشتتد چرا ا نیا اما
شمگ شش ر یدیسف ینگاهش کردم...به جز چند تار مو نیبود...خ ا که بنا گو

 ..نداشت. یریکه ازدست داده بودمش توف یزیعز مانیمتحول کرده بود...با ا
م کن یم یدهم...و ستتع یبه تو حق م ینرگم..من..از جهات نیگفت:بب امرانه

ام را از دستتت  یتو صتتبر و بردبار نیو توه یهمه پر خاشتتگر نیدر مقابل ا
ثل هم ند شتتتهیندهم...چون بر خالف تو...م بت ا که  شیعاق  کیتر از آنم 

مدت تاخت بزنم...پم به تو  یستتعادت طوالن کیرا با  یلحظه ا تیعصتتبان
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 میعقل و منوقت تصتتم یرویو با ن یکنم که بر خشتتمت ملبه کن یم هیتوصتت
 .یفرصت دوباره بده کیو به خودت و به من  یریبگ
 ی؟برایچه کار یگفتم:فرصتتت دوباره؟برا دمیخند یکه با خشتتم م یحال در

 یباز یدوباره احمقانه لگد مال شتتدن؟...برا یبرا ایشتتدن؟ چهیکودکانه باز
دست دادن و خاکستر  دوباره از یبرا ایکردن و عاقبت مات شدن؟ یکردن و باز

 ودمغرور،از خ ی؟تویخواه یفرصتتت دوباره م یچه کار یشتتدن؟برا نینشتت
که با من و  یدانیم ؟اصتتالیزنیکه از چه با من حرف م یدان یم چیه یراضتت
 کیو مثل  یستتتادیحق به جانب،آن جا ا ی افهیکه با ق ؟تویچه کرد میزندگ

 یاصال م ،یزن یعقل و منوق به خشم و مضب حرف م یاحمق با من از برتر
 ...؟یکه با رفتنت چه به روز من آورد یدان
خاطر تو عز یدان یم ایاصتتال آ نمیبب به  کستتم را از دستتتت  نیزتریکه من 

خاطر تو از عز یدان یدادم...؟م به  که  یدان یم چیطرد شتتتدم...؟ه زانمیکه 
نادان ها و  ماقت خاطر ح ندبار در  یها یب مرگ و  نیب ،مرزیماریبستتتر بتو چ

س اطرکه به خ یدان یم چیه ایآ ایرا نفم نفم زنان ،گز کردم؟... یزندگ ال تو 
س یو ب یبیو مر ییتنها لهیها در پ س یک سل  یزنبور ب کیشدم؟...مثل  ریا ع
عقل  به نقدری...تو که ا؟ییگو یعسل م تیمن از خاص یو برا یا ستادهیآنجا ا

مال شتتتده  میکه من و زندگ یهرگز فکر کرده ا ایآ یناز یو منوق ات م گد ل
 ...م؟یتوائ یحماقت و نادان

 ترشتتیگرد...هر چه ب یرا افستتوس م میکنم ستتراپا یبه تو نگاه م یخدا وقت به
دانم دل  یشتتوم...واقعا نم یحال خودم متاستتف م یبرا شتتتریب یزن یحرف م
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ادعاها و  ادیات؟ یموروث یو خودپست یشده بودم؟خودخواه زتیبسته چه چ
ده  یستتبر من...که به خاطر چه ک یبر من...وا یات؟وا یتو خال یافاده ها

سرت  ست گرم و  کینگاه مهربان، کیسال ح ا،به ر ستنیگر یشانه برا کید
گل عمرم را پرپر  یهمه ستتال عمر کردم و به خاطر چه کستت نی...ادمیجان خر

 کردم و به باد دادم...
و با انگشتتتت چانه ام را باال  دیدستتتم را قاپ نمایا دیرستت نجایکه به ا حرفم

از اثر  نیگرفت...چشتتمم به چشتتمانش افتاد...قرمز و ملتهب شتتده بود...و ا
هستتتم  ی...من آدم ستتختدیدانم...به هرحال آرام نال یخشتتم نم ایاشتتک بود 

مثل موم،و  توهنوز هم بعد از ستتتالها در دستتتان  نینرگم قبول دارم...اما بب
 یاز آن شتتدم که هم باز رترینکن به خدا پ ی... نرگم با من بازرمیانعواف پذ

 یعمر افستتوس م کیبازم...آنوقت هر دو  یرا م یباشتتم...باز یاریهوشتت
 ....میخور

متهم  یبه جا ای...بمی...حرف بزندادیو بدو کردن و داد و ب کی یبا هم به جا ایب
را  مانیدرد و دلها ایب میرا برطرف کن مانیکردن... ستتو تفاهم ها نیکردن و توه

هم بودنمان دوستتتانه...و مغرضتتتانه باهم قستتمت  یب یدر همه ستتتال ها
که من امیکن باور کن نرگم  مه راه را برا نی... مده ام...برایهم یه رو در  ین آ

 رو حرف زدن...
 شیهستتتم که رها یکه من هنوز همان نرگستت یکن یتحکم گفتم:چرا فکر م با

م شد و چش یکالم تو خام م کینگاه و  کیکه به  ینرگس ؟همانیو رفت یکرد
بارقه  ته، ها ریخنده کوتاه تو را،تعب کیو گوش بستت  یاش م یطالئ یخواب 

 بره،یوزر رهیو رنج و فالکت و ت یدربدر یکه سال ها یکن ی...چرا فکر نمدید
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رد؟از خو یرا نم یادیصتت چیه بیفر گریکرده باشتتد که د یزدندانیتو را گرگ ت
شته چوور توقع دار نهایهمه ا شت یرا باور کنم وقت تیحرف ها یگذ ن تو از نو

 !؟یکرد غیسالها در نیدر تمام ا غامیپ کیگذاشتن  یحت اینامه  کی
آنکه  یب یکرد می...رهایبدان یخداحافظ کی قیمرا ال یآنکه حت یب یرفت تو
نتظارت ا....من مدتها به یکارت داشته باش یبرا یمنوق هیتوج ای حیتوض چیه

 یقع دار...آنوقت تو تودمیخانه ات،رفتن تو را شن رینشستم و عاقبت از دربان پ
شکها و حرفها سال بازو در بازو ازبعد  یتو را باورکنم و وقت یکه من ا زن  یده 

 یتو را،لبخند یخنده فرضتت کیلوحانه،  ،ستتتادهیگرد یخبر برم یب یگرید
 هستم؟ یصورت به نظر تو من آدم عاقل نیدر ا ایکنم؟ آ ریعاشقانه تعب

زن  کیاگر تو را کنار  دی...،فقط شتتتادی...شتتتامیگو یپرده م یمان،بیا نیبب
ها ی...درصتتتد کوچکدم،ید ینم یگرید بار و  تیاز حرف را...،در مورد اج

 نیاستتتت که چن دیکردم...اما حاال بع یانتظارت...،باور م یطوالن یروزها
 شده باشم... نهوایکنم...،مگر آنکه د یکار

نباشتتم اما بقدر خودم عقل و درک  یو حستتابگر رکیمن مثل تو آدم ز دیشتتا
ها خبر ر یپاخورده،ب یقال کیکه مرا مثل  یدارم،الاقل آنقدر که بدانم که مرد

که  یاز من نگرفت،مرد یخبر چیستتتال ه یکه ستتتالها یکرد و رفت...،مرد
شته و آ سمرا به خاطر بوال ندهیگذ گرفت و حاال با حلقه  یبه باز شیها یه*و*

 یخبر م یو ب یعاشتتق یمن از درد ستتالها یبازگشتتته و برا یگریازدواج زن د
شر ینم د،هرگزیگو صادق رو فیتواند مرد  شد...اگر د یاهایو  که  یدیمن با
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به حستتتاب عالقه ام  یآنچنان از خود ب دنتیآن روزا از د خود شتتتدم آن را 
 نگذار...

 شتتهیهم یکه مشتتت تو را برا یحادثه بود...حادثه ا کی ،فقطیاتفاق دارید آن
 یآمده بود گریداند جز آن بار،چند هزار بار د یمن باز کرد...فقط خدا م شیپ

شده ز تینرگم، خاطره نرگم،برا ادینام نرگم، یانکه حت یب یو رفته بود نده 
 چیه یب یرها،زندگمثل همان با یشتتتد یرنمیهم اگر مافلگ نباریباشتتتد...وا

ناگهان احستتتاس کردم ت یم یبیفر به  دیپشتتتش لرز رهیگذشتتتت... چرا که 
 نیاول نیبه خدا قستتم ا»ناله مانند گفت: ییداد و با صتتدا هیچهارچوب در تک

 یب میبرا نقدریکه ا یکنیرستتتد...چرا فکر م یم رانیبه ا میاستتتت که پا یبار
 مورد !دررم؟؟یاز تو بگ یامآنکه ستتر یرفتم ب یآمدم وم یکه م یارزش بوده ا

که او هرگز در قلب من  رمیگ ی...خدا را شتتتاهد میکنیهم اشتتتباه م نیکاتر
شته...او فقط ظاهرا زن زندگ ییجا ست...من در تمام ا یندا سالها با  نیمن ا

شق به تو زندگ ش یع شق تو نفم ک شق ت یام...حت دهیکرده ام...به ع و ذره به ع
 یبه عشق تو مادر را راض یدست وپا کرده ام...حت یخودم مال و اموال یذره برا

 ...میسفر کن رانیکردم که به ا
ه ک یدوباره داشتتتن تو،به هر پستتت دیستتالها به ام نیدر تمام ا ی...من حتمن

حرفها،ستتاده لوحانه استتت....تو در  نیتن دادم... من...گفتم:ا یفکرش را کن
مال ب تو  یبودم...زن شتترعتو  غهی...من صتتیو رفت یکرد میرها یخبر یک

ق عالئ وتوجه به گذشتتته  یو ستترنوشتتت من...ب ندهیتوجه به آ یبودم...تو ب
فکر  ستتتیمهم ن ی...و البد هم با خودت فکر کردیو رفت یمن...مرا رها کرد

شر یکرد ست دراز یبوده ا یفیمرد   من ندهیپم آ ینکرده ا یو هرگز به من د
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باه نکرده ا نه...؟!همیرا ت  یراتو ب اری...معنمی....؟! ببیفکرنکرد نووری...؟!
 چه بود؟ یدست دراز

تباه شتتدن...؟!چه  یبودن...برا یهمستتر کستت یشتتدن،برا ریاستت یبرا ارتیمع
!آن ؟یدانست یم یشرف یو ب یو تباه یرا دست دراز یبود....!تو چه نوع رابوه ا

عاشقانه  ی...؟!آن نوازشهایکرد یهمه عشق و عالقه که ذره ذره در قلبم فرو م
نبود؟؟؟!تو  یهنبود؟!تبا یمثال برادرانه ات دستتت دراز یه هاب*و*ستتو آن 
ست ستمانیا یپ را هم  نیا پم یآدم در احتزاز گفت کی...مثل ی...قبول کن که پ

 نیتمام ا د،دریلرز یبوضتتوح م تیاضتتافه کن...)حاال صتتدا میها یبه پستتت
 نظر بابک کوچک کردم...( شیسالها من مدام تو را پ

بد گفتم،تا موم ن شتتوم که د آنقدر به ستتمت تو  یکشتتشتت چیه گریاز تو 
 یجو یندارد...اصتال به خاطر تو بود که بعد از ستفر به انگلستتان ،مصترانه پ

ام را با او از ستتر گرفتم...او را از تو متنفر کردم و  یبابک شتتدم و مجددا دوستتت
ش سرش را  س دمیمال رهیبعد هم  سو  ی....آخر مکندرا ب تیتا در نبودن من،جا

!من ینیب یو دل من تا ابد دامدار شتتود....م یمن شتتوهر کن ابیدر م دمیترستت
 ،تودمیهمه زحمت کشتت نیدور از تو،با تو بودن ا یتو بودن،و برا کینزد یبرا

 هان؟...! یچه کرد
ست و  ی!مثل آدمها؟؟یکرد یثاریشدن چه ا کیقدم به من نزد کی یبرا تو د

ضه  یو ب یپا چلفت شک مدام ا رکانهیفکر ز کی یو به جا یستادیجا ا کیعر
سک آن جا یرا کند تیسهایو گ یختیر سرامت،مثل متر .حاال هم که آمده ام 
ن م ی...ولمفقط به خاطر آنکه زن گرفته ا یران یو مرا از خودت م یا ستتتادهیا
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که  یتواند داشتتته باشتتد وقت یم یتیفهمم که زن گرفتن من چه اهم یواقعا نم
 .گذرانمیرا با تو و خاطراتم م میبه لحظه زندگ من لحظه

سنامه ا کیشر کیفقط  نیکاتر صرفش هم در دل و  یشنا ست.حد دخل و ت ا
ازدواجمان را در  خیاست که نام او و تار یخط کوتاه میجان من به قدر همان ن

ن م اوردم،کهین میرا من به زندگ نیکاتر نیشتتناستتنامه ام نوشتتته،گذشتتته از ا
 یبه خواستتت مادر و اجبار او وارد زندگ نیبخواهم تاوانش را پم بدهم.کاتر

 ب ردازد.... دیمن شده،تاوانش را هم خود او با
خودت را  نیاز ا شتری...برو تا بمانیکاره قوع کردم و گفتم:برو ا مهیرا ن حرفش

شتان شتکه فرامو یاوریب ادیرا به  ییزهایکن تا چ ی...برو و ستعینکرده ا ریحق
 ادیمثل،اعتقادات و فرهنگ و رستتوم کشتتورت را،آنوقت از  ییزهایچ یکرده ا
به خاطر ستت رد ییزهایبرد چ یخواه نامربوط  که  مثل  ییزهای...چشتتتانیرا 

 من....،عشقم....،و خاطراتمان و...
وش تو را فرام دیچه با ینرگم؟....برا ییگو یزد...چرا چرند م ادیمحابا فر یب

 ..یمن بوده ا یاهایآرزوها و رو یر زن سوگلکنم؟...تو همه عم
ها یخدا م فقط مه ستتتال که تو در ه ند  کستتم بوده  نیزتریعمرم عز یدا

مه ستتهم من از من بودن،من  ی...فراموش کردن کستتیا پاره تن من و ه که 
 دیمن با یبه اعتقادات و آداب و رستتوم کشتتورم دارد؟....تا ک یاستتت،چه ربو

که ه ییزهایتاوان چ با یدخل چیرا ب ردازم  جا  تا ک ندارد؟....  یفدا دیبه من 
 یم گری.د یدوست گریهمه د نیخسته شده ام از ا گریشوم...؟به خدا د گرانید

شم...تا ک شته با ست دا ش یخواهم خودم را دو نقش  گرانید یبه خاطر دلخو
ش یکردن و ادا درآوردن؟تا ک یباز ستن و دم نزدن؟تا ک دنیرنج ک به  یو لب ب
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ساز د گرانیدل د ص گرانیزدن و با  شت نق ی...تا کدن؟یر*ق*  یخنده،ب ابپ
 ستن؟ی،گر یصدا و پنهان

 با قدرت کهیرا گرفت و درحال میکرد...دوباره دستتتها یم هیبوضتتوح گر حال
با اطم یم یبیعج تار  نانیفشتترد، عا خواستت فت:گوش کن نرگم...من واق گ

سع شق توام.برا قتایکه من حق زمیعز یکه بفهم نهیمن ا یتوام...و  صال ا میعا
مده ام آ فقطنه؟!من  ای یبدان یبا تو بودنم را پست انیعشق همه سال ستیمهم ن

ز لرزاند...و ج یقلب مرا نم یگرید یزن چیکه هنوز هم جز تو ه میتا به تو بگو
 چینگاه و ه چیلبخند عاشقانه تو،ه کینگاه معصوم و  کی دنیتو،د یرو دنید

 نیدر ا یبیمل ومش و فر چیکند...باور کن که ه یمرا مرق لذت نم یلبخند
 رسم... یبه آرامش نم یزن چیکه من جز در کنار تو در کنار ه ستیحرف ن

شت یسعادت یمن ابتدا و انتها یبرا تو سرنو کن که ن یمرا و خودت را محتوم به 
ود تا ب یگفتم:کاش هنوز عشتتق ی...آرام و به ستتختمیستتتیآن ن قیکدام ال چیه

ها یذره ا یحت ایکنم... ثاریآن ا یبرا به حرف تا  ماد   یگوش کنم....ول تیاعت
تو در فرودگاه تو را با همه گذشتتته ام به  دنیافستتوس...افستتوس که بعد از د

 س ردم... یفراموش
 وحشت گفت:آخر چرا؟ با

تمام داستتتانهاستتت.در  انیتاهل پا ایدن یکه در همه جا رانی:چون نه در اگفتم
....با حستترت دمیرا به وضتتوح د دنیچیدر خود پ نیخود مچاله شتتد و من ا

و ازدواج با ت یو قانون ینداشتم.آمده بودم تا شرع ییگفت:من از تو توقع نابه جا
الزم را هم با خود  دارکخواستتتم تو را با خود ببرم.دعوتنامه و همه م یکنم.م
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گرفتن آدرستتتت رفتم اراک...تو را  یبرا شتتتبید یوقت یآورده بودم...حت
به پدر  شیکردم...همانوور که ستتالها پ یشتترافتمندانه از مادرت خواستتتگار

 مرحومت قول داده بودم...
 ؟باینک یم یکه مرا چگونه از او خواستگار یخاطر گفتم:به مادرم گفت دهیرنج

 ؟یو به چه صورت طیچه شرا
 .سرش را تکان داد. یبه عالمت منف آرام

....سکوت کرد....جواب سوالم واضح بود...سرم رفتی:والبد مادر هم پذگفتم
 را به عالمت تاسف چند بار تکان دادم و با پوزخند گفتم:

ها را دارم...آن هم  تی...پم توان درک واقعستتتمیبچه ن گریمن د مانیا نیبب
که ن ییها تیواقع ند  قدر واضتتح  یحیو توضتت فیتعر چیبه ه ازیکه آن

ون !چرا؟!چ؟ینکته که تو هرگز عاشق من نبود نیمثل ا ییها تیندارند....واقع
حبت هم ص یحت یگریبا زن د یتوانست یهرگز نم یعاشق من بود قتایاگر حق

و از او صتتتاحب چند فرزند  یچه برستتتد به آنکه با او هم خانه شتتو یشتتو
 نجایا ییایکه ب نیا یبه جا یچون اگر بود یستی....هنوز هم عاشق من نیبشو

بخت برگشتتته خار  یهوو کیو مرا تا حد  یو با من ستتر زن دوم بودن چانه بزن
کاتریداد یرا طالق م نیکاتر یرفت ی...میکن مان  ظاهرا ادعا  را ینی...ه که 
فراخ  نهی...آنوقت با سر افراشته و سیو ندار یکه هرگز دوستش نداشت یکن یم
عاشتتقانه و شتترافتمندانه  یعمر زندگ کی یو مرا با احترام و ادب برا یآمد یم

 .کردم.. یرا باور م تیاز حرفها یآنوقت درصد دی...شایکرد یم یخواستگار
ستم دوباره باورت کنم.... یآنوقت م دیشا شم...ول ایتوان شقت با  یدوباره عا

چرا؟چون  یدان یرا مرتکب شتتوم...م یحماقت نیحاال محال استتتت که چن
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آورد چه  یدل عاشق را هم سر عقل م کی یچنان مبرهن است که حت قتیحق
 مرا....و ساکت شدم... یبرسد به دل سر به سنگ خورده 

شتتتد...در آن حال نگاهش به آفتاب  رهیدر ستتکوت همانوور به من خ یمدت
کرد...هراستان نگاهم را از او  یمانستت که ذره ذره برف دلم را آب م یم یدام
 ام راز دلم را از او پنهان کنم... یتفاوت یکردم تا با حفظ ب یو سع دمیدزد
 یگوشه  میکه به عادت قد یتر از من بود.پم در حال رکیز شهیاو مثل هم اما

ب م لشیستتت م دیجو یرا  فت: گو یگ ب م ییشتتتود   ییگو یچرا دروغ 
در  یخواهم بدانم چرا ستتع یخواهد بدانم؟!م ینرگم؟....هان؟!واقعا دلم م

نگاه هم قدرت حاشا کردنش رو  کیدر پم  یکه حت یدار یپنهان کردن عشق
باخته رو؟...قمار بزرگ؟یامتحانم کن یخواه ی...م؟یندار پاک   یم ی...من 

قد کیبا  یعاقل چیچون ه یکن جه نرم نم یمیعاشتتق   یدستتتت و پن
مرور و  دهیچ الی ریپ ریشتت کیمثل  یمیکند....مخصتتوصتتا اگر آن عاشتتق قد

 ابهتش را در گذر سالها از دست داده باشد....
 در برداشت... یرا از ال شیآرام پا و

ا دانم چر یتوانستتتم در را ببندم...اما نم یخواستتتم م ینبود اگر م یمانع حاال
نداشتتتم....چ ینم جادو یدر آن ستتو یزیتوانستتتم...توانش را  کرده  میدر 

...چند قدم که برداشتتت دیدر همه وجودم لرز یزیبود.پشتتتش را به من کرد چ
 ....یکاش هرگز ازدواج نکرده بود مانیتامل گفتم:ا یب

سرش را م یو در حال ستادیا ناگهان شمانم خ یکه  شد...به  رهیچرخاند به چ
ن ...باور کیدرک کن دمیرا که کش یتا درد یزن باش کی دیزحمت ادامه دادم با
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شر ست...من ا ریمن م یدر قلب تو برا یکیکه قبول هر  سال  نیممکن ا همه 
ش یسخت س دمیو انتظار نک سهمم را با ک سمت کنم...من ه یکه   یتو را م مهق

 ...یکیمزاحم و شر چیخواهم تمام و کمال و بدون ه
شمها شمرده گفت:و ا زیرا ر شیچ سرم را  نیکرد و  حرف آخر توست نه؟!آرام 

 تکان دادم....
شرده و  دایپ یبیحالت عج صورتش شدت ف ضالت گونه اش به  کرده بود...ع

شمها شده  شیچ شب نیبود...در اتنگ تنگ  شدت  ود ب یمانیهمان ا هیحال به 
 افتاد و شکست... نیبه زم میپاها یکه قاب خوش جلو

بود ناگهان دلم را لرزاند آنقدر که نا خود اگاه  شیکه در چشتتمها یبیعج درد
کرد و چشتتمانم را به نم نشتتاند...پم نگاهم را از او  دنیچانه ام شتتروع به لرز

 او که از من یانداختم و به قدمها نیی...ستترم را پاندیرا نب میتا اشتتکها دمیدزد
 نقدریماندم اما هم رهیاو خ یپادانم چقدر به رد  یماندم نم رهیشتتد خ یدور م

 رفته بود... مانیسرم را باال کردم ا یدانم که وقت یم
جا یرفتن قدم نشتتتان یپا یکه من در  به  قدم  بازگشتتتت م یرفتنش   یاز 

که  یگرداند...بازگشتتت یرا به من و مرا به خودم بازم مانیا که ی...بازگشتتتدمید
که در نبود او به خاطر او  ییها یتمام ستتخت یکامل بود برا زادیدستتت مر کی

ش س هیدانم بر پا ی...بله...بعد از ان ماجرا نم دمیک سا صل و ا خودم را  یچه ا
نده و ا نده ا مانیبر باز نابرا یم یباز نیرا  مدت منتظر  نیدانستتتم...ب مام  ت

دانم چرا اما احستتاستتم مدام به  یحادثه...نم کی ایاتفاق  کی ایبودم...منتظر 
مثل متارکه  یدر شتترف وقوع استتتت معجزه ا یزد که معجزه ا یم بیمن نه

 ...مانیا یخودکش یحت ای نیکاتر
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بغرنج  طیام در ان شتترا یحفظ مرور عاشتتق یآن روزها برا یبود ول احمقانه
ض مانیا به مرگ یحت شق من  یهم را شرط آن که به خاطر من و به ع بودم به 

به هر چ قتیبوده باشتتتد....در حق باره متروک و  یزیحاضتتر  به جز دو بودم 
 فراموش شده بودن....

سخره ص یآدم یدانم...الاقل برا یبود م م سال و تح سن و  من واقعا  التیدر 
سخره بود ول شق آدم یم سن و یرا کودک م یع ص کند در هر  که  یالتیهر تح

قل ع یحت یکه گاه استتتیدن بیفر نیعشتتق ناباورانه تر قتیباشتتد...در حق
به راحت یآدم باور م یهم  ما حت یآن را  ها یکند...ا هم  یخوش کودک یخواب

بته دارد و صتتد ال یترک برم یهم روز بهایفر نیو بلور شتتفاف تر رندیپذ انیپا
ستن مدت ز نیا یانتظار من برا شک ش یادیدوباره  ...در واقع هنوز دیطول نک

که  کی ته بود  گذشتت فاق ن ته از آن ات باره زنگ  کیهف عد از ظهر دو روز ب
به ستترم کردم ول جانیزدند...ه با  هاز آنک شیپ یزده چادرم را  باز کنم  در را 

و  دهیرنگ پر یلینگاه کردم...افتضتتتاح بود...خ نهییوستتواس به چهره ام در آ
ش شوآمدم پ یبه نظر م دهیهجران ک ش زمیم یم با عجله ک  انهیرا باز کردم و نا

صدا یسع زنگ مداوم  یکردم تا با رژگونه و رژ رنگ را به چهره ام برگردانم اما 
ها کاره ر مهیکرد آنقدر که عاقبت کارم را ن یموقفه اعصتتابم را متشتتنج  یو ب

 .دمیکردم و چادر به سر به طرف در دو
 تادهسیکه پشت به من ا مانیپهن ا یرا که باز کردم قامت افراشته و شانه ها در

را برگرداند و با  شیکردم...رو یبود چشتتمم را نوازش داد...آرام تک ستترفه ا
را  شیجا دهینگذشت که پوزخند کش یزیبه صورت من نگاه کرد اما چ تیجد
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ش صورتش بخ سع یو عاقبت در حال دیبه خووط موقر  رد خوددار ک یم یکه 
 باشد گفت:سالم........

سع یدر حال صبان یم یکه   ی.مسالم.. کیکنم گفتم:عل تیکردم تظاهر به ع
کردم بعد از  ینم گانه؟فکری یآقا دیخواه یاز جان من چه م دییشتتود بگو

ه که با چشم و ابرو ب ی...!در حالدیبه آن وضوح باز هم برگرد ییحرفها دنیشن
شاره م ست  یصورتم ا شخص ا کرد گفت:بله....اتفاقا از ظاهرتان هم کامال م

 ...!دیکه اصال منتظر بازگشت من نبوده ا
مشب من ا یآقا...ول دیگفتم:ببخش یکه جاخورده بودم با حاضر جواب یحال در
ر نشده...د رمیتا د دیدعوت دارم...اگر ممکن است زودتر حرفتان رو بزن ییجا

گفت:از ظاهرتان معلوم  دیجو یرا م لشیستتب یگوشتته  یکه با بدجنستت یحال
چون  دیاشنب اناصال نگر نی...بنابرادیبر یم فیتشر سکویاست که احتمااال د

 کنند... یم ینواز همانیمعموال تا صبح م ییمحفلها نیچن
.و من.. زیهاست عز یجا....کشور آدم حساب نیزد...با حرص گفتم:ا خی بدنم

 یجا خبر نیدر ا دیگذران یکه شتتما در آن تا صتتبح خوش م ییاز آن محفلها
با بستتتتین باال آورد و  شیدستتتها یحوصتتلگ ی.... به عالمت ستتکوت  را 

فت:خ حاضتتر جواب یخوب...م یلیخوب نرگم...خ یلیگ که در   یدانم 
باال  مانیاز آن که دعوا شی...حاال پستتتتیبه جنگ و جدل ن ازی...نیاستتتاد

چک و چانه هم نزن که  گریبا تو دارم...د یر مهم...کانیداخل ماشتت ایب ردیبگ
...من اصتتال یامدیاگر ن ی...ول چیه یاصتتال حوصتتله اش را ندارم...اگر آمد

 یمراهم را  یاعصاب خرد یکنم و ب یرا روشن م نیکشم....ماش ینازت را نم
 روم... یکشم و م
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ناز کردن و ادا در آوردن  یبه راه افتاد...اصتتال جا نیخودش به طرف ماشتت و
که  یاز قفم ب رد...با خودم گفتم:خودکش شهیهم ینبود...ممکن بود پرنده برا

هم اومده قولش را بدهد...و  دیرو طالق داده...شتتا نینکرده...پم حتما کاتر
......کنار یصتتندل یو دستتت اچه رو دمیدو نیاستتتداللها به طرف ماشتت نیبا ا

 نشستم... مانیدست ا
 مانیاز ا ییه ستتکوت گذشتتتت....و من هر چه منتظر شتتتدم صتتتداب یمدت

ست نم ستم به چ یبرنخوا سل یاما به خودم دلدار کندیفکر م زیدان ما دام که م
نکه ا یب نیکه باشد به ضرر من نخواهد بود.... بنابرا یزیذهنش مشغول هر چ

 یانکه نوا الیخلوتش را خراب کنم دستتتم را به طرف ضتتبط دراز کردم...به خ
را بدستتت اورده و او را انچه که به  مانیدل ا زمانیخاطره انگ یاز ترانه ها یکی

ه دک چاندنیباطل ....چرا که با پ الیخ یدارد مصمم تر سازد...اما زه دیان ترد
هم از خواب  مانیا یبرخاست که نه تنها من که حت یبیمه یضبط چنان صدا

 ...دیپر یخرگوش
 برگ. یحوصله گفت: د یب مانیا ست؟یچ گرید نیاعتراض گفتم: ا با

 شده... یهم مرب تیترانه ها یگفتم: حت یعصب
 خوب اریکردگفت:بستت یکه ضتتبط را خاموش م یرا برگرداند و در حال شیرو

 جابه یصتتندل یرو اطیستتر اصتتل مولب...با احت مینرگم...بهتراستتت برو
با تو  همارمیمولب بستت کیجاشتتتدم.ادامه داد؛من امروز امده ام تا در مورد 

بار هم که شتتده عاقالنه و نه  کی یخواهم که برا یصتتحبت کنم...و از تو م
 ...یدر مورد ان خوب فکر کن کودکانه
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 ....نباشد یکه مولبت تکرار دوارمیشد گفتم: ام یکه تنم مور مور م یحال در
که امروز م محکم چه  بدا...در واقع ان بدا....ا فت:ا  میبگو تیخواهم برا یگ

راکه مشت کرده بودم از هم باز کردم  می...شادمان دستهایا دهیهرگز از من نشن
شتم....بعد در حال میزانوها یو ان را رو س یگذا ش یم یبه راحت یکه نف  دمیک

 ......بگو کنمیم....گوش ستندین یتکرار تیگفتم:خب....حاال که حرفها
 ه ساکت شد.......ودوبارنیرا تکان داد و گفت: خوب است....افر سرش
سر رفت... انچه یدهیلفتش م نقدریزده گفتم: پم چرا ا شتاب ... حوصله ام 

 وضع خالص کن.... نیزودتر بگو و خودت و مرا از ا ،ییبگو یخواه یم
س م در حال قیرا برگرداند و عم سرش ستش را به فرمان  ینگاهم کرد... که د

م فل  برا یق من.. تش..... خوب راستتت فت: گ خ کی یکرد، مر  مده  ریا ا
 امده ام... یخواستگار یام...درواقع...برا

بدنم از شتتتاد یحال در مام  ند دیلرز یم یکه ت ند خ حال عجدمیبل  یبی...
 یگذاشتتتم و گفتم:عجب حرف تازه ا مانیدستتت ا یداشتتتم...دستتتم را رو

ته ا نی....؟!ایزد ف بارگ که صتتتد  هیحرف را  قط  ف قتی.... مل  چو ع
گفت....احستتاس جرات  ینم یزی....اما او چخندهری...!ودوباره زدم زینکرد
ته....،اگر  مدر وجود یبیعج مه دادم ....الب با صتتراحت ادا النه کرده بود .....

ش ادیرا از  میحرفها شرا ینبرده با شا ومیو شد،   یتازگ دیدر خاطرت مانده با
 من؟ ی دهیبر الی ریپ ریش ستین نووریباشد...ا وتیشرا یحرفت در تازگ

.در نگاهم کرد... یبیو طور عج دیکش رونیدستم ب ریرا به سرعت از ز دستش
 ....رنگ نگاه او بود...زینوتر از همه چ دیشا طیان شرا
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بابک....در  یخودم.....برا ینه برا ی... ولیگفت: امده ام خواستتتگار شتتمرده
 کنم... یاو خواستگار یامده ام تا تو را برا قتیحق

 یرا از من بر م شیکه رو یگ نگاهش کردم در حالو من جیکرد...گ خی بدنم
 زل زد و به سرعت ادامه داد: رونیجلو به ب شهیاز ش میقم*س*تگرداند 

ن...او خوبتر از م میتوانم بگو یم یاست...حت یبابک واقعا پسرخوب یدان یم
با هم صتتم یشتتناستتم...ستتتالها  یرا خوب م ...مثل دو میبود یمیستتتال 

ست خوب یبرادر...بابک برا بود...هرچند که من هرگز درحق او  یمن واقعا دو
گاهش م غیدر یبد چیاز ه قت ن نده  ینکردم...راستتتش هر و کنم شتترم

شود گفت  یسال عاشق تو بود...در واقع م یاو سالها یدان ی....اخر مشومیم
ا و ارتباط شم یکیمانع نزد شهیهم ی...ولمیکه ما هر دو هم زمان به تو دل بست

شد کردم تا در دل بابک نفوذ کنم و  یم یسع یگاه ،ی...،گاهیم...حتدونفر 
ان روزها  نم یدان یکه به تو داشتتت کنم...م یعشتتق پاک نیگزینفرت را جا

شق تو بودم که با انکه م ستم، که او به مراتب برا یانقدر عا شا یدان تر  ستهیتو 
 را باور کنم... قتیحق نیاز من است نخواستم که دلم را بشکنم و ا

 یادا روزان که مب یاز فاصله ساختم و برا یواریشما دونفر د نیبا دستانم ب پم
س الیخ ستم ا د،یکن دنیبه هم ر لند را هر روز بلندتر و ب وارید نیتا انجا که توان

 یزینابود کردن چ ای جادیا یبرا یقدرت بشتتر یتر کردم....مافل از انکه گاه
 و کوچک است...... ریحق اریبس ستیکه در سرنوشت ما ن

 نیکدام از ا چیدانم که تو ه یبالفاصله ادامه داد:م مانیانداختم،ا نییرا پا سرم
ابک ب ی...ولیاطالع بود یاز عالقه بابک هم ب یحت دی...شایدانست یها را نم
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کنم  یدانستتت من با او وعالقه اش چه م یم یدانستتت...حت یرا م نهایهمه ا
شقش را بگ یبرادرانه اش جا ثاریسکوت کرد واجازه داد تا ا یول را  نی...اردیع

 پسر چقدر بزرگوار و با گذشت است... نیا یگفتم تا بدان
 ؟!نه؟ مانیاست ا دیجد یباز کیهم  نیگفتم: ا ارام

نه.ا محکم نه نرگم.... خدا  به  فت:  قتیحق ستتتتین یباز گرید نیگ
رخ و چ کیمثل  ایتا دن میهم پنهانش کردسال از  یکه سالها یقتیاست....حق

سرمان بچرخد و ما هر چه م ش میدو یفلک مدام دور  سراماز با ....با  مینقوه 
 ....!یگفتیهمه سال به من دروغ م نی!ا؟یگفتیبغض گفتم: پم دروغ م

و بعد  یکرد ی...مرا رنگ میاورد یعاشتتق را در م ی...ادایداده بود یباز مرا
 یاحمق چهی! عجب بازم؟یگو ی!درستتتت نمیدیدلقک به من خند کیمثل 

که ا ند نیبودم من  لت خواستتتت چرخا که د مه ستتتال مرا انوور  و من  یه
 نیمکه ه یتو نبود نمیامروز ابلهانه باورت کرده بودم.بب نیتا هم ی.حتدمینفهم

ندگ نیزتریعز زم،تویعز یگفت شیده روز پ  یه مک ی...؟! تو نبودیمن یزن ز
که  یتواند مرا ستتعادتمند کند؟ تو نبود یتواند نم یجز تو نم یزن چیه یگفت

 !؟یتو نبود نیا ؟یعاشق من قتایبفهمم که تو حق کنمیم یسع یگفتیم
 را فراموش کن.... میگفت: فراموش کن نرگم....همه حرفها ادیفر با

را  ها نیخورد...گفتم: ا یقابل استفاده نباشد به درد نم یوقت یادم احساسات
م ند  چر غییگو یهم  ت با  ی... چرا؟یپرستتت ری جا د؟ ند  شیک چر

ساتت به درد به خور بودند،اگر تو کم سا ست؟گفتم:اح ربزه و ج یکم ،فقطیا
شت سارت دا ست ختهیخود فروخته و خود فر نقدریتو ا ی....ولیج  گریکه د یه

 کند... یتو را متحول نم یحساسا چیه
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کردم  یم دایکه من جربزه و جستتتارت هم پ میحرص گفت:حاال فرض کن با
شمرده گفتم: ه یمثال چه م از  شتریو ب یداد یرا طالق م نی...کاتریچیشد؟

فدا نیا ...اگر تو جستتتارت یکرد ینم گرانیخواستتتِت د یخودت و مرا 
شت ست ی،میدا شروع کن زیهمه چ یتوان ساتت یرا دوباره از نو  سا ...انوقت اح
 امد.... ینم دهیفا یمصرف و ب ینظرت ب بههم 

شتباه م شمرده و خوب فکر کردم.... ت تینرگم...من به حرفها یکن یگفت: ا
 تمام داستانهاست.... انیتاهل پا یگاه یگفت یراست م

چه  ی...( پم طالق را برای) گاهییگو ی: خوب استتت که خودت هم مگفتم
 شرافتمندانه تر است... یلیاز تحمل خ ییانکه جدا یگذاشته اند.....برا

ر د یگرید یکستت یاستتت که پا حیصتتح یحرف وقت نیا ی....!ولدی:شتتاگفت
شد...وقت انیم  شودیهم تباه م گریچهار نفر د یزندگ نیبا طالق من وکاتر ینبا

شتتود از شتترافت حرف زد؟! گفتم: کدام چهار نفر؟؟! دو بچه من ،  یچوور م
 یاهشتتود؟ تب یما دو نفر چه م یو بابک. گفتم: پم من و توچه؟ زندگ نیکاتر

 م؟ینک یزندگ میتونیم یما ک شود؟ینوبت ما م ی! پم کست؟یما اصال مهم ن
از دستتتت رفته...خودمان از دستتتش  گهیما د یگفت:فرصتتتت ها متاستتف

بت د گری...حاال دمیداد بت کستتتان گرانینو  یکه هنوز فرصتتت یاستتتت...نو
ستاش و دوباره قاپ شد ا دمیدارند...د صتها مان،اگهیو گفتم:با  یمنظورت از فر

ته،فرصتتت مه چ یاز دستتتت رف به ه که من از دستتتش دادم من   زیاستتتت 
ض ص ی...حتمیرا ست؟! دغهیبه  ص یعقد هم نم گری...! خوب ا  غهیخواهم به 
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ض صال به هر چ یرا شته....ا ض یتو بگ یشدم.مثل گذ  ینم گری...فقط د میرا
 خواهم از دستت بدهم... ینم یفهم یواهم از دستت بدهم. مخ
 خود خودت و یهم ب ز،تویچ چیبه ه ستتتمین یگر،راضتتیبغض گفت:من د با

ست...بگذار پ دهیفا یدار نکن، نرگم.چون ب حهیمرورت را جر شمم شیا  چ
 شنهادیشو و در راجع پ ادهی....!حاال هم پیکه بود یو در خاطرم همانوور بمان

ک باب اماگذشتتته... گهیبوده د یمن وتو هر چ یبابک عاقالنه فکر کن...ماجرا
از  شتتتریب یحت کنمیتازه اول راه استتت...او واقعا تو را دوستتت دارد و من فکر م

 من بتواند تو را خوشبخت کند....حاال برو.....
ش وانهید مثل شک ر کیشدم...و ادهیپ نیها از ما  ...واقعا چهختمیهفته تمام ا
حال که  نیتوانستتتم عاقل باشتتم در ع یتوانستتتم بدهم... چوور م یم یجواب

صال در قلب من به جز ا شقم...ا س یم مانیعا را راه داد؟مگر  یگرید یشد ک
 مانیا دیاتواند عاشق شود؟ش یچند بار م قتایقلب حق کیوجود، کیدل، کی

ن واقعا ازدواج م ایا یتواند مرا خوشبخت کند ول یگفت که بابک م یراست م
 نبود؟ خ*ی*ا*ن*تبودم،  یگریدر بنِد کم د نینچنیا یوبابک وقت

 به عشق؟ یو حت مانیبه خودم، به بابک، به ا خ*ی*ا*ن*ت
من  یزندگ یستتهم همه ستتالها ییاگر تنها یممکن بود حت ریم نی...نه.....انه
 گرانیبه دعمر،به خودم،به قلبم و  کی یشتتد بازهم بهتر از دروغ گفتن برا یم

صال ا نیکه همه ا یزیچ نیا ایبود.ا همه رنج  نیمن ا ایسالها منتظرش بودم؟ ا
مه درد برده بودم برا نیبودم...ا دهیکشتت نهیقبتعا نیچن یه ...هرگز...!پم ؟
فاقا بازگشت شدم...وات یبرا مانیرا گرفتم و مصمم منتظر بازگشت ا ممیتصم
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ه گرفتن جواب دوبار یبرا مانیچرا که دو روز بعد ا دیطول نکش ادیانتظار من ز
 زنگ در را به صدا دراورد...

شلوار خوش رنگ ادمی خودم ست ان روز کت و  ش یه شت در با  دهیپو بود و پ
شت باز یشاخه گل رز قرمز ست دا صدا یم یکه در د شدن در را  یکرد. باز 

 ؟یچوورمن ارام گفت: سالم  دنیرا برگرداند و با د شیرو دیکه شن
 : متشکر....خوبم..گفتم
 یمن برا ؟یفکر کرد میحرفها هیرفت ستتر اصتتل مولب و گفت: خب  عیستتر

 گرفتن جواب امده ام.
 داشت. یا ختهیرمم ظاهرش حال به هم ر یکردم....عل نگاهش

 نیشود داخل ماش ی:بله...چوور؟گفتم:اگر م؟گفتیاماده ا نی:با ماشدمیپرس
صورم ا...برخالف میصحبت کن شت و با ب نیبه ا یرمبت نباریت  یلیم یکار ندا

شرفتیپذ ستم را به  نی...در ما شد...د سوار  را باز کرد وخودش زودتر از من 
ستگ شار دادم و در حال رهید شتا یف شته ب نمکه چادر را محکم با انگ ودم نگه دا

سخت شدم و مثل ادم یبه  شد رو یسوار  شدم.ب یصندل یکه کوه کنده با ا ولو 
 ...میگو یرا م نی! ماش؟یپسند یچوور است... م دیپرس یجنسبد

تر  هقیهستتت قبال خوش ستتل ادمیانکه ستترم را برگردانم گفتم:تا انجا که  یب
شا ی...نمیبود سوار م دیدانم  مدلش  نیان هم اخر یشدیهم پولدارتر...بنز 

پاترول راضتت به  حاال  نگ. تک ر به ان ذوق  ی...کلچیه یشتتتد یرا... هم 
خب...تعجبیکنیم ندارد.م ی... و بم تحول  ریبه نظر من ز یدان یهم 

 کرد. دایتوان پ یهم م شیانسان را در گوشه گوشه زندگ کی تیشخص
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با تو ن یکیو  دنیطعنه شتتن ینرگم ....من برا نی: ببگفت  امدهیو بدو کردن 
 ام.......

حاال بوده ام... غامیپ کیاصتتال حوصتتله جر و بحث ندارم....من حامل  امروز
چک و چانه برو سر اصل  ی. پم بنیو بروم....هم رمیهم امده ام جوابش را بگ

 مولب...
ل در تو  دیلرز یم میکه صتتتدا یحا که  طور  هر  باشتتتد... تم: ف گ

 ست؟ی...گفت:خب...جوابت چیبخواه
فت:بب شیرو عیاستتتت...ستتر ی:جوابم منفگفتم ند و گ به طرفم برگردا  نیرا 

بک م یبا جواب منف یکنینرگم...اگر فکر م با به  بدستتت یتوان یدادن  ت مرا 
شتباه م یاوریب ه با بابک ...چستین یفرصت چیه گریمن و تو د ی...برایکن یا

 ست؟یپرسم جوابت چ ی! حاال دوباره م؟یدیچه بدون بابک...فهم
م جواب ی..... اگر صتتد بار هم ب رستتمانیگفتم: خودت را خستتته نکن ا عیستتر

 ...یدیهمان است که شن
شرا دمیگفت:اهان...حاال فهم یبیحالت عج با  یتوان ینم یبابک را ندان طیتا 

 .یهست یدانم چرا فراموش کرده بودم که تو چقدر ماد ی...نمیجواب بده
مانم خب...ا یبه نم نشتتستتتت...ب چشتت مه داد: فه ادا  یرا از اول م نیوق

بایگفت بار... بعد از رفتن من و ارتباط دمیبگو دی...محض اطالعتان  با و ه ام 
 یتجارت کوچک برا کیخودش  یبابک...او توانستتت به واستتوه من و زرنگ

ه با رشتتت بوه...البته نه از نوع کار من...در واقع او در رااندازدیخودش به راه ب
و دارو و  یمثل صادرات و واردات لوازم پزشک یزیکند...کار او چ یاش کار م

هاستتتتیجور چ نیا ندگز نه و ز خا کامال  ی...از نظر  مال و اموال هم... و 
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که االن ستتوارش  ینیماشتت نیقل استتت...وضتتعش توپ توپ استتت ام*س*ت
دارد...سروضع  هیهم در کوه ا یداروخانه حساب کیمال بابک است... یهست
 ..دیدان یاش را هم که شما خودتان بهتر از من نم افهیو ق ختیو ر

له زنک نبود تیعصتتبان با م که ان ه یحرفش را قوع کردم و گفتم: فقط خا
 ..یشد

به مال و اموال و دار و ندار بابک ندارم.اگر همه  یرفت...ادامه دام:من کار وا
باشتتتد برا ایدن ته  با هم داشتت که ستتتتیمهم ن میرا  چه هستتتت و هر  ...هر 

...به یدیاستت که شتن یهستت،خوش به حال تو و مادرش...جواب من همان
 ینک ینرگم...نکند فکر م نیفکر و بعد گفت:بب یدت جا خورده بود...کمشتت

هان؟...ول به تو بلوف کرده ام؟ بک  با قه  خدا ا یدر مورد عال  نووریبه 
 نیا یحت نیمحض...بب قتیبود...حق قتیحق یدی...همه انچه که شتتنستتتین

 یعنیشاخه گل را هم بابک خودش شخصا به من داد تا اگر جوابت مثبت بود،
ستش من از طرف بابک ان را خرر تا اگر جوابت مثبت بود ان را...حرفش  دمیا

مه گفتم:ا به کل مه  به مانیرا قوع کردم و کل بک... با قه... ...من...از عال
 ندارد... یمن...اصال تازگ ی...براهیقض نیدارم...ا نانیخودم...اطم

دهد.با  یدور را م انیک ک ستتتال یمن بو یعاشتتقانه تازه تو،برا یحرفها نیا
 نیگرد شتتده به من نگاه کرد.ادامه دادم:من ستتالهاستتت که همه ا یچشتتمها

ازه انوقت که تو ت شیدانم...بابک،ستتتالها پ یم یرا که تو امروز گفت ییزهایچ
 ،درینزیان دم م زرا که تو با افتخار ا یعشتتق نیا ختهیبه هم ر ،نقِش یرفته بود
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 نیمنت ا یان موقع هم کلکرد...هم شتتکشتتمیر،پیو تحق نیرنگ تند هزار توه
 قول تو برادرانه و به نظر من) خودخواهانه( را هم سرم گذاشت... ثاربهیا

ه،و نه برادران ثاری...نه استتتیکدام ن چیبه اثبات ه یازین چیه گریچنان که د ان
 کی...بابک یزنیدانم از چه حرف م یعشتتق عاشتتقانه.دستتت اچه گفت:م

 یستتو تفاهم دوستتتانه م کیکه به نظر من  ییزهایگفته بود.چ میبرا ییزهایچ
با خب تو  باورکن.... ها را برطرف کردم... مه ان ما من ه مد،ا او حق  به دیا

و  دمیحرفش دو انیبلند،م یمرد استتتت.با صتتتدا کی...او به هرحال یبده
تانه دوس یبه سو تفاهم ها یربو چی.جواب من همانیگفتم:حرفم را قوع نکن ا

 دوستانه ندارد... ریو م
شتم همان موقع خودم هم م موم ن ستیباش که من اگر به بابک عالقه دا  متوان

سکوت کردم و از کنار ته  شانیها یمغز یسو تفاهم ها را برطرف کنم...اگر 
 گریکه کرده بود،د ییمرا یان بود که نظرش بعد از ان ستتخنران یگذشتتتم برا

مهم  میبرا مک چیمهم نبود...درواقع ستتالهاستتت که به جز تو ه میاصتتال برا
 نبوده...

 چیاستتت...حاال هم به جز تو...،عشتتق تو...،و وجود تو،ه نووریهم هم حاال
ت دانم که تو با خود ینم مانیا نی...ببستتیمهم ن میبرا گریکم د چیو ه زیچ

 یاگر فکر کرده ا یول یمرا شتتوهر ده یو امد یکه بلند شتتد یچه فکر کرده ا
ها لت تن فادار ییکه ع مام ابه ت میمن و و ها ا نیو در ت که رنگ یستتتال ن بوده 

 و لکردهیدختر تحصتت کی...یام،ستتخت در اشتتتباه دهیخواستتتگار به خود ند
ماند.پم اگر تا به  ینم بینصتت یبرورو دار مثل من هر جا که برود،موم نا ب
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شوهر نکرده ام به ا وده نب یشناگر قابل ایام  دهیکه اب ند ستیخاطر ن نیحال 
 ام،نه....قصد شنا نداشته ام....

 !!؟یحساب خودت را حرام کرده ا نیگفت:با ا ارام
شدن ن نیحرف را قبول ندارم...ا نی:نه ابدا...من اگفتم صال حرام   تسیکارم ا

 ...یدان یرا م نیو تو خودت بهتر از من ا
باز با به   یم زیر یدر لرزشتت شیکرد...هنوزهم دستتتها یحلقه اش شتتروع 

ص شق کم ددیر*ق* ست که عا شدن ان ا ش یگری...ادامه دادم:حرام  و با  یبا
 یکستت یبرا ی...حرام شتتتدن ان استتتت که قلبت برایکن یزندگ یگریکم د

 ...حرام شدن ان است که دلتیباش یگریکم د یزندگ کیبت د و شر یگرید
 ...یباش یگریکم د نیکه دور از تو پرپر بزند و همنش یکس یدر هوا

شنا حرام ست که ا شد و تو با مر یگریتو کم د یشدن ان ا ه هم خان یا بهیبا
لرزاند،هر لحظه  یکه دلت را نم ی.حرام شدن ان است که در صورت کسیباش

لرزاند...حرام شتتدن ان استتت که  یکه همه وجودت را م ینیرا بب یزیچهره عز
 ...ستیتون یکه ارزو یرا حم کن یوجود کس یگرما

 یشتتوهر کن یخواه ی!بم استتت...!نمی:بم استتت لعندیکشتت ادیفر ناگهان
که  یزنیحرفها رو م نی؟ایزنیمن م شتتهیبه ت شتتهیچرا ر گرینکن...،به درک...د
شد قبول...اما هر دو  یچه؟...که ثابت کن شدم؟ با شده ام؟!من تباه  من حرام 

 هر دو با هم... میحرام شد
شده ام...انچه من کردم ا نانیاطم با ست...راه  ثاریگفتم:نه...من حرام ن شق ا ع

 نیاخر قتیکردنش را دارد...در حق یتوان ط یکه کمتر کستت یصتتعب العبور
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ستگ ستگاهیا ست.خط قرمز ب یراه دلب شق نیا صور عا شق و ت ست یع .ان ا
جا که د ییجا، بت نم گریاستتتت  بت،مح لک وار  یبه عوض مح ند ستتتا کن

شان را وقف م  سوزد امر یرا که م یت د و دل یرا که م یکنند...انجا قلب یخود
 نیبخشتتند و بدون ان که کوچکتر یستتوزند و م یکنند...انجا م ینم یو نه
 داشته باشند... ییادعا
 بکنم؟...جواب بابک را چه بدهم؟.. دی: حاال من چه با دیدر گم پرس سر

 شدم... ادهیپ نیرا باال انداختم و از ماش میشانه ها یدیق یب با
صبر کن نرگم...ن به در رو  نییکه پا یو در حال دمیدور چرخ میسرعت گفت:

 یانکه نگاهش کنم،گفتم:حرف من و جواب من همان یبودم ب ستتتادهیبه او ا
 نخواهد کرد... رییهم نظرم تغ گری...چانه نزن...صد سال دیدیاست که شن

 زیابک رو ببرد، حرفم چ.... اصتتال مرده شتتو ر بیدنده ا کیدانم  یم گفت
 است. یگرید

 یشتتتدم...ادامه داد:م رهیخ شیدر چشتتمها میقم*س*ترا باال کردم و  ستترم
... ارام ستترم راتکان میگرد یما،فردا شتتب بر ک یعنیخواستتتم که...،که...من 

ست ب یدلم م یلیدادم...گفت:البته من خ  یدان ی...، میبمانم...،ول شتریخوا
 خواهد برگردد... یباز هم بماند...م ستیاصاًل حاضر ن نیکاتر

.لک دیرا به وضوح فهم نیبار با تأسف.و او ا نیا یهم سرم را تکان دادم ول باز
 رود من هم مجبورم که بروم... یاو م یو لک کنان ادامه داد:به حال وقت

ند کان  پوزخ باره ستتترم را ت ها...دو چه  خاطر ب به  فت: زدم...دلخور گ
حال شبیدادم...دستتتش را در ج کارت یبرد و در  به طرفم دراز م یکه   یرا 

 یابر یخصوص لیفا کیمن است...من  یکیآدرس الکترون نیکرد،ادامه داد:ا
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 لیمیا میبرا یشتتوم که هر وقت که فرصتتت کرد یخودم دارم...خوشتتحال م
با خودم...کارت  ی...حتبمیمر یلی...،من آنجا بدون تو...،خیدان ی...میبزن

ز و چند قدم جلوتر ا دیپر نیبه راه افتادم... از ماشتت یحرف چیه یرا گرفتم و ب
تادیمن ا پاستت که ستترم را  به کفشتتها نیی...همچنان  نداخته بودم   رهیخ شیا

...آرام دبو زیواکم خورده و تم شیشتتدم...هنوز هم مثل آن وقت ها کفشتتها
د خواه ی:دلم مدیگفت:نرگم...ستترم را باال کردم و نگاهش کردم...متأثر نال

باور کن ینبدا جا یو  که زنده ام...تو  ایدن یکه هر  قت  تا هر و باشتتم... که 
صاًل مهم یصاحب قلب من صله ها ا صاحب قلب من...باور کن که فا ...تنها 

شته علم آنقدر پ کیما به هم نزد ی...،اگر قلبهاستندین شند.از آن گذ  شرفتیبا
 میتوان یم میکنهر لحظه و هر جا که اراده  ایدن یکرده که من و تو در دو ستتو

که  استتت یم،کافیهم را بشتتنو یو صتتدا مینیهم را بب ریم،تصتتویکنار هم باشتت
 ....میخودمان بخواه

م را نرگم؟هان؟!! سر میگو یالتماس بود،ادامه داد:بد م هیشب باً یتقر شی_صدا
 یاللفکر و استتد چیو آشتفته که ه جیبودم...آنقدر گ جیمعنا تکان دادم...گ یب

گاهش کردم...د میبرا نده بود...پم  یبرا یحرف گریممکن نبود،ن ما گفتن ن
ستم...د سرم در را ب شت   کی یراب یحت ستمتوان ینم گریگفتم؛خداحافظ و پ

صداستمیبا میپاها یلحظه هم رو شت در چمباتمه زده به  ستم و پ  ی...در را ب
که اشتتک از  یگوش دادم و در حال نشیموتور ماشتت یو صتتدا شیگنگ قدمها

را از خودم  دارید نیکرد به خودم قول دادم فرصتتت آخر یم انیه وجودم ملهم
 !فرصت من بود؟ نیآخر موم ناً ...فرصت بدرقه او در فرودگاه را...فردا رمینگ
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 را از حرکت یزیچ ایفرصتتت معجزه کنم؟! نیآخر نیتوانستتتم در ا یم ایآ یول
 خواستم بروم و رفتم... یبه هر حال م یدانستم که نه... ول یباز دارم؟م

از  یمهرآباد...پشت انبوه مردم...گوشه ا یالملل نیو آن جا...در فرودگاه ب رفتم
را  یمرد ی،قدمهاگ*ن*ا*ه یو پاک باخته،اما دزدانه و ب ستادمیهجوم آدم ها ا

 و دمیصتتورتش را کاو دوارانهیبود...و چه ام میهمه زندگ یبدرقه کردم که عمر
ناام نهیچه  با آرامش افتمیناز مم هجران  یاثر چیصتتورتش هدر  دا قدر  ...آن

ها چه  ندگانش  شیدستتتت ب قه کن بدر تاب از  با شتت نان  ته بود و آنچ را گرف
فظ حا گو یم یخدا که  ه ییکرد  به  تعلق  زیچ چیکم و ه چیهرگز 
روح با آن صورت بزک کرده،کنار  یسرد و ب نیآن طرف تر کاتر ینداشته...کم

شکیب شته بود،آنچ نیخبر از همه آن چه ا یب ر  دهستایمغرورانه ا نانروزها گذ
...،که با آن ستتر رشتتکیاز ب یبود که ناخوداگاه دلم به حالش ستتوخت و وا

 کرد... یاز راه دور هم دلم را پاره پاره م یاش حت انهیافراشته و لبخند موذ
احتضار با خودم در حال  یانگار فقط من بودم،تنها من،که با روح انیدر آن م و

 کردم... یابد وداع م یبرا
 که از یی...،با چشتتمهاییبود و نه رد پا یمانینه ا گریکه د ستتتادمیآنقدر ا و

کنده از درد یستتوخت و وجود یم هیشتتتدت گر  یدرمان چیبود که ه یکه آ
شدم و خ یها یصندل یشناختم.بعد همان جا رو ینم شیبرا  هریفرودگاه ولو 

 آن نوشته بود: یماندم که رو ییبه تابلو
صر تکنولوژ ای)آ ست دل ما،برا یدر ع س یصدا دنیشن یممکن ا تنگ  یک

ابد دامدار  یبرا یعصتتر تکنولوژ نی...دل من در همای...خداایشتتود؟(خدا
س یگرما ست که برا یمهربان وجود ک شمانم رفت...آ شیاز پ شهیهم یا  ایچ
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ناور که وستتعت همدل ایدر دن یا یف به من  کی یهستتتت  نگاه عاشتتق را 
 بازگرداند؟ هرگز،هرگز،هرگز.

 1380سال  بهار
شت سر جنگ  دیشا ایدارد... یبیعج یها یباز سرنو شت من،با من  سرنو

عد از رفتن ا بهیدارد... ب ما چیه مان، جه  به ه لیو با او  ماس   یقیطر چیبه ت
نده از او شتتتده بود برا ینبودم...از طرف ک باره آ مه وجودم دو  نیهم یهم ه

د گرم کنم که همه وقتم را پر کن ینکنم و ستترم را به کار یگرفتم بچگ میتصتتم
عزمم را جزم کردم که در آزمون تخصتتص شتترکت کنم و کردم که  نیهم یبرا

خاب ته انت ثه هم در رشتت حاد بد  قًا از  فا کودکان و  یها یماریب یعنیاولم  یات
که بابک را سر  یوقت شدم امروز یمن چه حال یخدا یشدم وا رفتهینوزادان پذ

 ...ای... خدادمیکالس د
ش یوجود بابک نمک دیبه درس پناه بردم و حاال با مانیفرار از ا یبرا من ود بر ب

 ایداکنم...خ دایپ یماریدردش،ت یکه به زحمت توانسته بودم برا یزخم کهنه ا
سال  نیحاال چوور ا ای... خداستین یکنم راه فرار یچرا...چرا هر چه م همه 

و تمستتخر لبخندش را  را شیو طعنه نگاه ها نمیکالس بنشتت کیبا بابک ستتر 
 تحمل کنم...!!چوور؟!!

 80سال  خرداد
بک در  امروز مد و روبرو کیبا ناستتتب ا تادیا میفرصتتتت م  چیه یو ب ستت

وده ها هر چه که ب ؛گذشتهیادگاریو پوست کنده گفت:خانم  ،رکیستیرودربا
 یخواهد خاطرات مشتتترک ما،باعث کدورت و دشتتمن یگذشتتته،دلم نم گرید
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و هم د یبرا شهیما گذشته،ما هم نیما باشد...صرف نظر از همه آنچه که ب نیب
مرض همچنان  یب یدوست نیخواهد که ا یو من دلم م میدلسوز بوده ا ستدو

صًا حاال که اجبارًا با ابدیادامه  صو سال دیخ ش یچند  با هم را تحمل  ینیهمن
 یموشتتتک باز میبا هم قا ای میباشتت زاریدوستتتت ندارم از هم ب .اصتتالً میکن
 دهیرس آرامشما،قوعًا آنقدر به سکون و  یکه گذشته هر دو یی...در سالهامیکن

 !!د؟ی...!موافقمیبرس مانیکودکانه،به کار و زندگ یها یلجباز یکه حاال ب میا
ها قدر رک و ب شیحرف جا خورده بودم...نم یآن که  چه دانستت یپرده بود  تم 

سرم را به عالمت تامیبگو شت و  دیی...فقط  شکرم و برگ تکان دادم... گفت:مت
 نشست... شیجا ،سریگریعکم العمل د چیه یب

 80سال  مهر
که حاال اکثر  یدوستانه شده در حد یلیمدت خ نیا یمن و بابک در ط روابط

صم میمواقع با هم سته خود ما.در  طیجبر مح شتریب تیمیو عامل  بوده تا خوا
 یم رفتهیدانشتتگاه پذ کیتخصتتص واحد در  کیدو نفر آدم در  یوقت قتیحق

 ...اهندشوند،مدام با هم و در کنار هم خواهند بود چه بخواهند، چه نخو
 80سال  ید

ل مث یکنم بابک در برخورد با من گاه یها احستتاس م یمرا ببخشتتد تازگ خدا
 دراورده،یبه زبان ن یشتتود البته هرگز حرف یقلب مو من یگذشتتته احستتاستتات

صحبت یجا چیهم ه شیعکم العمل ها ساس زنانه  ستین یبحث و  اما اح
 ...ندیب یاو را مرموز م یمن گاه

 80اسفند  8
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 کهنیبدون ا یو جد یرسم یلیشد،شد.امروز بابک خ یم دیعاقبت آنچه نبا و
 خیاربار در ت نیستتوم یبرا اوردیاز گذشتتته ها به زبان ب یصتتحبت نیکوچکتر

 یمنتظره و خشتتتک و جد ریکار را م نیا نقدریعمرم به من ابراز عالقه کرد و ا
 جا خوردم. قتاً یانجام داد که حق

پا،آن پا کردن گفت:خانم  نیا یاز کم ،بعدیا قهی)استراحت(چند دق کیدر  او
از گذشتتته ها به  یو بحث ثیحرف و حد چیآنکه ه یخواستتتم ب یم یادگاری
 ...دیازدواج من فکر کن شنهادیراجع به پ دیاوریب انیم
 ....!!یاز حدقه درآمده نگاهش کردم و گفتم:ول یچشمها با

 دهیرا داده بودم،جوابش را هم شن شنهادیپ نیدانم،قباًل هم چند بار ا ی_گفت:م
ه دردها بود یلیزمان مرهم خ دیگذشتتته ها،گذشتتته... گفتم شتتتا یبودم ول

شد...دردها شترک بوده اند...من فکرکردم وقت نیکه ب ییبا شما م با  ایند یمن و 
و احساساتمان را  مهاکه ما آد ستین دیبع چیاست ه رییسرعت در حال تغ نیا

 هم متحول کرده باشد.
من  یراب نیکه ا دیدان یفکر کنم...م دیهم با یلیفکر کنم...خ دی_گفتم من با

فکر  یراب یاست.شما فرصت کاف نووریاست! گفت:البته...هم یسخت میتصم
باره،و ا دیما با ی...هر دونووریداشتتتت،من هم هم دیکردن خواه بار از  نیدو

الاقل در مورد  م،چونیماجرا فکر کن نیعقلمان،و نه احستتاستتاتمان به ا چهیدر
شناخت قبل شما مبتن یخودم موم نم که  سات خام جوان یام از  سا م ا یبر اح

شناخت بهتر و کامل تر با هم مراوده  یکنم برا یم شنهادیهم پ نیهم یبوده.برا
 .دیالبته اگر شما موافق باش میداشته باش یشتریب

http://www.roman4u.ir/


 453 عشقه

پذگفتم به حستتتاب  با هم بودنمان را  باشتتتد...اگر  هادتانیپ رفتنی:  یمن شتتن
 ...نمیب یمراوده ها نم نیدر ا یمورد د،منیگذار

فت نًا... اگرگ ته... موم  ما بر ستتر ا :الب به نت نیمن و شتت  یقوع جهیازدواج 
فراتر خواهد رفت و موابق رسم و رسومات و  یخصوص ینامزد هیم،قضیبرس

 دنبال خواهد شد... زیبا حضور بزرگترها همه چ
 تکان دادم... دییرا به عالمت تأ سرم

 یزیدانشگاه چ یشدن موضوع،بچه ها یگفت:ضمنًا بهتر است تا جد دوباره
 به صالح هر دو ماست. نیندانند ا
 و رفت. دیساده،راهش را کش یخداحافظ کیکردم و او با  موافقت

به  جانی...از استتتیخواندن ن یبرا زیچ چیه گریدفتر استتت...و د انیپا نجایا و
ست که فرصت کیبعد زمان آنقدر به حال نزد . ستینوشتنش نبوده و ن یبرا یا

ثل  نیا ماه م عت بوده،برا کیدو  فاق یستتتا ث ی...برایبزرگ نیبه ا یات ه حاد
 و دوباره بودنش. مانیبازگشتن ا

تولدم رز قرمز در خودش  یستال ها ۀکه به انداز یبزرگ نیبه ا یدستته گل یبرا
بان پارچه ا یداده و رو یجا خوش و آشتتنا  یآن با دستتتت خو یموئیل یرو

 نوشته:
 میو خوش باش میو مالمت کش میکن وفا
 دنیرنج ستیافرما ک قتیدر طر که

 هستم دارتانید منتظر
 81اسفند -تهران -رانیا
 گانهی مانیا
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همه ابهت و شکوه  نیدسته گل با ا نیاما،اشک چشمانم را تار تار کرده و ا من
شمانم ه شیپ بوده،خوش  نووریهم شهیهم مانیندارد.چرا که ا یتیجذاب چیچ
ظاهر  نیهم رینامرموب...ومن...من احمق انگار همه ستتالها استت ن،امایتریو

هم  ز،هنوییوفا یو ب یهمه نامرد نیبعد از ا دیبودم وگرنه چرا؟!چرا با بندهیفر
 دچار باشم؟!

ازدواج با  یهمه ستتتال هنوز هم برا نیدچارم...اگر دچارش نبودم بعد از ا بله
بک دل و دل نم عد از ا یبا مه ستتوءت نیکردم و ب مه حرف و  نیفاهم و اه ه

ص نیاز ا ث،بعدیحد سته گل اظهار  بتیهمه رنج و م سرم آورده د و بال که به 
ستم م ی...اگر مرفتمیپذ یراحت نم نقدریوجودش را ا ستمتو یخوا مان با ه ان

ستمش...اما ا یکیپ سته گل را آورد،پم بفر شا نیکه د  یبرا دیکار را نکردم...
 کنم... یم یام با او و خاطراتش زندگ یهنوز هم در رگ و پ نکهیا

نه خودم را قمار م یمن...خودم را نم یخدا یوا باور کنم...چه ابلها  یتوانم 
کنند...و چقدر با  یم یکه همه عمر در ه روت زندگ یمنگ یکنم مثل آدمها

سا ست که هر  نیهم یکنم برا یاز خودم فرار م هیخودم دورنگم...من،مثل  ه
 ...میبگو یقوع)بله(  کینم دلم را با بابک صاف کنم و توا یکنم نم یچه م

هر چه که هست مربوط به درون من است...و محال است که بگذارم  نهایا اما
بزرگ شتتتده ام...بزرگ و ستترد و گرم  گریبفهمد...د یزیاز درون من چ مانیا

 از دستش خالص شهیهم یو برا میگو یم مانیبه ا ی)نه( حساب کی...دهیکش
را  زم،چراغیخ یکند.برم یدهم باز هم با من باز یاجازه نم گریشتتوم...د یم
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 یبه نظر م کیکشتتم... فردا چقدر نزد یتختم دراز م یکنم و رو یخاموش م
 رسد.

*** 
ه کنم ک یشتتده ام.هنوز هم باور نم رهینشتتستتته ام و ناباورانه به تو خ تیروبرو
 ی...فقط کمیمانیل،همان اهمه ستتتا نیو من،من.و تو هنوز بعد از ا ییتو،تو

 یکه هنوز هم م ییلهایو ستتب دیستتف یجا افتاده تر و پخته تر...با چند تار مو
 .دیشان را جو یشود گوشه 

حق به جانب،مثل  یو با چهره ا یصورتم انداخته ا یرا براق و برنده رو نگاهت
شاد ،تایمنتظر شهیهم سکته کنم و تو به من بخند یمن از  ....اما یبا تو بودن 

.اما قلبم،هنوز هم در ردیگ یلرزد و نه صتتورتم گر م ینه دستتتانم م گریمن...د
 زند. یکاسه آب پر پر م لبتشنه نشسته،بر  یبا تو بودن مثل قنار یلحظه ها

 ...؟!یرا گرفت متی!تصم؟یفکر کرد می:خوب،به حرفهایپرس ی_م
 نی...اما نه...امیخواهم بگو یچه م یدان یکه م یکن یوانمود م شهیمثل هم و

خودم هم ناآشناست  یآنقدر که برا دیآ یاز ته چاه در م می.صدایدان یبار را نم
 است... یرا کردم...و جوابم منف می:بله....فکرهامیگو یآرام م
ثل ته م شتتتهیهم م نه گریکن ینه ستتک نه حتیکن یم هی...  یجا م ی...و 
 :آنوقت چرا؟!ییگو یو م یکش یرا باال م تیاز ابروها یکی...یخور

 ...گریشده ام،د ریحرفها پ نیا یبرا گری:من دمیگو ی_م
سط حرفم م سال عمر کنییگو یو با خنده م یپر ی_و صد  شما زنها اگر   دی:

 شود. ینم رینازتان پ
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شته ها را  گری... دم،یگو یکنم،واقعًا م ی:ناز نممیگو ی_م صله و توان گذ حو
 ندارم.

 گریاست که به خاطر کهولت سن،د نیفقط ا:باشد...اگر مشکلت ییگو ی_م
ات  ییزناشتتو فیتوانم آن را از وظا ی،میر*ق*صتتب یعرب میبرا یتوان ینم

 ...یر*ق*صتانگو را خوب ب یحذف کنم...به شرط آن که قول بده
 ...یکن یم دنیبلند بلند شروع به خند و

دهم و  یفشارم و صورتم را به عالمت تأسف تکان م یهم م یرا رو میچشمها
 :میگو یم

 .یحی_هنوز هم مثل آنوقت ها وق
ها نجییگو یتو م و  یدامن ا ی.... نرگم برایبی:و البد تو هم هنوز مثل آنوقت

م تو ه یلیحوصله آنوقتها را ندارم خدا وک گریمن د اوریساله در ن 14 یدخترها
 لیآن پستترک تازه ستتب گری...نه من دیرا ندار دنیارزش آن همه ناز خر گرید

 ...غام و نه تو آن دختر تازه بال دهیزن ند یدرآورده 
... 

 ای.یه انبودنت فرق کرد یکه درتمام سالها فهممی.حاال مکشدیم ریپشتم ت رهیت
خاطر برده ا زهایچ یلیهم خ دیشتتتا دانمینم مرا در جوابم  نیو هم یرا از 

ابم به هر حال هر چه که بوده و هستتتم جو میگو یکند محکمتر م یمصتترتر م
 است. یمنف

سخره ات با ب یبه آن نامزد یخواهیم نکهیا ی:البد براییگویپوزخند م با ابک م
که تصوراتش راجع به تو آنقدر هزار رنگ و  یات با مرد ی...به نامزدیادامه ده
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 شیتا دم حجله گاه تو پ شیپا یشب عروس یحت ستمیمبهم است که موم ن ن
ه الاقل به انداز یبالغ شتتده ا یبزرگ شتتده ا کردمیبرگشتتتم فکر م یرود.وقت

 ...یسنت،اما نرگم تو هنوز بچه ا
 شیاست که مدادها یساله ا 17و شعور تو هنوز به اندازه همان دختر بچه  عقل

هم  کی ونتیبود و بخاطر شتت ختهیر نیدانشتتکاه کف زم یوستتط راه پله ها
 بغض کرده بود. یدانشگاه

 نکهی...نشو...اما خودت را حرام نکن...نه اک،بدریزن من بشو یخواهینم اگر
ست یتحفه ا میبگو سالها یشویم فیح ،یه  یها...نه اما خودم را به حرمت 

 نیکه به تو در مورد ا دانمیرفاقت احمقانه مان موظف م دانمیچه م ایرفاقتمان 
س شعورت را از د شدار دهم و به تو که  و از هول  یداده ا تحماقت کودکانه ه

و  نیرت یکه بچه جان...بابک...احستتاستتات می...بگویافتاده ا گید یتو میحل
ست که من درتمام عمرم د یمرد نیحال خرفت تر نیدرع سات  دهیا سا ام.اح

سوح میبرنج حج یبابک مثل کف رو ست...خودت  یاما  و کم عمق و گذرا
س ست من و نیکتریزدکه بابک ن یدانیم یرا گول نزن...تو بهتر از هر ک بوده دو

 .میکه در موردش به تو و خودم دروغ بگو شودیباعث نم نیا یت ولو هس
سالها  نیکه در ابتدا عشق بوده و حاال در گذر ا یبه خاطر احساس نرگم،بابک
حستتاب دارد تو را به  هیتستتو ایتنفر استتت  ایترحم استتت  دانمیو حوادي نم

 که خودش سالهاست در آن گرفتار است... کشاندیم یدیباتالق ترد
شت نگاهها چوقتیه س چی؟هیفکر کرده ا شیبه پ  تو را چوور یا دهیاز او پر
چه ملو نیا ایند؟یب یم مه ستتتال  حاال ستتر پ یم یه که   ادی یریکرده 

کند و هنوز هم بعد  یمرا استشمام م یتوافتاده؟احمق جان او از تو هنوز هم بو
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نه من ف یاز ستتتالها نتوانستتته و نم ند خاطره حضتتور تو را در خا  موشراتوا
و  بدون مشتتکل یتواند با تو عمر یم یحم و حال نیبا چن یکند.بنظر تو مرد

 کند؟ یکشمکش س ر
 نیاستتمان هم ریز ییبرگشتتته ام و جا شتتهیهم یمن برا داندیهم حاال که م آن

کشتتم؟بنظر تو عشتتق او به تو  ینفم م تانیتو و او و زندگ یشتتهر در چند قدم
سووره ا ست که م رینظ یو ب یآنقدر ا شد بر آتش عالقه ا یآب یتوان یا که  یبا

 است؟ ونخاکستر دو قلب سالهاست که مدف ریداند ز یخودش هم خوب م
تم خواس یهمه سال که م نی...لعنت به تو...انمیب یبد شده...تو را ده تا م حالم

 و مثل وجدان ی...هستی...هستیخواهم نباش ی...و حاال که مینبود یکه باش
تو...از حرف زدنت متنفرم...از  ی.چقدر رک وتلخیتاده اقاتل به جانم اف کی
ام که به آن فکر  استتتهاما نخو دانستتتمیکه م یزده ا ییحرفها شتتتهیهم نکهیا

 کنم....
 شیبود چرا چند ستتال قبل مرا برا نووریا ؟اگرییگوی:دروغ ممیگویحرص م با

 ؟یکرد یخواستگار
 یدهیستترت را به عالمت تاستتف تکان م کهیو د رحال یکنینگاهم م ناباورانه

که فکر مییگو یم کهیا ی!برایاحمقتر شتتتده ا کردمی:آه...از آن هم   یم ن
 کنم. ثاریسرم ا ریخواستم خ
همه سال خود را االف  نیچرا ا یفهمم تو که عقل کل ی:نممیگو یم باالفاصله

 ؟ یاحمق بالفوره کرده ا کی
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 یم یزیخ یبرم زیاز پشتتتت م کهیو در حال یکن ینگاهم م رهیخ رهیخ یکم
و کل کل کردن عاقالنه به  دنیشتتاخ و شتتانه کشتت ی:بهتر استتت بجا ییگو

 نشده. رید یمیتصم چیه یهنوز هم برا یفکر کن میحرفها
 ...یستین گریتو د میآ یبخودم م یگردانم و وقت یرا از تو برم میرو

شدت ممگزمیخ یبرم  نکهیم...مگر نه اآنکه علتش را بدان ی..برمیو دلگ نی...ب
 را از تمام مانیا دیبا یخواستتتم و م یم نکهیبود؟ مگر نه ا نیقرارم با خودم هم

ه بخودم ب شهیهم یبودم تا برا امدهیکردم؟مگر ن یصفحات ذهن و دلم پاک م
بدون حضتورش  مانیا بدونخواهم  یم گریکه د میبگو میبه دلم و زندگ مانیا

 کنم؟ یبدون خاطراتش و بدون وجودش زندگ
که درحستترت  یکه به رنج گذشتتت و به دل ییبودم به تمام ستتالها امدهین مگر

شد که  گرینه...!د گرید میشد بگو ریانتظار پ شد؟چه  ست!پم مرا چه  بم ا
شدم؟بدل یب ینووریشدم؟چرا ا ریدو دل و دلگ نیچن نیا سل  صله و ک  لیحو

 مان؟یا یتلخ
مثل  به زبان یعادت داشتتتم حت هایتلخ نیباشتتد..من به ا توانستتتینم نی...انه
 ...مانیا شین
که  ییحرفها دنیکرده بود؟با شتتن دمیدچار ترد شیمنوق پشتتت حرفها یعنی

 یدانم...نم یخواستم باورشان کنم؟نم یخودم هم به آنها اعتقاد داشتم اما نم
نبرد مسلم شکست خورده  کیرا دارم که از  یدانم...هر چه هست حال سردار

 برگشته.
ندگ یرا درون قفل م چییستتو باره درب  یچرخانم...حوصتتله ران ندارم...دو
 زنم...بلوار کشاورز؟ یم ادیفر نیماش کی کیکنم و نزد یرا قفل م نیماش
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 مارستتتانیپرستتم ب یبرم و م ی...ستترم را از داخل پنجره مستتتدیا یم یتاکستت
 کنم کاش یشوم و با خودم فکر م یدهد...سوار م یکودکان؟راننده سر تکان م

 ...بلکه کماهیروز...نه  کیساعت...نه  کیشد زمان به عقب برگردد...نه  یم
 سالها و سالها...

*** 
 یم یچ یبرا ی:نگفتدیگو یکشتتد م ینوشتتابه اش را ستتر م کهیدر حال بابک

 ؟یقرار امشبمان را لغو کن یخواست
 !!؟نیآنکه بصورتم نگاه کند گفت:فقط هم یگفتم:خسته بودم...ب کوتاه
 :بله.گفتم
 ؟یداشت ی:مگه امروز برنامه خاصدیپرس

 مانیآنکه بدانم چرا مثل ا یدارد.ب شیدانم چرا احستتتاس کردم حرفش ن ینم
ر گوش د میبودم...و صدا مانیگفتم:صبح با ا یستیرو دربا یحرف زدم رک و ب

 .دیچیخودم پ
شمها میقم*س*ترا باال کرد و  سرش ست وانمود  یشد...م رهیخ میدرچ خوا

مالقاتش با  یو حت مانیگفت موم نا از آمدن ا یکند که جا خورده اما دروغ م
ست شیمن ب شت.دو ست مانیاو ا یاز هر کم خبر دا  یبیعج یهایاز آن نوع دو

ست چوقتیبود که من ه ستم درکش کنم...هم دو ش ینتوان  ینممولق وبد هم د
 واضح...

 دارد! یبیبرق عج تیگفت:گفتم امروز چشمها بابک
 در دلم جابجا شد. یزیچ
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 ؟یخور یرا نم تیادامه داد :حاال چرا مذا یتلخ با
 رفت..... ی...نگاهش مثل سوزن به تنم فرو م ستی:حالم خوب نگفتم

 ...دیمسخره را دوباره از نو شروع کن یهایآن باز دیخواه یالبد حاال م و
ترش کرد با حرص گفت:گفته  ینگاهش کردم...ستتکوت من عصتتب مستتکوت

 گریمن د دیریرا از سر بگ هایدوباره آن موش و گربه باز دیخواه یباشم...اگر م
 ....ستمین

 ست؟یو واج مانده بودم گفتم:منظورت چ هاج
ست...گفت ضح ا  یهنوز آب از اب تکان نخورده اگر م نکهیا یعنی:منظورم وا
سک ا یبرو یخواه شو مانیو دوباره متر ...فقط دور  رمیگ یرا نم تیجلو یب

 من را قلم بکش.
دون ...بدیکن یزود را بدون حضتتور من باز یاپ نیبار ا نیبابک...ا یب بابک

 عاشق احمق و ساده لوح.... نیحضور ا
 بابک من و تو.... ی:ولگفتم
من نسوزد...چون  یو با خشونت ادامه داد:دلت هم اصال برا دیحرفم پر وسط

ثل تو م یکه بخاطر آدم ستمین شیآن بابک چهارده پانزده سال پ گریمن حاال د
سان ان کیو ابله  یرا به خودم حرام کنم.گذر زمان از آن بابک احساسات یزندگ

قل و منوق حاال د یعا ته  ثل ت یگذشتتتن از آدم گریستتتاخ  یناراحتم نم وم
ده ش داده یاحساس کنم دوباره باز نکهیا ارهیکه خونم رو به جوش م یزیکنه.چ

 ام.
 پرده بود که احساس یگزنده و ب یبابک طور یبحث نبود...حرفها یجا گرید
 برسد. یانیپا نیتا به چن دهیراه دو نیا یکردم از ابتدا یم
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 ست؟یمن چ فیگفتم:حاال تکل اصلم*س*ت
استتت که  نیا فتیدانم...تکل ی...اما نه چرا مدانمیپوزخند گفت:من چه م با
قل ب نیا کار ب تتیخاصتت یع خاب کن یندازیرا ب ر ...اگمانیا ایمن  ای یانت

بت منف بت بود خبرم کن و اگر جوا بت مث اهم خو یهرگز نم گریبود د یجوا
ند ک یندگبماند و با تو ز مانیا ؟چهیچه نشتتو یبشتتو مانی...چه زن انمتیبب

کند و گور به گور  تیدلقک با آن حال و روز مستتخره رها کیچه دوباره مثل 
 شود.

به من چ تمصتتور  یم فکر؟یکن یفکر م یگر گرفته بود،گفتم:بابک تو راجع 
شتتتدن به شتتما دو تا آدم از خود  زانیدختر احمقم که جز آو ریپ کیمن  یکن

شکر ه س یکار و برنامه ا چیمت را م اید؟یا دهیسرخ حوا د بیندارم؟خودتان را 
 ؟ه*و*سبوال یحوا

سال روز و  15 نیتو دنبال من؟اصال در تمام ا ایآن گذشته من دنبال تو آمدم  از
ساعت را بخاطر دار خیتار شد  یحرکت ای یکه از جانب من کار یو  سر زده با

 گذرد؟ یباشد که در ذهن تو م یمزخرفات نیکه معنا و مفهوم از ا
سرک احمق طرف کی...تند نرو...فکر نکن با ی...هیگفت:ه بابک  نکهیا ای یپ

ص ینووریا شهیچرا هم دمیفهم ینم یکن ی...فکر میزرنگ یلیخ ست به ع ا د
ستم چوور ز ینم یکن یم ؟فکریکرد یبا من رفتار م اطیو با احت مرا  کانهریدان

بودم که از نگاه  نپخته تر از آ ؟منیدار یزرورق نگه م یال تیروز مبادا یبرا
نهیو حرکات آب ز ها که برا رکا پاس را  کیالستتت کیحکم  تیتو نفهمم  زا
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از آن  فرصت استفاده چوقتیروزگار ه یکه بنا به قضا یزاپاس کی.الستدارم..
 ؟ینکرد دایپ یرا بدرست

 مانی...ایسالها در اشتباه بوده ا نی...همه ایکن یگفتم:تو اشتباه م تیعصبان با
مرا هم در  یبا خودت معلوم نشتتده آمده ا فتیگفت تو هنوز تکل یراستتت م

 ..یگرفتار کن تیها یشیباتالق بداند
...فقط یکرد یم یمن ادامه داد:الحق هم خوب باز یتوجه به حرفها یب بابک

 مانی...اگر آنروز تو را خانه ایبزرگ اورد یبدشتتتانستت کیکه  فی...حفیح
 یبعضتت یکم و کاستتت مرد افکن بود اما خوب رو یبودم نقشتته ات ب دهیند
ض ینم زهایچ ساب کرد..بع سمت در ا یشود ح ست که درآخر نیوقتها ق  نیا
 یآنوقت استتت که حستتاب فتدیب یبالماستتکه نقاب از صتتورت آدم کی یلودم

 شود نه؟ یم فیح
دانستتتم  ی...نمدیگو یم انیبود که هذ یدر حال خودش بود...مثل آدم بابک

صال م یجوابش را م یوقت  انمینه اما به هر حال گفتم:بابک ا ایشنود  یدهم ا
ست م شته به ا یگفت نم یرا س ندهیشود بدون گذ شته ذهندیر و از ت ی...و گذ

از هم جدا  راحاال راهمان  نیدهم از هم یم حیاستتت که ترج اهیمن آنقدر ستت
ه را ک ییتو رمیشتتدم تو را دوباره ب ذ ی.من از خودم در عجبم چوور راضتتمیکن

همه  شیبا کارها مانیکه ا یتنم را چنان لرزانده ا تیستتالها و ستتالها با حرفها
 سالها نتوانست. نیا
ه ک یتامل گفت:از همان روز یانگار مفهوم جمالتم را درک کرد چون ب نباریا

از  یستتتیترور اتیرا در عمل شیدوباره برگشتتته و زن و بچه ها مانیا دمیفهم
 نووریهم ا نیهم یبودم.برا یروز نیجواب و چن نیدستتتت داده منتظر چن
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ستگار سماجت از تو خوا شو یکردم برا یناگهان و با   تو آن زن مآنکه موم ن 
ند که عقلم به دلم ثابت ک نیا ی.و برایستیخواهم هرگز نبوده و ن یکه م یقیال

 تو بوده در حماقت محض بوده... ریکه در تسخ ییکه همه سالها
 بایز یزنها اگر چه ظاهر یسر کیباور برسد که اصوال  نیخواستم دلم به ا یم

ندهیو فر خال ب بل تو  ثل ط ند م ند.چون ب یو ته یدار باز یراحتا  هچیخود را 
 خواهند. یاوقات فرامتشان م یکنند که آنها را صرفا برا یم ییآدمها

زنها هم هرچقدر ستترشتتان به ستتنگ بخورد و هر چقدر هم به ستتن و  نووریا
 رییدر آنها تغ یزیافزوده شود باز هم همان هستند که بوده اند.چ التشانیتحص

 دور چشمشان. یمگر رنگ موها و تعداد چروکها کندینم
 ؟یشدم آنوقت چ ی:و اگر زن تو مگفتم
شناخت مانی...با وجود ایشو ی:موم ن بودم که نمگفت  انتیکه از هر دو یو 

قدرت را  نیا مانیدانم که ا یاحتمال کامال محال بود...من خوب م نیداشتم ا
و وقت  دیکن یحماقت را که تا آخر عمر با هم موش و گربه باز نیدارد و تو ا

 .دیر یو مجنون بم یلیخودتان ل الیمرگ هم بخ
که  ییفهمم که همه آن روزها یخاستتتم گفتم:حاال م یبرم میاز جا کهیحال در
ساب م کیمرد مثل  کیتو مثل  یرو  لایکردم در خ یشرافتمند و جوانمرد ح

بود که در  نیشتتد که تو را حفظ کنم ا یخام بودم.آنچه همه آن ستتالها باعث م
از  ریمکردم...من...من احمق تو را  یفتوت تو احستتتاس ارامش م هیستتتا

ساس آدم دهیروزگار د ینامردها ساس من راجع به تو مثل اح بود که  یبودم اح
 از فوالد مقابل خودش دارد. یس ر
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تو مرا از گزند همه  تیو درا یکردم حصتتار محکم مردانگ یاحستتاس م من
 یدندان نیطمع تو اول زینکه دندان تنجات خواهد داد.مافل از آ زیت یدندانها

 شیها نیو توه رهایستتالها با تهمت ها و تحق نیخواهد بود که جگرم را همه ا
 پاره پاره خواهد کرد.

 یفرق مینبودنت برا ایبودن  گریبه خودت نبال...حاال که تو را شتتناختم د ادیز
شما دو تا  مانیلنگه ا یبود یکیکند.تو هم  ینم ست فقط رنگ و یکیچهره   ا

را ببرد که با  تانیکند.مرده شتتور هردو یبا هم فرق م تانینقاب ها یلعاب ها
 یازب میو عمر و جوان روحعمر با قلب و  کیو  دیرا به مسخره گرفت میهم زندگ

 ی.و تو بابک خان...موم ن باش که اگر دامن نجابت من پر از لکه هادیکرد
نادان قت و  ما ندر راهنیاستتتت بر پ یح فت و مردانگم تو هم  یس شتترا
 است. یفتگیتظاهر و خود ش ک*ي*ا*ف*ت

ست مثل دل من خوب م چهره شده بود...در سرخ  سرخ  ستم داغ  یبابک  دان
صال حق  میحرفها سوزانده اما حقش بود...ا سلول وجودش را  سلول  چوور 

خود  میآمد.همه ما تازه داشتتت یبود که داشتتت به ستترمان م نیهمه مان هم
ود وج ییایعفت کالم و ح انمانیم یحت گری.دمیداد یا بهم نشتتان مر مانیواقع

به فکر ستتبک و  چکداممانیه گریکه د میبود دهی... آنقدر از هم رنجنداشتتت
 شتتهیهم یهم که شتتده برا کباریانگار همه  مینبود مانیکردن حرفها نیستتنگ

 .میکن کسرهیابد  یرا با خودمان برا فمانیتکل میخواستیم
بک که برو با بل از آن فت:صتتبر کن...ق عت گ فت را  یبه ستتر جواب حر

 یمده تو کیعمر مثل  کی دمیرا که شتتن ییخواهم پاستتخ حرفها یبشتتنو...نم
ن چرا؟چو یدان یشرافتم هم راسخم...م یدرادعا فمیکنه بله من شر ریگلوم گ
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ثل خودم نم چکمیه مام ا یم ند چوور در ت ثل  نیدا ها م جوان  کیستتتال
شق  شدم و دم برن یذات یای.در حشدمپاک،عا شما دو تا هر  اوردمیام مچاله  تا 

 ....دیاوریاما سر از ِسر دل من درن دیبکن دیخواه یکه م یملو
خواستم هم  یرا نکنم؟من هم تو را م شیجوانمردم چرا ادعا بمینج فمیشر بله

ها یایستتوختم.در رو یدر آتش تو م که ارزو ما هرگز  یبود میمن هم تو مل ا
س یبرا یقیطر چیبخودم اجازه ندادم به ههرگز  سته ام تو را فر دنیر  بیبه خوا

 یو نه اداها متیقشنگ و شاعرانه نه با پول و اجناس گرانق یدهم...نه با حرفها
 .یتو خال یدهایمردانه و وعده و ع

 یم من اگر یکن یجانت بلد بود؟فکر م مانیکارها را فقط ا نیا یکن یم فکر
ستم نم ستم برا یخوا ست م تیتوان سها ایبخرم  نکیپالتو پو سخره  یآن لبا م

بودم و قصتته عاشتتقانه گفتن را  یمن الل و دستتت پا چلفت یکرد یفکر م ایرا؟
صر رو صل یاهایبلد نبودم؟نه جانم خانه ما دو کوچه فقط دو کوچه با ق ه تو فا

صفا شت اما در خانه با  صندل یدا شکهایبخبر بود اما از  هایما از آن مبل و   ر
تا مرا هم  یبه خودت زحمت نداد یسالها حت نیزودباور در تمام ا ینه!تو...تو

ه از حماقت تو بوده ن نیو ا یجو نشد یمن هرگز نگفتم تو هم هرگز پ یبشناس
 از نجابتت...

 تیچشتتمها گریکه د یشتتده بود مانیو زرق و برق ا بندهیمرق ظاهر فر آنقدر
نرگم  میگو یتمام شتتده م زی.حاال که همه چدید یرا نم چکمیو ه زیچ چیه
باه کرد یب چه عرض کنم ت که  عارف خودت را حرام  باه کستت یت با تو یت  که 
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به ا یرا کرد و بعد هم ب شیها یجوان  ستتتمالد کیات تو را مثل  ندهیتوجه 
 بودم. یفیمن مرد شر مانیبا ا سهیرها کرد و رفت...بله درمقا فیکث

و  دار دنینفروختم که حاال با فهم مانیا وریو زر وز :من خودم را به خانهگفتم
شق فروختم...فروختن  شوم من خودم را به ع سرخورده  ندار تو و خانواده ات 

نه من همه چ با قلبم تقد یرا دو دستتت زمیکه  به احترام  کردم.اصتتال هم  میو 
 یتخواس یرا هم که م یآن آب توبه ا شومینم مانی.هرگز هم پشستمین مانیپش

ز روم تا با یخودت من م یات شتتوم.ارزان یملکوت یزندگ قیتا ال یزیستترم بر
و  ریدمل ادامه دهم تو را به خ م*ر*ت*ی*ک*ههم به فستتق و فجورم با همان 

 ما را به سالمت.
آمد که  ادمیمانده  نیاز در رستوران به سرعت خارج شدم....چند قدم به ماش و

ساب نکرده ام...ام ستوران را ح صال مهم نپول ر مرده آن دختر  گری...دستیا ا
ساب پول ب یکه برا یخر ستانیح سو و بزدل ک کیدربدر دنبال  مار شق تر ه عا

گشتتت تا به  یم ازاندت یو خرش را م دید یرا خال دانیم بیحاال در نبودن رق
 م*ر*ت*ی*ک*هرا حستتاب کند  زیشتتود بدرک بگذار پول م دهیکشتت ل*ج*ن

 شد. جعن لق...موم نا گدا نخواهد
*** 

مختلف  یو صتتتداها ریماندم....ستترم پر از تصتتتاو رهیخ زیم یفنجان رو به
صاو صداها و ت ست. شمانم دو دو م یریا شک در چ و  زندیاز قبل تا کنون...ا

ناگهان تصتتوکندیکتک خرده درد م یتمام تنم مثل آدمها  مانیاز ا یری...به 
.شانه دگذشته بو لیفرمان اتومب یبندد.... )سرش را رو یچشمانم نقش م شیپ
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صدا یها صورتت نمناکش را در بر گرفته بود،  شنا در گ یستبرش، وشم ترانه آ
 بارد...( یآنقدر که به خاطر اورمش....و باران م ستیاما واضح ن دیچیپ یم

شدت از جام یصدا کنم،اما  یاز دور نگاهش م یپراندم،مدت یزنگ تلفن به 
هد هم چنان در خلسه بمانم و فکر خوا یبرداشتنش را ندارم،دلم م یحوصله 

 میصتتمت میفردا یکه نتوانم برا ستتتیمهم ن ینده،حتیکنم،به گذشتتته ها و به آ
شتتتدت  همهم استتتت که به آرامش برستتم. روحم ب نیا میحاالفقط برا رمیبگ

به آن  یزیچ نیدارم و ا ماریبه ت ازیمجروح استتتت و من ن حاال  که  استتتت 
را که  یوقت ی...هواکندیرا م مانیا یدلم هوا....ناگهان گرید زیمحتاجم...نه چ

 یدر بر م گوشیرفت و مرا مثل کودک ترستتان باز یدر قالب پدرانه اش فرو م
 بود. گرارامش یبیرا که به نوع عج ییآن وقتها یگرفت و هوا

و فرامت بود.او حم  یم*س*ت یبرا ییجا شتتتهیمن هم یدر پناه او،برا انگار
سودگ تیامن کرد  یحفاظت م ایدن یبود که مرا از همه  یزیو چبود و در ا یو ا

نارم بود ه یبا او بودم،وقت یو وقت ند.... یدلم را نم زیچ چیز،هیچ چیک  لرزا
که آنقدر  یودو همه کم به جز خودش.خ زیهمه چ یبود برا یوجود او ستت ر

 ..کرد. ینیب شیبعدش را پ یشد لحظه  ینم یبود که حت دهیچیمبهم و پ
شر یم حاال شر یفیفهم که او ذاتا مرد  ص فیبود، ست همان  نیو ا لیو ا در

و  یهمه جا افتادگ نیمانده بود...ا یبابک حل نشتتتده باق یبود که برا یزیچ
سر یبرا ییدانا سال ا یپ سّن و  شرا مان،بایبه  شرا ط،آنیآن  ن که م یویهم در 

نگاه عاشتتقانه اش از جانم بگذارم چه برستتد به  کیحاضتتر بودم در عوض 
 از بابک هم قابل درک نبود. ریم یهر کس یشرافتم، برا
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س دیقلبم ماالمال از حم تمج ناگهان  یبلکه از مادر مانیشد،نه از ا نیو تح
آنقدر کمال گرا بود که  نیکه ا یکرده استتت،از مادر تیرا ترب یپستتر نیکه چن

سند نیچن سر کمال پ سر تیربرا ت یپ و  یاندر اوج جو یکه حت یکرده بود...پ
ست از پا خوا نم ییسر به هوا صدا ید شد،ن وبارهزنگ تلفن د یکرد... ه بلند 

...برخاستتم و به ستتیهستت ول کن معامله ن یاستت هر کست دهیفا یر،بیخ
عد از ب یعنیمن  یعالم باشم...خدا نیسمت تلفن به راه افتادم،بدون آنکه در ا

 احساسات شده بودم؟ انیدوباره دچار ملهمه سال  نیا
 یگفت:ستتالم عرض م یکه م دیچیپ یدرون گوشتت مانیا نیپر طن یصتتتدا

 ....دیرا مرحمت کرد یکنم،چه عجب حاضرت اشرف......باالخره گوش
 گفتم:دستم بند بود.... دیلرز یکه م ییسدا با
 نکند... ،خدایگفت:نه،بند چه کس یلودگ با

 .یشوی:تو عوض نمگفتم
 یداکه صتت یبابک انداخت نیبه جان ا یشتتیچه آت ؟بازیشتتو ی:مگر تو مگفت

 عالم را برداشته؟ یجلّز و ولزش همه 
گاه گفتم:ک یحال در  ؟من؟یکه به شدت جا خورده بودم نا خودآ

هان با آن  رییتغ شیصتتتدا ناگ بت را  که حستتتا فت:فکر کردم  کرد و گ
 قیو هر چه ال نجایکه آماده ا یکرد کستترهی ع*و*ض*ی ی م*ر*ت*ی*ک*ه

 خودش بود،را بار من کرد و رفت.
را او به جان من زد و رفت...احمق دوباره بعد  شیکار را کردم...اما آت نی:اگفتم

کند که پانزده ستتال  یم کتهیرا به من د ییهمه ستتال دوباره همان حرفها نیاز ا
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کذا شیپ گاه  که فکر  بلغور کرد...من ستتتاده میبرا ییدر آن درمان لوح را بگو 
 طاسش است... یهم در آن کله  یکردم مغز

:امان از دستتت شتتما زنها.خدا نکند دیچیپ یدر گوشتت مانیا یقهقهه  یصتتدا
 یچنان وصتتلٔه بارانش م دینداز یب نیرا از آستتمان هفتم به زم یکستت دیبخواه

بدبخت بابک طاس  یکله  یماند کجا یهم در نقشتتش م وانیکه شتت دیکن
 است؟

 برادر؟ ای ی بهیدشمن؟مر ای یحرص گفتم:تو باالخره دوست با
صله ستمی:تو فرض کن هر دو،اما نه،برادر،برادر نگفت را  یباز یآبج ی...حو

 ؟یرا کرد تیندارم...روک و پوست کنده بگو،باالخره فکرها
 ینرگم...چرا جواب نم یمنتظر ماند و دوباره گفت:ه یکردم...کم ستتکوت

 ؟یسکته کرد یال...نکند از خوشحید
کردم شتتما دو تا نه خودتان مثل  یستتکته نکردم...داشتتتم فکر م ری:نه خگفتم

 کردنتان... ینه مدل خواستگار دیمان یم زادیآدم
ست گفتگفت سنت را رعا ،خوبی:آخ را ست  ست من تا  م،چووریکن تیا ا
شتتد و حاج خانم)مادر خدا  دهیکه دم لیصتتبر کنم،صتتور استتراف امتیروز ق

 شتتانیکنم(از قبر محشتتور شتتدند،شتتما را رستتما از ا یرا عرض م امرزتانیب
ب م،وگرنهیکن دایکنم،خدا کند ال اقل آنجا پدرتان را زود پ یخواستتتگار اره دو

 خنده.... ری.....و زد زمیمان یازدواج در م یاجازه  یابر
حًد مرگ د یعوض نشتتتده بود...هنوز هم م اصتتال تا  نهیتوانستتتت  ام  وا

 راند و از نو جانم دهد.... یم کند...بمکند...عاشق
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 ...امتیما به ق داری:پم باشد دگفتم
شفته گفت:ه ناگهان شتم  یه یبر آ سرت گذا سر به  دختر کوچولو قهر نکن...
ستم جواب بله ات را با لب یتا تلخ شود،خوا شت   یجر و بحث با بابک فرامو

 تا شگون داشته باشد...بد کردم؟ ییخندان بگو
 که جوابم بله است؟ ی از کجا انقدر موم ن:حاالگفتم
شناسم آنقدر بزرگوار است که هرگز قادر نخواهد  یکه من م ی:چون نرگسگفت

همه سال از او ناز و از ما  نی.آن هم بعد از ادیبود به عاشق سنه چاکش نه بگو
 ...ازین

 کرده بودم.....گفتم:ال اقل اجازه بده فکر کنم.... یریعجب گ ایخدا
سال؟فکرها نیبعد از ا ی:حاال فکر کنگفت  یم شیسال پ ۱۵ دیرا با تیهمه 

 یوصتتلت راضتت نیدانم دل تو هم به ا ینده نرگم م مینه حاال....باز یکرد
...من و تو اگر هزار سال یکرد یاست وگرنه آن بابک بدبخت را آنوور ناکار نم

 مانیدو هر گریرا د نیاستتتت،ا گریکدیباز چشتتمانمان دنبال  میهم عمر کن
 ....میدانیخوب م

 ....ی:ولگفتم
 .نی...فقط بگو )باشد(همیائیمحجوب به ح دانمی:مگفت

 ...یاما از ته دلم گفتم:باشد هر چه تو بخواه ناخواسته
 .....دیکش ادیاو از ته دل فر و

زده و مسلسل وار  جانیاو اشک در چشمانم پر شد...ه یشاد ویمر یصدا از
شکرم...اما من د سم مت  نیدهم...ا ینم یقول چیه گریگفت:نرگم جان....نرگ

حساب نکن...از حاال به  گریشرافت من د یحاال گفته باشم....رو نیرا از هم
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شنه  یلیخ یبا من یبعد وقت لها سا که یمواظب خودت باش...چون من مثل ت
شدت عوشناک  ده،بهید ،سرابیداریو ب ایاز آب دور مانده و شب و روز در رو

 یکند،تشتتنه ترم م ینم امیدستتتت راضتت یگرما گریتوام.آنقدر عوشتتناک که د
ند....د له  گریک مال م دنیکشتت اضتتتتیر یحوصتت مام و ک  یندارم...ت

که آقا  ییآن سالها ی...تمام و کمال...با حساب سود همه یفهم یخوامت...م
ش ضتیکردم و ر یمن ش ا ش ی...هر چند فکر مدمیک صف با  مه،هیکنم اگر من

ضر کن که یشویمانده ات را بدهکارم م یعمر باق ی سنامه ات را حا شنا .....
 ...رسمیاساعه خدمت م

 را گذاشت.... یگوش و
 ی شّک و شبهه چیلبهانم نشست....بر عکم بابک او ه یرو یکمرنگ لبخند

خوب  ...ومیدانست که من کبوتر جلد او یدر نجابت من نداشت...او خوب م
 نیکم چون او هنر جذب مرا ندارد... دل من در تمام ا چیدانستتتت ه یتر م

جز خودش او  یرا کستت دشیبود که کل یرینظ یستتالها گاو صتتندوق عشتتق ب
 .دانستیرا خوب م نهایا یو او خودش همه  اشتند

ام را از درون کشتتو در آوردم و به صتتفحات خاک خرده اش نگاه  شتتناستتنامه
بود...ستتتون ازدواج و طالقش هم،مستتخره  دیتش ستتفصتتفحا یکردم...همه 

ست ست...به را صل فقط هم لیتنها دل یا صل و ف  کی نیبود؟هم نیازدواج،و
نه ا نیستتور،هم کی نیورق؟هم نه، ها و  نیستتتون؟ باه بود،...ازدواج اشتتت

ما در کنه  یقیحق یطالقها ما ثبت و ضتتبط  یدر قلب ما،در خلوت  وجود 
 ...شوندیم
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 ی شتتهیدر وجود ما،در ذهن ما،در اند ی،واقعیقیحق یها و فصتتل ها وصتتل
شب  کیدر  ای یروز آفتاب کیشوند...در  یو خون ما منعقد م یما،در رگ و پ

 .یباران
ظاهر و ر چیه بدون بدون هییایت مان چی... ...در خلوت یو مجلم گرم یمه
...جز ندارد یو مدرک لیدل چیکه ه یقتیاست.حق قتیحق نی.اییتنها کیناب 

وگرنه خودت هم همه  ی...تازه آن هم اگر با خودت رو راست باشیوجدان آدم
 یو به خودت دروغ م یکن یشتتناستتنامه اکتفا م یعمر به همان صتتفحه  ی
به دییگو به خودت هم  به گرانی... هم  باکره،من  ظاهر  به  ثل من...من  ...م

جز  ایو جدا شتتدم...آ و چند بار ازدواج کردم نیکه در قلبم چند زهیظاهر دوشتت
ست که همه  به خواب رفتم  شیایکردم با رو یزندگ مانیکه با ا ییسال ها یا

 یطول روز با گرما رشدم،و د یم داریاز خواب ب دنشیدوباره د دیو صبح با ام
گاهش،در هر  یالیخ تانش،در هر ن وجودش ذوب شتتتده در حرم دستتت

 یو ازدواج یصتتلشتتدم،و دایلبخندش،در هر نوازشتتش،گم شتتدم و دوباره پ
که بعد از رفتنش،در فراقش از بند بند  ییروزا یهمه  ایصتتورت گرفته استتت؟ 

 دم،طالقیرستت یو زار زدم،ذره ذره آب شتتدم و به پوچ ختمیوجودم اشتتک ر
 شود؟ یمحسوب نم

بابک دوباره به من ابراز  یتخصتتص چه؟وقت یدانشتتکده  یدوره  یروزها آن
سته و درمانده ام را با محبت ها شک ه گاهش باز ب یگاه و ب یعالقه کرد و قلب 

ندگ گار دواریام یز که از من خواستتت چه؟!!آن روز  نامزد  یکرد؟ کرد مثال 
 میخورد مذامختلف  یکه با هم در رستورانها ییآن شبها و روزها م؟تمامیشد

 چه؟ میشد رهیو در نگاه هم خ
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 یقیکه قلب آدم ها،ستتند حق میشتتود؟اگر قبول کن یازدواج محستتوب نم آنها
ل است.مث اهیس اهیمن س یشناسنامه  شود،برگیازدواج و طالقشان محسوب م

شیجوان یها تیو جذاب ییبایکه ز میزندگ یبرگها ها و حماقت یاز هاله  دهی،پو
 تباهش کردم... میهاینادان

شد... یصدا سنامه ام را رودمیپر میمتر از جا کیزنگ در بلند  شنا  زیم ی...
 ه؟یاف اف را برداشتم و گفتم:ک یانداختم،گوش

م من،من یبایگفت:بازکن،دلبرز یدر محکم و دستور یاز آن سو مانیا یصدا
 ات. یمیچاک قد نهیهمان عاشق س

 یحرف م یکه االن داشتتت با من تلفن نیشتتدم...ا رهیو واج به اف اف خ هاج
 یمن...باز شروع شد...حاال چ یاز پشت در بود؟خدا لشیبا موبا یعنیزد...

 یکه پله ها را به دو باال م دیچیدر راه پله ها پ مانیا یپا یکار کنم؟...صتتتدا
 آمد...

بارهی ته مختیدر دلم ر یشتتور جوان ک ناخواستت  ی...چرا؟نمدمیلرز ی.
کردم و چادر  ...دستم را درازشدیتر م کیو نزد کینزد مانیا یپا یدانم...صدا

آخر راه پله  چیکه از پ مانیستترم انداختم،ا یو رو دمیکشتت یرا از جالباستت
پله  نددر...چ یرا محکم گرفتم و در اتاق را باز کردم.... جلو میگذشتتتت،رو

شت نیپائ هان خورد که ناگ کهیمن چنان  دنیسرش را باال کرد و از د اقیتر..با ا
ساس کردم که برا ست که  نیاول یاح سال مرا م نیبعد از ابار ا .. .ندیب یهمه 

 و شکسته شده بودم؟!! ریانقدر پ یعنیدر دلم النه کرد... شیو تشو دیترد
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ار اول ب یعنی دید یبعد از بزگشتتتنش مرا م مانیبود که ا یبار نیدوم نیا یول
 صورتم حم نکرده بود...؟ یاثر گذر زمان را رو

 ؟ی....پشت در بودای؟یزحمت گفتم:سالم...پرواز کرد به
 نیستتنگ یلیآخر را خ ینقش بستتت...چند پله  شیلبها یرو یکمرنگ لبخند

شتتده بود  رهیکه به دقت به چشتتمانم خ یو در حال ستتتادیباال آمد...مقابلم ا
 سالم.... کیگفت:عل

چه  ایدانستتتم چه کار کنم  یبود....نم یبیعج دیهم ترد شیدر صتتتدا یحت
 م؟یبگو

 داخل...؟ یکنی:دعوتم نمگفت
مدت یاکراه از جلو با خل شتتتد... قدم دا ند  نار رفتم...چ حال  یدر ک وستتط 
ه چه ب یحت ایکند؟ یدانستتتم دارد چه کار م ی...پشتتت به من بود...نمستتتادیا

 کند؟... یفکر م
 کند؟... یخانه را نگاه م ونیدارد دکوراس یعنی

سرعت و پ زیهمه چ آنقدر شده اتفاق افتاده بو ینیب شیبه  صت  ید که حتن فر
 یزندگ ایبه خانه ام نگاه کنم...خدا مانیچشتتمان ا ی چهینکرده بودم از در

 یحت مدیخر یرا م لیتک تک وسا ینشده است.وقت ینیب شیو پ بیچقدر مر
 مانیبرستتد که ا ییخط ستترنوشتتت به جا یکه روز کردیبه ذهنم هم خوور نم

باشتتد...همانوور که پشتتتش به من بود  ستتتادهیا هیاثاث نیو مقابل من و ا نجایا
 بود... یگفت:در را ببند...جمله اش دستور

ستم...به همان حالت که ا در شت تلف ییبود ادامه داد:حرفها ستادهیرا ب ن که پ
 ...یفهمیبود....فکر کردم م یشوخ کیزدم فقط 
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شتم صدائکردمیسکته م دا سم بند آمد....با   جا ی:ببود گفتم ادیکه فر ی...نف
سالها که  نیا یتوام...کم مچل ات شده بودم همه  ی...مگر من مسخره یکرد

 ت؟بایها یشتتروع شتتد موش و گربه باز ؟دوبارهیکن شتتخندمیو ر یباز آمد
 جاردر حال انف تی...از عصتتبانت؟یو با پا پم زدن ها دنیکشتت شیدستتت پ

همانوور که پشتتتت به من بود لباس  دمیفهم یبودم.اصتتال حال خودم را نم
ه دوبار یبه خدا...بخدا اگر بخواه مانیرا در مشت مچاله کردم و گفتم:ا شیها

ست و دو ینما ،انگشتیکن ی.....با احساساتم بازی....مچلم کنیکن رمیتحق
نام بکن بایگم و گور شتتو یو برو یدشتتم ها نیهم ، فه ات  میدستتتت  خ

 ....میگو ی....به خدا راست مکنمیم
پر در  کیمشتتت کرده ام را مثل  یبرگشتتت و دستتتها عیحرکت ستتر کی با

 دستانش گرفت و...
:اه،انقدر الطائالت نگو....منظور من به آن چادر مستتخره ات استتت که گفت

ستترت  ییستترعت آماده ام بال نیواقعًا به ا ی...نکند فکر کردیستترت کرد
 ....؟رمیاز دست رفته ام را بگ یسود شرافت سالها ایاورم؟یب

شل شد و از هم گسست...دستم را  مانیرفتم...و مشتم درون دست گرم ا واا
ها کرد و رو ند،و  شیر گاهم کرد...ز میقم*س*ترا برگردا گاه  رین زده  خین

 اش،ذوب شدم...
خوشتتمزه  یل یداد:احمق کوچولو،من خود دار تر از آن هستتتم که قا قا ل ادامه

هل  میل کیهمه ستتال به دستتت آوردم با  نیزحمت،بعد از ا نیرا که به ا یا
هل ا ،حرامیهولک باز نیکنم...من اگر ا که پستتر  هایچتر  مان موقع  بودم ه
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شاداب کیبودم و تو مثل  یجوان شکفته،پر از طراوت و  سلیًگل نو محض  می،ت
ساتت،ب سا ستم بود ریخار،ز یبامبان و ب یاح  دادمیاز کّف م اریاخت ،عنانید

 از من گذشته و صاحب زن و فرزند بود ام.... ینه حاال که سّن و سال
 ینعیبکر نبود؟ گریاو د ی زهیاحستتاستتات و مر یعنیخوداگاه متاثر شتتدم... نا

 و خواستن بیآن حم عج یعنیدر نظرش مثل گذشته جذاب نبودم؟ گریمن د
به دستتت  یبایز لیداغ داشتتتن،اما نخواستتتن،آن م ی زهیو نداشتتتن،آن مر

رفته شتتده بود؟چه بدبخت  نیرحم زمان،دستتت نخرده از ب یآوردن،در گذر ب
به قول ا بودم کردم،)ب(بودم  یدر جبر روزگار هر چه م شتتتهیهم مانیمن که 

 نه)الف(
 دیدانم شا ی...نمیادامه داد:و اما تو،آن وقتها انگار با دل و جرات تر بود مانیا

سته یتوان و انرژ یبا همه   یکه از طره  یبود و مکر زنانه ات کمر به قتل من ب
...آن وقتها یکرد یم یو دلبر یت،طنازیگرفته تا ناخن شتتستتتت پا تیموها

دعوت ستتر زده مهمان خانه ام  یب یوقت ای یریاز من رو بگ نووریبودم ا دهیند
 ...یو بند بسته نبودن در خانه ام باش دیدر ق ادی،زیشدیم

شد و چادر از رو شیکه نه آت داغ شل  ستم از چادر   سرم یگرفتم...آنقدر که د
 شد... نیافتاد و بعد پخش زم میشانه ها یرو

شده بود.گفت:اما من تو  رهیآنکه پلک بزند همانوور به مردمک چشمانم خ یب
سٔو تفاهم...مثل  شهیرا هم شتباه و  شتم،پر از ا ست دا  کودک کیهمانوور دو

از تو دلم را  یزیچه چ ادی،یدر تمام سالها که نبود یدان ینادان اما معصوم...م
 چی...هیکرد یبعد فکر م یکرد یاول عمل م شهیتو هم نکهیکرد،ا یمچاله م

 نیشتتده باشتتد...ا دهیشتتیو اند دهیندارم که ستتنج ادیرا از تو به  یعمل ایحرف 
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صلت خوب صال خ صلت ا صلت شهیدر مورد تو،هم ست،اماین یخ  یهمان خ
 کرد.... یتو دل تنگ م یبود که مرا برا

کارها است...حرصم را در  نیچادر مسخره و آن در باز خانه ات هم از هم نیا
ش یم سر خو شد....و زد ز یآورد اما موم نم بعدأ باعث خنده و   ریام خواهد 

 خنده...
 یو طوفان یابر قهیبود....چند دق یبهار یمثل هوا مانیا نیبود ا یآدم عجب

 ...یکمان نیو رنگ یبعد آفتاب ید،کمبو
.گفتم رمیهمان لحن پر از خنده گفت:حاال هم آمده ام شتتناستتنامه ات را بگ با

حوصتتله و صتتبرم هم ستتر آماده شتتانزده ستتال  یحت گریعجلٔه دارم،د یلیکه خ
صبر کردنم....د ست که در حال  ست...بده ا گریا سنامه  نیبم ا  نیرنف یشنا

 یلیمان نکرده،اگر خ یاز هم جدا یشده ات را بروم دنبال کارم،تا دوباره اتفاق
 .رمیرا بگ شیآزما یامروز از محضر برگه  توانمیزرنگ باشم،م

نگاهم را  یشتتد.....نگاهت دنباله  رهیبه شتتناستتنامه ام خ زیم یبه رو نگاهم
را بردارد  تا شتتناستتنامه شتتدیکه دوال م ی...در حالدیگرفت و شتتناستتنامه را د

شد  است...خوب شتریعجلٔه تان از من هم ب یکه جناب عال نمیبیگفت:به به م
س سنامه ات را م دمیزود تر ر شنا شت در کوچه....نه؟ باز زد ز یزدیوگرنه   ریپ

 خنده...
 ....؟یکنیحرصم گفتم:حاال چرا مچاله اش م از
شتیبر م نیزم یکه چادرم را از رو یتوجه به حرفم در حال یب سرم  یو رو دا
سها کیانداخت نزد یم صورتم،آنقدر که نف شنا یبه   را نوازش میگونه ها شیا
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به ا یم باش،همان رو یکارها کار نیکرد گفت:تو  ا ت ریرا بگ تینه داشتتته 
ه را شان شیچند سال است موها شیندرالیپردازت نفهمد،س الیخواستگار خ

 نکرده....؟
 حرص نگاهش کردم.... با
شت در حالتفاوت  یب سرش م یاز کنارم گذ شت  ستیکه در را پ :فردا گفت ب

جا داخل خانه  نیهم یلیخدا وک یدنبالت.....ول امیمنتظرم باش،م ۸ستتاعت 
ستقبالم ها....خودم م ییایبمان...ن صدامیایسر کوچه ا  شیپاها ی....و دوباره 

ها پ له  جا رودیچیدر پ مان  خدا نیزم ی....ه مک  منبه  ایولو شتتتدم.... ک
شتتوکران... بي مانند...با دنیایي از خلستته ها و نعشتته هاي  نیکن....باز آمد ا

 پیش بیني نشده و ناگهاني...
*** 
دست او نشستم و نمي توانم باور کنم که این منم که کنار دست او ، جایي  کنار

نشستم که سالها پیش نشسته بودم و این هنوز هم اوست که البه الي ماشینها 
 مي دهد و با انگشتش روي فرمان ماشین ضرب آهنگ مي زند....ویراژ 

من اصتتال عوض نشتتتده ... انگار واقعا تغییر او در این ستتتالها همان  خداي
انگشتتت شتتمار تار موي ستتفیدي استتت که البه الي موهاي مشتتکي اش 

 جوگندمي شده....
صاب آدم را پیر مي کند.، تو گفتم صص جراحي مغز و اع شنیده بودم تخ ه ک: 

 جوانتر شدي!؟
:خالف به عرضتتتان رستتاندند...تنها چیزي که در دنیا آدم را پیر مي کند گفت

شین را کناري پارك کرد  سخن دو پهلویش را نادیده گرفتم...ما ستند. بچه ها ه
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ید  با بل از آن  ما ق نده...ا ما گاه ن به آرایشتت خب دیگر چیزي  فت: باره گ و دو
مان را بزنیم... مي داني نرگم ب های بك من مي حرف با مام  خواهمر عکم  ت

حرفها،ستتوء تفاهم ها، حتي ایده ها و خواستتته هاي ما از یکدیگر قبل از هر 
 اقدامي مورح شود...

هم براي همین آمده بودم...مي خواستتتم این حرفهاي مهم و جدي در  دیروز
یك محیط خصوصي و امن و بي سر و صدا مورح شود...که خب نشد...مهم 
نیست، از نظر من داخل ماشین هم بد نیست.به هر حال از پارك و کافي شاب 

 وو این جور جاها بهتر استتت.اصتتوال این جور جاها جاي قربان صتتدقه گفتن 
آبي رفتن استتت، که کار من و تو از این حرفها گذشتتته.ببین نرگم دلم مي  زیر

به حرفهایم فکر کني...الکي چشتتم چشتتم  باشتتي و  پا گوش  خواهد ستترا
نگو...خوب بشتتنو و خوب فکر کن، بعد تصتتمیم بگیر . زندگي با من آنقدرها 

ست.دلم نمي خواهد بعدا فک سان نی  کني رهم که تو فکر مي کني ، رویایي و آ
 که اشتباه کرده اي.

: دیروز حرفهاي دیگري مي زدي، جور دیگري بودي،اگر پشتتیمان شتتده گفتم
 اي برم گردان خانه موم نن خودم را نخواهم کشت.همانوور که قبال نکشتم.

: باز که دچار ستتوءتفاهم شتتدي؟ حرف من چیز دیگري استتت، من مي گفت
ي، وجود مني، مثل خون گوییم: تو، توي االن،توي فعلي، روح مني، عشتتق من

یده ال من هم  که زن ا به این معني نیستتتت  هاي مني. ولي این اصتتال  در رگ
باشتتي...نه رك مي گویم... نرگم فعلي با زن ایده آل من خیلي خیلي فاصتتله 

 ...دارد
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 شبیه مادرش شده بود، ادامه داد: حرفهایش
شوي، و شوق من زن ایده ال من هم ب سعي کني به جز مع شك  تو باید  وگرنه 

قانون  هد رفت...این  مان هم،از بین خوا که خیلي زود عشتتق باش  ته  نداشتت
طبیعت است...همیشه وصل، نقوه مقابل عشق بوده...مگر اینکه تفاهم ها بر 
هم منوبقشتتان کند. من و تو فعال هیچ نقوه مشتتترکي نداریم و همه ترس من 

به خرج دهي و  این روزها همین بوده مگر اینکه تو تصتتمیم بگیري و جدیت
بخواهي... واقعا بخواهي که عشقمان را حفظ کني. و این میسر نمي شود مگر 

 اینکه سعي کني به ایده ال هاي من نزدیك شوي...
ضي بودنم نگذار...اگر مي گویم که تو باید به  حرفهایم ساب از خود را را به ح

کند و  یشرفتایده الهاي من نزدیك شوي،براي این است که آدمي باید بیشتر پ
تو و شتتیوه زندگیت جایي براي پیشتترفت ندارد... یعني در حقیقت تو چیزي 

 نداري که به من بدهي، ولي من مي توانم نردبان طرقي تو شوم.
 توانم از تو کسي بسازم که خودت هم، خودت را نشناسي. مي

 ین: مي دانم...اصتتال بعید نیستتت...چون قبال هم این کار را کرده اي و اگفتم
کار چنان بالیي به ستترم آورد که وقتي رفته بودي تا مدتها منگ بودم، خودم را 

 گم کردم، چون هیچ کم نبودم، نه نرگم واقعي... نه نرگم خیالي....
 گفت: ولي اینبار فرق دارد... دیگر نخواهم رفت هرگز...هرگز.... محکم

 : آن بار هم همین را گفته بودي....گفتم
 رنوشت حریف من بود... اینبار من حریف سرنوشتم....: آندفعه سگفت
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صال شر آن  ا شده ایم... ستش را بخواهي حریف هم نیستم،دیگر با هم ایاق  را
سرم کم کرد وگرنه حاال حاال ها باید  شت از  سرنو زنیکه مزخرف را هم همین 

 دق مي خوردم و دم بر نمي آوردم.
ا م یا درك کنم که اگر تو حقیقت:مي داني ایمان هیچ وقت نتوانستتتم بفهمگفتم

عاشتتق من بودي، چوور توانستتتي با زن دیگري ازدواج کني؟! چوور من هیچ 
 وقت نتوانستم مرد دیگري را به خود ب ذیرم ولي تو؟

بدبخت مي گفت ید خودتان را  عالي هم داشتتت که وقتي من آمدم جناب : اوال 
 است. کردید...ثانیا: مردها قضیه شان با زنها خیلي متفاوت

سال آن هم، بعد از اینکه گفتم شانزده  : در جواب اوال ات، ازدواج بنده بعد از 
شرف وقوع بود آن هم نه  شدید...در  صاحب اوالد  شما تاهل اختیار فرموده و 

 قوعي....
 : مي تواني بگویي فرق زنها و مردها در چیست؟ در درجه خریتشان؟ثانیا

ند و کشتتتدار...و گفت: خندید یت نمي گویم چون ...بل فرقشتتتان را االن برا
شین پیاده مي  ست...اگر دهنم را باز کنم قهر مي کني و از ما سوپر ا بدجوري 

 شوي، بعد من باید از اینجا تا خانه دنبالت بدوم که ببخشید ملط کردم....
 : چقدر هم که تو از این کارها مي کني....گفتم

لب گفت گذریم... نمي خواهم از اصتتتل مو دور شتتویم...خوب نرگم، : ب
حرفهایم را شتتنیدي، فکر مي کني بتواني خودت را عوض کني؟آن هم بعد از 

 این همه سال؟!
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آنوقتها که خوب استتتعدادش را داشتتتي...حاال را نمي دانم...البته به نظر  البته،
من همه چیز بستتتگي به خودت دارد...اگر مثل آنوقتها هنوز هم از ته دلت مرا 

 انم که مي تواني...بخواهي مي د
بودم...هنوز هم...حتي بیشتتتر از آنوقتها...و این را از وقتي که اولین  عاشتتقش

قدم را در داخل خانه ام گذاشتتت فهمیدم...دیدار آن روز اول توي رستتتوران، 
نمي دانم چرا طور دیگري بود.مثل دیدار یك دوستتت عزیز بعد از ستتالها،اما 

 ق میکرد.دیروز...در خانه ام همه چیز فر
یدن گوشتتته  آن هانش...جو جذابش...حرکات صتتورت و د نه و  گاه مردا ن

سبیلش...عصبانیت و شوخ طبعیش...به بازي گرفتن و بازي دادنش...کیش و 
شانه هاي پهن و مردانه  شیدنش...آن  سلیم کردن و به دنبال ک مات کردنش...ت

شیده اش...آن تیپ جذاب و افه ه شیده و قد ک اي ماهرانه و اش...آن هیکل ترا
 مردانه اش...

و هنوز هم تا حد مرگ مجنونم میکرد...دلم مي خواست بگویم نه...نمي  هنوز
خواهم کم دیگر باشتتم... مي خواهم خودم باشتتم...مرا همینوور که هستتتم 
ب ذیر...دلم مي خواست طغیان کنم...یامي شوم...بعد از این همه سال نرگم 

عني ...به مودم.نمي توانستتم ...دیوانه اش بدیگري باشتم...اما نمي توانستتم..
 حقیقي کلمه دیوانه اش بودم....

با این ستتن و  دکتر فال. نرگم مومني...دانشتتجوي تخصتتص کودکان و اط
ست مثل یك کودك  ساله خود  4سال...بعد از آن همه رنج، هنوز هم مي توان

 را به شیریني وجود ایمان بفروشد.
 نم مي کني...: سکوتت طوالني شد...نگراگفت
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ست...چوور مي توانم ب ذیرم آنووري گفتم : نمي دانم زن ایده ال تو چه زني ا
 باشم که نمي دانم چووري است؟

را مي داني، مابقي اش را  %40-30: شکسته نفسي مي کني، چرا الاقل گفت
 هم در طول زندگي یاد مي گیري...خودم یادت مي دهم.

 سکوت کردم. باز
کني، اگر واقعا بخواهي که مرا خوشتتحال کني، اگر بخواهي  : اگر قبولگفت

شي هم زن من...اگر واقعا اراده کني  شق من با شه با من بماني،هم ع براي همی
سال به تو  شروع کنیم...من دو  صمیمت را بگیري،از همین االن مي توانیم  و ت

ستي، موم نم مي تو شي ه  در این دو انيوقت مي دهم، تو دختر زرنگ و باهو
 سال همان شوي که من مي خواهم، حتي بهتر از آن.

صداي بلند گفتم: یعني دوسال عقد کرده بمانیم؟!با این سن و سال و بعد از  با
 این همه وقت؟!

: نه نه...عقد مي کنیم و بعد هم عروسي مي گیریم و سر خانه و زندگیمان گفت
 متتیتترویتتم...امتتا تتتو فتتقتتط دو ستتتتال وقتتت داري کتته زن ایتتده ال متتن

 بشوي...وگرنه...وگرنه...
یدانم که تردید مي کرد و حرف در دهانش نمي  نم ید  چه مي خواستتتت بگو

 چرخید...
 گفت: وگرنه از هم جدا مي شویم.... باالخره

 عصبانیت گفتم: تو دیوانه اي ایمان... با
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: اتفاقا اصال هم دیوانه نیستم...براي عوض شدن یك ماه هم کافي است گفت
سد به ست که اگر تو را  چه بر سال...اگر هم وقت تعیین مي کنم براي این ا دو 

محدود به زمان نکنم.مي خواهي صد سال همانوور که هستي بماني و هي مرا 
 دق بدهي...

من ده سال آن زنیکه نچسب را تحمل کردم...دیگه کاسه صبر و تحملم  نرگم
 ض به تو قول ميپر است به من حق بده که دیگر حوصله نداشته باشم. در عو

شم را براي تغییر و تحول تو به کار  سعي و تال سال همه  دهم در عرض این دو 
شت شتباهات تو دا شکیبایي را راجع به ا صبر و  شم.ط هبرم و حداکثر  وري که با

تو اصتتال اذیت نشتتوي...ولي از دو ستتال بیشتتتر حتي یك روز هم ستتعي نمي 
 کنم...

 ر نشد؟و واج نگاهش کردم و گفتم: و اگ هاج
فت باش اگر در عرض دو ستتتال نتواني عوض گ : طالق مي گیریم...موم ن 

 شوي...خودت هم فرار را بر قرار ترجیح خواهي داد.
شکیبایي دو  در شود. صه بر یك نفر تنگ نمي  شویي هیچ وقت عر زندگي زنا

 نفر دقیقا با هم به انتها مي رسد...
 .دانستم چه باید بگویم، گیج شده بودم... نمي
 را بین دستانم گرفتم و با استیصال گفتم:این هم بازي جدید... سرم

گفت: نه نرگم... این بازي نیستتت...واقعیت زندگي استتت...من و تو  محکم
 باید همدیگر را راضي کنیم... این اصل و بناي زندگي زناشویي است...
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گریه ام گرفته بود...با بغض در حالي که اشتتکهایم روي صتتورتم  ناخواستتته
کاش میمردم و از اول گیر تو  یت مي کني...اي  قدر مرا اذ خت گفتم: چ میری

 نمي افتادم...
شانزده سال به اندازه شانزده هزار بار از دست تو آرزوي مرگ کردم...چقدر  این

قدر مچلم مي  بازیم مي دهي؟چ قدر  خدا اگر آزارم مي دهي؟ چ به  کني؟...
زن یك معتاد دو زنه شتتده بودم، انقدر اذیت نشتتده بودم که این همه ستتال از 

آمده اي جبران  سالدست تو...این هم از بازي جدیدت...مثال بعد از این همه 
 مافات کني...

 هم جبران مافاتت ...قبل از تاریخ عقد...تاریخ طالق را تع ین مي کني؟.. این
مرا نترستتان نرگم...یعني مي خواهي بگویي اینقدر بي عرضتته  فریاد گفت: با

روز و هر روزش  30ماه و هر ماهش  12اي که در عرض دو سال که هر سالش 
ستتاعت استتت نمي تواني خودت را عوض کني؟ یعني مي خواهي تا آخر  24

سعي کني و  ستي بماني؟ روزمرگي کني چون نمي خواهي  عمر همانوور که ه
 را عوض کني؟ ودتخ

: نمي دانم ایمان...گیج شتتتده ام...مي ترستتم نتوانم آني باشتتم که مي گفتم
 خواهي...

اطمینان گفت: مي تواني...موم نم که مي تواني...فقط در یك مورد تردید  با
 دارم...

 کردم... نگاهش
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داد: نرگم من بچه نمي خواهم...هیچوقت نمي خواهم...مولقا...و این  ادامه
ست شتنش ندارم...قبال تجربه اش را خوا ه هرگز تغییر نمي کند...عالقه اي به دا

ستش دارم فرق  شقانه دو شتن بچه از زني که عا شاید دا شته ام...خوب البته  دا
سك کن شد... اما نمي خواهم در این مورد ری شته با ...مي داني به نظر من مدا

بي  ...آنها چنان آرام وبچه ها معصومانه ترین قاتلین دنیا هستند...قاتلین عشق
صتتدا زندگي عاشتتقانه را تحت الشتتعاع قرار مي دهند که هیچوقت رد پایي از 

شتتان باقي نمي ماند.و من نمي خواهم دچار گ*ن*ا*هقدمهاي کوچك و بي 
چنین زوال تدریجي باشم.نمي خواهم هیچ چیز زندگي ام را و عشقم را از من 

ستم چیزهایي را که با  ضر نی سي بگیرد... حا ست آورده ام با ک این زحمت به د
با هیچ کم حتي اگر از پوستتتت و گوشتتتت و خون خودم  مت کنم... قستت
باشتتد.البته شتتاید بعدها نظرم تغییر کند اما بعید به نظر مي رستتد...بنابراین 

 که تو هم ب ذیري... دوارمخواسته مولق من این است و امی
ه به م...البته نه با دالیل تو، بلکوقفه گفتم: اتفاقا در این مورد کامال موافق بي

این دلیل که بچه ها معصوم ترین موجودات زمینند که بي تقصیر و بي تصمیم، 
جه  به این نتی هاي بزرگترها مي شتتوند.نمي خواهم اگر روزي  ماقت باني ح قر

 قرباني کرده باشم. دمرسیدم که اشتباه کرده ام کم دیگري را هم جز خو
 و گفت: پوزخند کشداري زد ایمان

از حاال بوي شتتکستتت و ناامیدي مي دهد.برعکم تو من خیلي به  حرفهایت
زني هستتتي که تا به حال دیده ام.حاال  نیهمت تو امیدوارم...تو انعواف پذیر

ید چنین روزهایي  به ام مان  مه جوانی نه...خواهش مي کنم...ه برویم؟ نگو 
 نه!س ري شد...حاال که مي توانیم اگر بخواهیم... نگو که 



wWw.Roman4u.iR  488 

 

مي کنیم...چزي را از دستتت نمي دهیم...ازاینکه باقي عمرمان را هم  امتحان
شیون یکبار، تکلیفمان را  ست. مرگ یکبار  سرت هم بگذرانیم که بهتر ا در ح

 الاقل براي همیشه با خودمان یکسره مي کنیم،بد مي گویم؟
 مي گفت...مثل همیشه حق با او بود...گفتم: باشد...قبول. راست
یا راجع به گفت به دارایي هایم  : تو نمي خواهي چیزي از من ب رستتي؟راجع 

 میزان مهریه ات؟
ها برایم مهم نبود...ولي مي خواهم در مورد گفتم نه...از اول هم این چیز  :

کاترین بیشتر بدانم...اینکه چوور شد که با او ازدواج کردي و این که دقیقا چه 
 به سرش آمده؟..

 را پایین انداخت...بعد از یك سکوت طوالني گفت: سرش
وقت دوستش نداشتم...خدا مرا ببخشد، براي پم گرفتن مال و اموالم از  هیچ

مادر با او ازدواج کردم.با او که انتخاب مادر بود، یعني چوور بگویم؟...نرگم، 
 مي شود نگویم؟

ویي همه را مو به دانم چرا آشتتفته شتتده بود...محکم گفتم: نه...باید بگ نمي
 مو...

خواهم بدانم...این حق من است...تو زندگي و هویت مرا از من خواستي،  مي
من از تو دریغ نکردم، چوور توقع داري من از جواب سوالي چشم پوشي کنم 
سالها در خلوت تنهاییم به آن فکر کردم و هرگز جوابي برایش پیدا  سالها و  که 

 نکردم؟
 از تصمیمت منصرف شوي؟گفت: مي ترسم  ایمان
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 قاطعیت گفتم: نه...نمي شوم... قول میدهم... با
 : چوور در مورد چیزي قول میدهي که از آن بي خبري؟گفت
: همانوور که در موارد قبلي چنین کاري کرده ام...احمقانه استتتت ولي گفتم

 قول مي دهم و بر سر قولم هم مي مانم... حاال منتظر شنیدنم بگو...
 سرخ شده بود و گفت: صورتش

شتم...حالم خیلي بد بود...  مي داني از اینجا که رفتم.تا مدتها حال خوبي ندا
داشتتم از دوري تو دیوانه میشتدم...نرگم...عشتق مردانه چیز بدي استت اگر 
واقعا عشتتق باشتتد...و من واقعا عاشتتق تو بودم...اگر نبودم این همه وقت نمي 

و دست شوم...اما به ت لبریزاز بوي تو از وجود تو توانستم کنار تو زندگي کنم...
شق  شي از ع ست همان بخ ست و این در شق ا درازي نکنم... و این نهایت ع
استتت که بابك هرگز نتوانستتت بفهمد.عاشتتق بودن آنقدر که از خواستتته هاي 
خودت، به خاطر کستتي که دوستتتش داري بگذري ... و من اینقدر عاشتتق تو 

مي شدم... عذاب مي کشیدم  ذیتبه خاطر تو بگذرم...ا بودم...انقدر که از تو
ولي رنجي که مي کشتتیدم برایم شتتیرینتر از تستتخیر تو بود، حاال تصتتور کن 

 مردي را با این اوصاف از عزیزش جدا کنند.
شده بود، عین آدمهایي که توي خواب حرف  حاال سرخ  سرخ  صورتش  دیگر 

 مي زنند در عالم دیگري بود.ادامه داد:
شگاه  م*ش*ر*و*ببدي بود...افتادم به  لحا خوري...آقاي دکتر نمره الف دان

شب از یك بار جمع میکرد. آن  سفه را، مادرش هر  با آن همه ادعا و منوق و فل
هم در وضتتعي که دستتت راستتت و چ م را نمي شتتناختم. بعضتتي شتتبها هم 
بده مي  بدتر مي شتتتد... عر حالم  فت  ند... آنو بار دوره ام میکرد دخترهاي 
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یدم ندم...ککشتت که ...میز بر مي گردا قدر  تك مي خوردم... آن تك میزدم...ک
یل پلیستتم مي دادند...بعد  )بادي تندرها( دستتت و پایم را مي گرفتند و تحو
شدم... حال  نوکرمان لوف میکرد و میامد و جریمه را پرداخت میکرد و آزاد می
و روز من تا یکستتتال آنجا این بود...دائم الخمر شتتتده بودم...مادر حستتتابي 

به جایي رستتیده بود که مي خواستتت برگردد تهران... که ترستتیده بود...حتي 
ناگهان سر و کله آن مرحوم پیداشد...کاترین را مي گویم... کاترین دختر یکي 
از دوستتتان انگلیستتي پدرم بود... مادر و خانواده کاترین کامال همدیگر را مي 

سالهای تشناختند اما من نه... آنها با هم قراب شتند. انگار آن   ي که پدرمدور دا
شده بودند و حاال کاترین  ست  با مادر مي آمده انگلیم براي تجارت با هم دو

 نمي دانم به در خواست مادر یا اتفاقي، پیدایش شده بود تا مرا نجات دهد...
عا یت را طور  واق هاي خودش را داشتتتت،برخالف تو او زن ند هم داد. او ترف

مثل موش آرام آرام در من رخنه دیگري بلد بود...مرا طور دیگري استتیر کرد...
که وقتي ازدواج کردیم  باورش نمي کردم...آنقدر  که هرگز  کرد...از روزنه اي 

 کاترین باردار بود...
بند آمده بود...حرفهاي ایمان را مي شتتنیدم...اما انگار در مورد کم  نفستتم

دیگري حرف میزد...باورم نمي شتتد آدمي که در موردش حرف میزند،خود او 
ست؟مگر میشد؟ایمان...ایماني که دم اذان دعا میکرد...براي محرمیت صیغه 

کرده باشتتد،  هایيمي خواند...و آنقدر به بایدها و نبایدها مقید بود، چنین کار
شد آدمي  ستم بکنم ... باورم نمي  صورش را نمي توان صاًل ت که مي گفت ... ا

 که در موردش حرف مي زند، خوِد اوست ... مگر مي شد؟
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... ایماني که دم اذان دعا مي کرد ... براي محرمیت صیغه مي خواند ...  ایمان
شد، که مي گفت .. و آنقدر به باید و نبایدها مقید بود، چنین کارهایي کرده . با

اصال تصورش را نمي توانستم بکنم. باورم نمي شد آنچه که مي شنوم حقیقت 
این وضتتع؟! چوور تحمل  بهدارد ... ! ملوك الستتلونه چوور راضتتي شتتده بود 

 کرده بود ...؟! مي شد حدس زد که اوضاع چقدر درهم و آشفته بوده...
یت هاي جنستتي به تنهایي خیلي زود ادامه داد: ولي از آن جایي که جذاب ایمان

کمرنگ مي شوند،هر چه مي گذشت،آتش زیر خاکستر قلب من هم شعله ور 
تر مي شتتد تا جاي که بعد از دو ستتال، به جایي رستتیدم که احستتاس کردم از 

 کاترین متنفر شده ام و حاصل این نفرت دو فرزند بود.
آبروي خودش، براي  وقت بود که مادر براي حفظ خیلي چیزها، براي حفظ آن

حفظ سالمتي من، براي حفظ زندگي خانوادگي ام و براي خاطر بچه ها شروع 
 کرد به بذل و بخشش مال و اموال خودش و من به من...

روز و هرسال و هر ماه به مناسبتي مثل بچه اي که سرش را با شکالت شیره  هر
.. تا اینکه دیگر مي مالند با این چیزها مرا دلخوش و ستترپا نگه مي داشتتت .

شت و  شیدن ندا شیدن نماند، آن وقت او دیگر چیزي براي بخ چیزي براي بخ
 در آنجا... ندنمن دیگر بهانه اي براي ادامه دادن زندگي با کاترین و ما

نه اینکه همین مال و اموال بود که باعث شد تو را از دست بدهم و مگر نه  مگر
 فتنشان بود. پم دیگر دلیل وجود نداشتاینکه دلیل ازدواجم با کاترین پم گر

که ادامه دهم. ادامه بدهم و زني را تحمل کنم که از مریزه من براي تستتلط به 
 من استفاده کرده بود...
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روزها خوب به خاطرم هستتت. روزهاي پر از نفرت را ... نفرت از او ... از  آن
وقتها بود که بچه ها و حتي از مادرم. همه با هم کشتتمکش داشتتتیم ... همان 

براي اولین بار آمدم تهران... یادت هستتت که خواستتتم صتتیغه ام شتتوي؟! ... 
 را طالق بدهم ترینچقدر از من متنفر شدي و گفتي که اگر تو را مي خواهم کا

و من گفتم: نه، مي داني چرا؟ چون آنوقت از چاله درآمده بودم اما به چاه مي 
 افتادم؟!

م باید نصف اموالم را هم به او مي دادم. مضاف بر کاترین را طالق مي داد اگر
حق بچه ها ... و نصتتف اموال من به عالوه خرج بچه ها خیلي زیاد مي شتتد، 

 حتي بیشتر از سهم من از اموالم قبل از گرفتن آنها از مادر و سفر از ایران.
 موقع الاقل مي توانستم دل خوش به این باشم که بعد از مادر همه چیز مال آن

شم را مي دیدم،  شت گو شد دیگر پ صادر مي  ست اما اگر حکم طالق  من ا
اموالم را هم مي دیدم. به نظر خودم حماقت بود ... پم من این همه سال، این 

و باز اجبارًا به  م،همه رنج را براي چه تحمل کرده بودم ... همین شتتد که ماند
مل کردم  که خواستتتت من نبود ... و تح که زندگي اي تن دادم  باور کردم  و 

 زندگي مدام تکرار مي شود ... تکرار ... تکرار ... تکرار...
: پم مادرت هنوز هم آنقدرها پیر و خرفت نشتتده که نداند دارد چه مي گفتم

 کند و چگونه بذل و بخشش مي کند ...؟!
 گریه مي کرد.آب دهانش را به سختي قورت داد و گفت: حاال
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ما عد از این همه ستتتال ... راستتتش را باالخره خدا نظر لوفي  ا به من کرد ب
بخواهي اگر یك نفر در دنیا از این عملیات تروریستتتي از ته قلب خوشتتحال 

 شد، آن یك نفر من بودم...
ده روز قبل از یازدهم ستت تامبر، حدودًا اوایل آن، با کاترین ستتر یکي از  حدود

با کستي رابوه  دوستتان مردش حرفم شتد ... مدتها بود که احستاس مي کردم
ضیه را  سر و ته ق ستم حرف بزنم، مادرم مداخله مي کرد و  دارد، اما تا مي خوا
شد که به او اثبات کنم  صتي  هم مي آورد اما آن روز، باالخره در میاب مادر فر
شیدن که چنین مي کنم و  شان ک ستم ... او هم بعد از کلي خط و ن که احمق نی

برداشتتت که برود آمریکا پیش خواهرش ...  چنان، با من قهر کرد و بچه ها را
مي گفت دیگر نمي تواند قیافه مرا تحمل کند ... مي خواهد برود آمریکا و آن 

 یك تصمیم اصولي براي زندگیش بگیرد.... ا،جا دور از این جنگ و ستیزه
شود، قبول  من سرم کم ب شرش را از  سته براي اینکه یك مدت  هم از خدا خوا

کارت اعتباري من و کلي دالر به عنوان خرج بچه ها رفت که  کردم و او هم با
در کنار ستتواحل آمریکا، دور از تعصتتبات عصتتر هجري من براي زندگیش 

اشتم ... د زتصمیم بگیرد. دیگر خسته شده بودم ... من هم به مدتي تنهایي نیا
 مي خواستم در نبود او با چند وکیل خبره صحبت کنم.

چوور مي شتتود شتتر او و بچه ها را کمي ارزان تر از ستترم باز کنم، که  ببینم
ناگهان آن اتفاق افتاد ... من اصتتواًل نمي دانم استتم آنها چوور بین استتتامي 
یا در  ند  ما بود ها در هواپی یان این حمالت بود ... حتي نمي دانم آن بان قر

 هم نفهمیدم... یچوقتساختمانها ؟! یا اصاًل آنچه چه کار مي کردند ... ؟! ه



wWw.Roman4u.iR  494 

 

به معناي یك زندگي دوباره بود ... مثل یك تولد نو ... و معناي آن، این بود  این
که من دوباره ... فرصتتت زندگي کردن خواهم داشتتت ... نه آنوور که دیگران 
مي خوهند. آن طور که خودم مي خواهم. بي آنکه نگران چیزي باشم ... هرگز 

 ... هرگز...
 دراز کردم و گفتم: حاال مي توانیم برویم... دستمال به سمش یك

 حالش کاماًل جا نیامده بود ... گفت کجا؟ هنوز
شدي...!!  گفتم شیمان  شود ها...!نکند پ شگاه دیگر ... االن تعویل مي  آزمای

چهره اش از هم باز شد...انگار که ده سال جوان شده بود ... ماشین را روشن 
ش ضبط را پیچاند که  شه ها به لرزه افتاد.... پایش را که روي پدال کرد و پیچ  ی

. چقدر عجله داشت، رآمدگاز فشار داد، مثل همیشه صداي جیغ الستیك ها د
ست رفته را جبران کند  سالهاي جواني از د سرعتش همه  ست با  انگار مي خوا
که کردم آرامش صتتورتش، موجي از شتتتادي را در دلم مي  گاهش  ... ن

 اند....ر*ق*ص
یك هفته است که خودم را مثل یك عروسك به دست ایمان س رده ام  به نزدیك

شگاه و از این خیابان به آن  شگاه به آن فرو ست من. از این فرو ست در د و او د
هاي  غازه  که هر چیزي را از م چه اصتتراري دارد  بان مي رود. نمي دانم  یا خ

طرف شتتهر و  اینخاص تهیه کند. مثاًل براي خرید آیینه و شتتمعدان مي رود 
 براي خرید مثاًل یك مانتو طرف دیگر شهر.

برایم کمي عجیب استتت اما چیزي نمي پرستتم ... فقط با دیدن رقم  کارهایش
هایي که خرج مي کند و مبالغي که مي پردازد، سرم سوت مي کشد. بعد،شب 
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صاویري مي بینم که گاهي  ستگي به خواب مي روم و در خواب ت با یك دنیا خ
 م. گاهي مي گریاندم و گاهي هم در حد مرگ مشوشم مي کند.مي خنداند

ما مه این  ا که ه لداري مي دهم  به خودم د مدام  بد راه نمي دهم و  به دلم 
شغله زیاد اصاًل  ست که این روزها م شها فقط به خاطر این ا شوی ضورابها و ت ا
فرصتتتي براي گفتگوهاي واقعي و اصتتولي بین من و ایمان پیش نیامده وگرنه 

شد. و اینووري کمي آرامتر ح شم مي  شه باعث آرام رف زدن با ایمان مثل همی
 مي شوم....

تِه ته دلم مي دانم که کنار ایمان بودن، اما در ستتکوت همیشتتته همینوور  اما
مشوشم کرده شاید به این خاطر که ایمان پیچیده ترین مردي است که در تمام 

شه به نوعي آرامش  سکوتش همی قبل از طوفان بوده ...حاال هم عمر دیده ام و 
توضتتیحي بدهد که  چدارد براي خودش مي برد و مي دوزد، بي آنکه به من هی

چه تصتتمیماتي دارد ... و چه نقشتته اي کشتتیده ... من هم چیزي نمي پرستتم 
ست تا قبل  سم محال ا شنا ست ایماني که من مي  چون مي دانم که بي فایده ا

 ..از موعد مقرر، لب از لب باز کند.
صحبت مي کند  نگاهش ست، و مدام راجع به خریدها  شوق ا سراپا  مي کنم، 

و اینکه عجیب استتت که فالن مارك در ایران پیدا مي شتتود یا فالن فروشتتگاه 
 سفارش فالن لباس خارجي را مي گیرد و چند روزه تحویل مي دهد.

تك حالتهاي صتتورت وچهره اش برایم آشتتناستتت، گویي که عمري با هم  تك
دگي کرده ایم، اما هنوز هم باورم نمي شتتود. او، ایمان من، به آن حدي از زن

انسانیت و درایت تنزل کرده باشد که از کف زمین بارها جمعش کرده باشند یا 
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شد بر او از راهي که بم نفوذناپذیر به نظر  سته با سید، حک ميزني توان ومت ر
 کرده باشد.

صال ضاع و احوال او کي و چگ ا صیل با این او سته بود دوباره ادامه تح ونه توان
 دهد؟
 : راستي ایمان، نگفتي تا کي درست را ادامه دادي؟گفتم

تعجب ستترش را برگرداند و نگاهم کرد. گفت: اصتتال به حرفهاي من گوش  با
 مي کردي؟ من دارم از چه حرف مي زنم تو داري به چه فکر مي کني؟

روز  که فردا مهمترین و قشنگترین: حرفهایت را شنیدم، داشتي مي گفتي گفتم
 زندگي من خواهد بود.

 : و این کجایش مربوط به چند و چون ادامه تحصیل من مي شد؟!!!گفت
شکالي گفتم سوال پیش آمد، ا : ُخب چه مي دانم همینووري ... ناگهاني برایم 

 دارد؟
 را خاموش کرد و بي مقدمه گفت: ضبط

سیر آن لعنتي مي ماندم... اعتیاد چیز راه فراري پیدا مي کردم وگرن باید ه تا ابد ا
ات م*ش*ر*و*ببدي است، از هر نوعي که باشد...چه اعتیاد به مواد مخدر چه 

ست اما رها کردنش نه. براي  سان ا شدنش آ الکي و چه اعتیاد به فرد...گرفتار 
ستش فکرش را بابك د شرایط  رهمین افتادم تو خط درس...را سرم انداخت او 

ست و پایي مرا نم شدن چه د ست اما وقتي دیدم که او اینورف براي قبول  ي دان
گاه یادم آمد من آنجا فرصت خوبم را دارم با حماقت از دست  مي زند، ناخودآ
قت روي دستتتت  بك)ب( یکو با که  مي دهم و همین شتتتد انگیزه ام...این
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شود از قدیم هم گفته اند)عدو  اماایمان)الف( بلند نشود...خنده داراست نه؟ 
سبب خیر اگر خدا خواهد(.این شد که حسابي فکرم مشغول درس شد...قبل 
از آن هم مدتها بود که دنبال راهي براي فرار از وضعي که در آن دچار شده بودم 
مي گشتتتم اما از آنجا که انگیزه و همتي نداشتتتم راهي به نظرم نمي رستتید اما 

 و میشدم.حرف درس خواندن که پیش میامد از این رو به آن ر
ست بفهمد دارم  مادر شحال بود ولي کاترین مدام مر میزد.نمي توان خیلي خو

مان...دیگر حتي  مان بي ای که ای یدید  چه شتتتد؟ فقط م هان  ناگ چه میکنم و 
سرامم میامد میگفتم  شتم...هر وقت  ضور فیزیکي هم در اتاق خواب او ندا ح

که  تممیکرد میگفمشتتغول موالعه هستتتم و وقت ندارم.و هر وقت که اعتراض 
در حال ترك اعتیاد هستتتم و او نمیدانستتت من دقیقا در حال ترك چه هستتتم؟ 

 خوري؟ عالفي؟ یا ترك او؟ ش*ر*ا*ب
 : و تو واقعا در حال ترك کدام بودي؟پرسیدم

خوري و عالفي اما بعد وقتي سم مخمر از سرم  ش*ر*ا*ب: اولش واقعا گفت
سرجایش آمد، از کاترین  ساس خوبي پرید و عقلم  شدم... هیچ اح هم بیزار 

در موردش نداشتم،وقتي نزدیکم میامد از بوي تنش...بوي نفسش حالت تهوع 
 ریپیدا میکردم...تصویر روزهاي گذشته مدام پیش چشمانم تکرار میشد.تصو

حال خودم...کارهاي کاترین و ازدواجي که معلوم نبود بر اساس قوانین مذهبي 
سي براي هیچ کدام مذهب اتفاق افتاده  شکم برامده کاترین که روز عرو بود. و 

بل گفتن  قا که  یب نبود و خیلي چیزهاي دیگر  خانواده و اقوامش عج کم از 
 نیستند...

 ....نرگم
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همه و همه باعث شتتدند که وقتي حال طبیعي و عقل ستتلیم پیدا کردم از  اینها
یزاري بیزار شوم بزني که از نقوه ضعف من براي تسلط به من استفاده کرده بود 

من بیشتتتر از همه از خودم بود، از ایماني که آنقدر خودش را خار و خفیف 
پاي وجودش را گرفته بود. و همین  تا  باري از کثافت ستتر  کرده بود که کوله 
بیزاري ها بود که کمکم کرد تا دوباره هماني شتتوم که الیقش بودم.همان ایمان 

دولت  هی)بورستت u.s.M.L.Eان ورودي .نمره الف دانشتتکده و بتوانم در امتح
ص یبرا کایامر ص شک یدوره تخ شگاه ها یپز معتبر( بهترین نمره رو  یدر دان

 کسب کنم و بشوم این آدمي که االن مي بیني...
سختي را گذرانده ام و در تمام آن روزها و ماه  میداني سیار  نرگم من روزهاي ب

ساعتهایي بودم.رویایي که حتي در خواب  سالها در رویاي چنان روزها و  ها و 
هم تعبیرش را ممکن نمي دیدم.حاال چیزي مثل یك معجزه اتفاق افتاده و من 

 و تو دوباره در کنار همیم.
سم ستن... باتو  ...آموش تو...زندگي درنرگ کنارتو...با تو خوابیدن و با تو برخا

ست که حاال محتاج  سوختن و دوباره در تو روئیدن چیزي ا بودن و مدام در تو 
مه روزگار  مام عمر، در ه آنم از من دریغش نکن...خواهش میکنم، تو در ت

رویاي سفید زندگي  اجوانیم، در همه شبهاي خستگي و واپم ماندگي ام، تنه
 ...اولین و آخرین رویاي زندگي ام را تباه نکن.ام بودي

به وضتتوح مي لرزید این ستترآماز دوباره اي استتت براي من و تو،  صتتدایش
سرآمازي که یکبار دیگر محتاج ایثار و سعي هر دوي ماست.باید خیلي به هم 
شد.آدم بدون  سازیمش، وگرنه هر دو با هم تباه خواهیم  کمك کنیم تا درست ب
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یا و امید، ا همدیگر ر انیمیا مي میرد یا به پوچي میرستتتد و من و تو اگر نتو رو
راضي کنیم...اگر نتوانیم عشق اسووره ایمان رااز حرف به عمل برسانیم...اگر 

 براي هم رنگ ببازیم...وکنار هم روزمرگي کنیم نابود مي شویم.
زیم اما یآن بار به مدد نیروي جواني و مفلتمان توانستیم یك بار دیگر برخ شاید

 این بار، اگر بي افتیم محال است دیگر برخاستنمان را با چشم ببینیم.
 شوریدگي گفتم: ایمان مي ترسم نتوانم آن زن ایده الي باشم که مي خواهي. با

فت چه توقعي دارم؟ نمي خواهم گ چه مي خواهم؟مگر من از تو  : مگر من 
باشتتي از هر جهت...من برایم آپولو هوا کني که...فقط مي خواهم زن کاملي 

فرق نکرده ام...هنوز هم ایمانم، ایماني که)ب( با)ي( برایش برابر بود. من مي 
 خواهم تو )الف( باشي مثل خودم.فقط همین به همین سادگي.

ست...زن کامل از دید هر فردي گفتم ساده نی : آنقدرها هم که تو فکر مي کني 
شاید کامل بودن از دید من با مي تواند تعریف خواص خودش را داشته باشد. 

 کامل بودن از دید تو فرق داشته باشد.
: من کمکت مي کنم...کنارت هستم...از آن گذشته من که براي تو مریبه گفت

 نیستم.تو مرا خوب مي شناسي...من و تو با هم زندگي ها کرده ایم...
وابق مي گفت،شاید آنقدرها هم که من وحشت کرده بودم،کامل بودن م راست

شاقي نبود...فقط کافي بود هوشیاري به خرج دهم، مدام یاد بگیرم  میل او کار 
 و انجام دهم و خودم را نبازم.

ماشین را نگاه داشت...رسیده بودیم...در را که باز کرد تا پیدا شوم،گفت:  ایمان
 میایم دنبالت. 8فردا پنجشنبه است...روز موعود...صبح ساعت 

 صبح باز نیست حضرت آقا... 8محضري ساعت  :محض اطالع هیچگفتم
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پاچه مهمانش کنم و گفت قا قرار گذاشتتتم قبل از عقد یك کله  با آ : میدانم 
 لبخند عریضي صورتش را پوشاند...

فت:  رویم یاد گ با فر که  ته بودم  قدمي بیشتتتر نرف ند  ندم...هنوز چ را برگردا
 نرگم...

شده...الب به د آدرس یك کله پاچه اي خوب سمتش چرخیدم و گفتم : باز چه 
 را مي خواهي؟بله؟....

ستم بگویم حرفهایي که گفت شده بود(مي خوا صدایش عوض  : نه...) لحن 
به  با من  که  بل از آن یدي، فردا ق نه وارم این یك هفته شتتن در مورد عالقه دیوا
محضتتر بیایي همه را یك گوشتته ذهنت چال کن...مي داني... احمقانه ترین 

 رد مي تواند بکند چیست؟کاري که یك م
که شدت عشق و عالقه اي را که به یك زن دارد برایش فاش کند...خصوصا  این

که آن  نه تر از آن این استتتت  قا باشتتتد، ولي احم اگر آن زن،زن زندگي اش 
ست که  شود...آن وقت ا زن...مدام آن حرفها را به خاطر بیاورد و به آن مغرور 

 .فاتحه آن زندگي را باید خواند..
 تعجب گفتم :چرا؟ با

: براي اینکه به تدریج آن زن تبدیل به موجودي مي شتتود که نه تنها قابل گفت
عشق ورزي نیست، بلکه به شدت منفور است. و هیچ زندگي اي برپایه نفرت 

 دوام نمي اورد.
اینکه معني حرفهایش را نفهمیده بودم گفتم: باشتتد، دلت شتتور نزند...من  با

 اصوال حافظه ضعیفي دارم...و پشت به او به سوي خانه شتافتم.
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از خواب بیدار مي شوم...دوش مي گیرم و موهایم را با سشوار  6ساعت  صبح
حالت مي دهم.صبحانه مختصري مي خورم ، آرایش کمرنگي مي کنم و روبه 

 ي ساعت به حرکت عقربه ها چشم مي دوزم.رو
عجیبي دارم.نمي دانم امروز چه روزي خواهد بود؟ نمي دانم ایمان  اضتتوراب

سر خودم  شیده و از همه مهمتر نمي دانم که امروز چه بر  شه اي ک برایم چه نق
 خواهم آورد؟

ا در رایمان زنگ میزند، مانتوام را مي پوشم ، کیفم را بر میدارم و  8ساعت  سر
باز مي کنم. پشت در ایمان با صورتي بشاش و یك شاخه گل ) رز اقاقیا( را به 

 طرفم دراز مي کند و مي گوید: سالم بر بانوي زیبایي ها.
 گویم : سالم مثل همیشه سر ساعت... مي
 گوید: بجنب که خیلي کار داریم.... مي

ینم شتتیر گاز را بستتته قدم مي رود اما ناگهان باز مي گردد و مي گوید: بب چند
 اي؟ همه چیز مرتب است؟ شاید چند روزي به خانه نیامدي؟

 گویم:مي خواهي مرا بدزدي؟ مي
 گوید: لوس نشو ...وقت نداریم. مي
 را مي بندم و مي گویم...بله همه چیز مرتب است... در

ها را چندتا یکي پایین میرود...عین پستتر بچه هاي بازیگوش...انگار نه  پله
 ساله است. 40انگار که او یك مرد تحصیل کرده 

درب خروجي آپارتمان مي رسیم...با هیجان به بیرون نگاه مي کنم...ماشین  به
پاجروي ایمان آنجاستتت... شتتیك و تمیز و شتتکیل...اما کامال ستتاده و بدون 

خورم،اما چیزي نمي گویم...با خود فکر مي کنم حتما بعدا که  تزیین ،جامي
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ته دل آرزو مي  زمرا گذاشتتت آرایشتتگاه ماشتتین را مي دهد گل بزنند...و بعد ا
س شگاهیاز آرا مانیکنم که ا شد.دلم نم میبرا یخوب اریب خواهد  یوقت گرفته با

 دختر است. ریپ کیها فکر کنند عروس  همانیم
ش یصدا  زده به اطرافم نگاه جانیکند...ه یافکارم را پاره م یشته ر نیترمز ما

شته باشد.اما تنها چ شگاهیآرا کیاز  یکه نشان ییکنم به دنبال تابلو یم  یزیدا
 دفتر ازدواج و طالق است. کی یتابلو نمیب یکه م

... گریشتتو د ادهی:پدیگو یم مانی....امیگو ینم چیشتتتده ام...اما ه متعجب
سرد سال انتظار کمت نبود؟که هنوز هم مث مث م نی...ایچقدر خون  یهمه 

من  یدانم پاها یروم...نم یمحضتتر باال م یشتتوم و از پله ها یم ادهی!پ؟یکن
 ...ست...در باز امیرس یاست...باالخره م یپله ها طوالن ایشده  نیسنگ

مد م یرمردیپ ما خوش ا  یچا مانیآورد...ا یم یچا مانیو برا دیگو یبه 
کشتتد و  یانگشتتت دارد را ال جرعه ستتر م یهزاران جا شیرا که رو یاستتتکان

 یلبخند م مانیا دنیرستتد و با د یکه حاج آقا از راه م دهیهنوز به انتها نرستت
 زند....

سمتش مزدیخ یبه احترامش از جا بر م مانیا م که با ه نمیب یرود....م ی...به 
 یکنند....انگار که ب یو چه م ندیگو یفهمم که چه م یزنند اما نم یحرف م

دارم...منگ منگم.... و  یبیشده ام...حال عج ینووریدانم چرا ا یهوشم...نم
 روز مدام تکرار انیپا ات یو منگ یجیگ نیا مانیا بیدانم که با اخالق عج یم

 خواهد شد...
 ....نیطرف ی...خب....با اجازه چدیپ یدر گوشم م رمردیپ یصدا
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 ....و من...ی...انکاح سنتمیا.... الرحمن الرح بسم
شم گنگ تر و گنگ تر م رمردیپ یصدا نووریهم و شود....تا آنجا که  یدر گو

 شود... یسوت ممتد م کیبه  لیتبد
با چشتتمها نمیب یرا م رمردیو پ مانیا بعد به من زل زده  یکه  گشتتتاد شتتتده 

 کنم حواسم را جمع کنم... یم یاند.سع
 دمیبار ستتوم پرست یپرستتد:برا یکه م چدیپ یدوباره در فضتتا م رمردیپ یصتتدا

و  نهیعدد آئ کی دیکالم ا...مج کیکه شتتما را به صتتداق  لمیعروس خانم وک
چهارده معصتتوم و هزار و  تیبه ن یشتتمعدان و چهارده عدد ستتکه بهار آزاد

قا صتتتدیستت قد و ازدواج دائم آ به ع گل  خه  جاه شتتتا نهی مانیا یو پن در  گا
 !!!لم؟یآورم؟وک

 کنم...چهارده سکه؟...فقط چهارده سکه؟... یخودم چند بار تکرار م با
 !لم؟یزند:وک یم ادیحوصله فر یب رمردیپ
م کن یزند....!آرام و آنقدر آهستتته که فکر نم یمحکم به پهلوم ستتقلمه م مانیا

 : بله...میگو یباشد م دنیقابل شن
شاا....و دفتر را به طرف دیگو یم رمردیپ ست ان دهد...او  یمن هل م:مبارک ا

شان م شت ن شده و مبهوت ب یبا انگ سخ  سوور را بخوانم  یدهد و من م آنکه 
 کنم...امضا ... پشت امضا.... یامضا م

شتتود  یم ییکند...بعد از ما هم نوبت امضتتا آدمها یکار را م نیهم هم مانیا
 را مانیشناسمشان.و بعد شناسنامه ها یمن نم یکه به عنوان شاهد آمده اند ول

حاضر  دی:قباله تان هم تا از سفر برگرددیگو یمرد م ریدهند....پ یم لمانیتحو
 نیمه یبه او گفته و البد برا یزیراجع به سفر چ مانیفهمم که ا یشود...م یم
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هم  یحستتاب ینیریشتت کیدفتر خانه را باز کرده.حتم دارم  یزود نیصتتبح به ا
 گرفته....

کند و مرا  یمن گره م یدهد و بعد همان دست را در بازو یبا او دست م مانیا
سمت در خروج شاند...دارد چ یم یبه  صدادیگو یم ییزهایک  یرا م شی....

 و یاریهوش نیب یزیرا نه...در عالم خوم هستم... چ شیشنوم اما مفهوم حرفها
را  رونیب طیکه در کما هستند مح ییآدمها نیدارم...ع یبی...حم مریم*س*ت
کجا  مانیدانم ا ینم یکنم...به شدت در خودم مچاله شده ام....حت یدرک نم

شم  یشنوم...اما درک نم ی....منمیب یکند...م یرود و دارد چه م یم کنم...چ
شتتنوم... همه جا ستتاکت  ینه م نمیب ینه م یحت گریبندم...حاال د یرا م میها

 است سکوت.
کنم...نور به  ی!چشتتمانم را باز مدهد...نرگم...نرگم....! یتکانم م یکستت

شمها شمها یرا م میشدت چ بندم...دوباره محکم تر  یرا م میزند... دوباره چ
 نمیب یرا م مانیکنم ا یرا باز م میچشتتمها یبار وقت نیخورم ا یاز قبل تکان م
 من خم شده... یگرد شده و صورت افروخته رو یکه با چشمها

االن  ی...ولیکردم خواب یاستتت؟فکر م:نرگم جان....حالت خوب دیگو یم
بزن  ستتتت؟حرفی...نکند حالت خوب نیا دهیستتتاعت استتتت که خواب 5

 نرگم...نصف العمر شدم...
آورد...اما دهانم خشک  یحالم را جا م یخورد کم یبه صورتم م یخنک مینس

 شده....
 ....میمانم که چه بگو ی...!و می:نه...خوبم...فقط کممیگو یزحمت م به

http://www.roman4u.ir/


 505 عشقه

ند نوورمی... من هم هم یزده ا جانیدانم ه ی:مدیگو یم شخود حاال بل ...
 ت کنم؟!ب*غ*ل ای... ؟! یشو ادهیپ یتوان ی...ممیدیشو ...بلند شو که رس

!به !!شتتگاه؟ی...؟!به آرامیا دهیکنم...به کجا رستت یستترعت به اطرافم نگاه م به
 !!م؟یساعت در راه بود 5 یعنی!!؟یتاالر عروس

و  است یکند سبز ی...تا چشم کار مستیکه اصال شهر ن نجاینه....نه ... ا اما
 ...؟!!یساختمان آنچنان کیجنگل...!!و 

 کجاست؟! گرید نجایپرسم:ا یمانده م در
 ماه عسل... میآمده ا یشمال....نا سالمت یبایز ی:دشتهادیگو یم

...؟سفره عقد؟سکه و دی!لباس سفشگاه؟ی!آرا؟یروم...پم عروس یوا م دوباره
 ییاهایم؟رویاهایعروس...؟ بوق و هل هله؟؟!!!پم...پم رو نینقل...؟ماشتت

سال با آن زندگ شق ستیدخترک ب یاهایکردم؟...رو یکه هفده  ه ک یساله عا
شب در خواب با لباس عروس آنچنان شوق از م یهر  ست مع ست در د  انید

بست تا ضرب  یرا م شیگذشت و چشم ها یهزار چشم حسود و آرزومند م
 نکند چه؟!! دارشیسکه و نقل از خواب ب

با ضتترب که صتتتدا یشتتود و م یدر وجودم خرد م یزیچ  یشتتکند چنان 
ستنش گوشم را م  یرا در پاها می....همه قوامیگو ینم یزیآزارد...اما چ یشک
 شوم... یم ادهیکنم و پ یکرخت شده ام جمع م

شتتود که من اصتتال داخل  یم ییگذاشتتتن چمدانها رونیهم مشتتغول ب مانیا
 بودمشان... دهیند نیماش
کاشتت آرام مت در ورود رمیگ یم شیها را پ یراه  به ستت  یبه راه م الیو یو 

 که دارد قفل نمیب یگذرد و از دور م ینفم نفم زنان از کنارم م مانیافتم...ا
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باز م باز م یها را  ند...درها  ند و ا یک پد مانیشتتو نا نه  خا  یم دیدرون 
 نیچرا در ع نمدا یدهم....نم یوور لخ لخ کنان به راهم ادامه مشتتود...همان

 یزند دلم م یکه ته چاه استتتت دستتتت و پا م یمثل آدم یدیو نا ام یناباور
 آن جا داخل شاختمان منتظرم باشند... یکسان ای یخواهد کس

 ...همه جا ساکت و آرام است...ستیکم ن چی.... ه ستین یکس اما
 عروس دلم.... ی:خوش آمددیگو یاز چهارچوب آش زخانه بلند م مانیا

ند م به قدر امیگو یدانم چرا م یزنم و نم یزور لبخ جای:چ کت و آرام  ن ستتتا
 ست؟ین یاست....کس

همه  دیکرد گفت:نکند شتتما رستتم دار یکه با تعجب نگاهم م یدر حال مانیا
 ماه عسل... دیبر یده را با خودتان م

 میآن گفتم....نه اما ما رستتم دار یگرفتم...به جا دهیدو پهلوش را نشتتن ستتخن
عروس و داماد کل بزنند و با نقل و  یتا برا میالاقل چهار نفر آدم را دعوت کن

 ...ندیسکه به انها شادباش بگو
 یحرفم خنده داشتتتت...اما او داشتتتت م یدانستتتم کجا ی...نمدیخند بلند
سر با ی.....به زخمدیخند سرعت در که  شت به  ز کرده بود و چرکش حاال دا

سومات را م یتمام وجودم پخش م سم و ر دانم... لباس عروس  یشد گفت:ر
 یما تجربه  یخواستتتم مراستتم عروستت یو ال و بل....اما نرگم جان....من م

باشتته ... آن مدل را قبال امتحان کرده بودم...)دختره احمق  گرانیبا د یاوتمتف
 شعور ............( یپسره ب نیسالشه هنوزم با ا 40سرش  رهیخ
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جشتتن عاشتتقانه دو  کیهفته فکر کردم  کی نیکن اصتتال جالب نبود ... ا باور
ر تر و جذاب ت یموندن ادیبه  یلیخ دیو جنگل با اینفره در خلوت شتتاعرانه در

 ینهمایباشتته تازه تو که م یبچه گانه و رستتم و رستتومات خاله زنک یاز کارها
 است؟! نیاز ا ری...میدعوت کردن نداشت یبرا

استتت چون من مثل تو آن نوع  نیاز ا ریبگم بله ... بله...م یخوستتات یم دلم
ثل دخترها در آرزو گرید به نکرده ام من هنوز هم م باس ستتف یرا تجر و  دیل

بدرقه وارد خانه  یهلهله و شتتاد انیخواهد در م یام دلم م یمراستتم عروستت
که ا یبخت مه ستتتال آرزو نیشتتوم  ما ه شیه  چینگفتم...ه چیرا داشتتتم ا

خواهم بفهمد که از  یخواهم از خودم ضتتعف نشتتان بدهم...نم ینگفتم...نم
 بفهمد... یزیخواهم از درونم چ یچقدر از او دلخورم...نم یاول کار نیهم
گرفتم که همه  میشتتوم تصتتم مانیکه قرار شتتد زن ا ینخستتت قهیهمان دق از
م....خوب باش دانیم نیا یام را به کار ببرم تا برنده  ییو دانا استیو ک استیس
و  زیت یگریاز من و هر کم د شیاستتتت و ب یقدر فیحر مانیدانم که ا یم

دانم که اگر بفهمد که چه  یشتتناستتمش م یچموش استتتت.چون خوب م
دختر بچه هفده ستتاله ام که به  کیکند که  یکرده فکر م نمیاندوهگ ییزهایچ

اش را داشته  یهمسر یهمه سال آرزو نیکودکانه ا یاهایخاطر ثروت او و رو
دو مستت له درک نخواهد  نیکدام از ا چیاز ه یقستتمت چیام.او اندوه مرا در ه

داشتتت او  اهدنخو یمعن لیاز مستتا یلیاو مستتلما خ یمردانه  یایکرد...در دن
مهر  یاو مهم است چون اندازه  یزن برا کی هیرنخواهد توانست بفهمد که مه

 یبرا یو جشن عروس دیلباس سف دنیاوست و پوش ییمرد به زنش به قدر توانا
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 یاوستتت برا یزندگ زیخاطره انگ یملود نیو آخر نیاستتت چون اول زیاو عز
 ...یو ابد یشروع ازل کی

ه ک دیخواهد رستت جهیربط خواهد داد و عاقبت به نت گریکدیرا به  زیهمه چ او
صبان دنشیشن صدا یتا حًد مرگ ع شته  شیام خواهد کرد..... افکارم را  یر

 قیرا به عالمت تصتتد ؟ستترمیگرفت ادیخانه را  ی...گفت:خوب،همه جادیبر
 تکان دادم...

سرم  یمثل آدم آهن دمینفهم یگفت:آره جان خودت....فکر کرد دوباره شت  پ
 جا بود،خدا عالم است......جسمت با من بود اما حواست کییایم

 ...م؟یمان یم نجای:چقدر ادمیپرس
ها یحال در فت:تصتتم یرا در م شیکه جوراب  ته  کیمن  میآورد گ هف

دارد....نتتتمتتتک  یادیتتتز یهتتتایتتتدنتتتیتتتاستتتتتت....چتتتالتتتوس د
شت..و خ شا م و گرید یجاها یلیآبرود....کندلوس....کالرد .....تازه هر روز 

 .ینیبب دیدارد...با یچه ساحل یدان یهتل....نم میبرو میتونیناهار را هم م
ستها یبیعج یتاللو  صورتش شت....د شمها یرا گرفت....مدت میدا  میدر چ

از تو  یزیخواهم چ یوقت استتتت که م یلیشتتتد و بعد گفت:نرگم خ رهیخ
 شه ب رسم..؟ یآمد...حاال م ینم شیپ یفرصت یب رسم،ول

ار ب نیآخر یبرا یهستتت چند ستتال قبل،وقت ادتیکردم و گفت: قشیتصتتد
امه ن میرا به تو دادم و از تو خواستم مدام برا لمیمیمن آدرس ا میدیرا د گریهمد

 ؟یبفرست
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شتتدم،اما هرگز  رهیام خ یآن نوت بوک لعنت یستتاعتها و روزها به صتتفحه  من
ست ییشود بگو ی... مدیاز تو نرس یامیپ چیه  وردانقدر در م یچرا؟چوور توان

تنگ نشتتد  میوقت آنقدر دلت برا چیه یعنی؟یدل خودت و دل من ظالم باشتت
 ؟یبفرست میکوتاه برا یجمله  کیجمله.... کی یکه حت

 یکه به پر پر زدن م شتتتد،آنقدریتنگ م تیبرا یلیدلم خ یگفتم:چرا،گاه آرام
بار که  یکنم ول یکار نیخواستتتم چن یافتادم،آن وقت م  یم نیکاتر ادیهر 

ش شکل من خود کاتر یدان یشدم...م یم مانیافتادم،پ شکل من  نیم نبود...م
ود که شانه ب نیتو قلب تو بود.در واقع مشکل کاتر نیمن و کاتر یاحتمال برابر

بازو به  بازو  نه و  ته  یتو راه م یبه شتتتا گذشتت خاطرش از من  به  رفت و تو 
قت یبود ها ادی...من هر و فادار یحرف ها تیتو و و چه  به ب  یماو  یبه او و 

 شد... یتو م نهیعالقه،قلبم ماالمال از نفرت و ک یافتادم،به جا
...در میگو یچه م یتا بفهم یمن باشتت یو جا یزن باشتت کی دیبا مستتلماً 

ن با م یرا که به جا ینتوانستتتم مرد عاشتتق یهیتوج چیمن هرگز و با ه قتیحق
 وصلت کرد و از او صاحب اوالد شد را ببخشم... یگریزن د

 حاال؟ یترس گفت:حت با
حاال فرق مگفتم حاال چ ی: ند.... هایک که آن موقع نم یرا م ییز  یدانم 

 هستند... یزندگ کیکه اسرار  ییزهایدانستم...چ
 یش،موجیه هاب*و*س ی...و ممتد آنقدر که گرمیطوالن دیب*و*سرا  دستانم

 کرد.... یدوباره را در تنم جار یاز مهربان
 ؟یریدوش بگ یخواه ی:نمگفت
 :نه...تو اول برو...گفتم
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 ...میروی:اصال هر دو باهم مگفت
 ....دیچیپ الیو یدر فضا مانیا یقهقهه  یگرگرفت...صدا صورتم

.....از یه یداد...با انگشتت نشتانم داد و گفت:ه یقاه قاهش آزارم م یصتدا
 چند تا حمام دارد؟ نجای....ایدیدختر جان...مگر ند یسکته نکن یخوشحال

ستفاده کن کیاز  میتوان یبود که هر کداممان م نیا منظورم م ....)نفمیحمام ا
ت ح خدمیکشتتت یرا فت: آ گ تی(  ل جا خ تر  خ باره زد زی... د  ری....و دو

لباس چه؟من  یخنده.....تحملش را نداشتتتم....به طرف حمام به راه افتادم ول
 ؟بزنم یبودم؟صورتم را برگرداندم تا حرف اوردهیکه با خودم لباس ن

با یدستتت شیپ مانیا یول آن همه خرت و  نیاز ب میبرو دیکرد و گفت:حاال 
 ...میکن دایپ یمناسب زیامروزت چ یبرا میا دهیکه خر یپرت
مه خر نیکه در خور ا یزیچ باشتتتد...پم آن ه باشتتکوه   نیا یبرا دیروز 

 نکرده بودم... دهایخر نیکه به خاطره ا الهاینرگم... چه خ چارهیبود....ب
او بود،نه  یبه خاطره خودخواه دهایبه هم نبافته بودم....آن خر ییاهایچه رو و

 شیبرا یرا کرده بود که من مترستتتک دل آزار دهایبه خاطره دل من...آن خر
 اش کنم... یلذت ببرد....که راض دنمینباشم...که از د

 تکانم داد... مانی....ایاز کنار من بودن خجالت نکشد.......از خود راض تا
......نکند از شدت یدر ه روت ؟مدامیشود یطور نیبا توام...چرا امروز ا یه

 ؟یشد یدچار شک عصب یخوشحال
 ...حواسم نبود...ی.....متوجه نشدم چه گفتدی:ببخشگفتم
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ستش شانه ها د حلقه کرد و مرا به خود چسباند....بعد آرام در گوشم  میرا دور 
 یا وقتهستم،ت نجایکه من ا ینترس....تا وقت زیچ چیگفت:نترس نرگم....از ه

م که من نف یکه من هستتتم،تاوقت ینترس...تا وقت یچیکنارت هستتتم....از ه
کشتتتتتم....ختتتودم بتتترات هتتتمتتته کتتتم ختتتواهتتتم  یمتتت

 ....دیدو می...شوهرت... دوستت...اشک در چشمهارتبود....مادرت....پد
ا ر میچسباند...آرام موهاگذاشتم.....سرش را به سرم  شیشانه ها یرا رو سرم

 ....و رفت.رمیدوش بگ رومیو گفت:من م دیب*و*س
همان جا  یرا به هم قالب کردم و مدت میکرد....بازوها خی میشتتانه ها ناگهان

تخت حاضتتر کرده بود...برشتتان  یرا آن جا رو می....لباستتهاستتتادمیا رانیح
 یمدت ها همانوور ب...دوش آب را باز کردم و تا دمیحمام خز یداشتم...و تو

 رواناز صتتورتم  لیمثل ستت میو اشتتتک ها ستتتادمیدوش آب ا ریحرکت ز
 داشته باشم... یآنکه اراده  یآمدند ب یکه م ییبود...اشکها

 هم مبهوت مانده بودم... شد؟خودمیمرا چه م واقعاً 
شتتده بودم....از شتتدت  یدچار شتتوک عصتتب یاز شتتدت خوشتتحال دیشتتا

حال ندان دور م یه روزگارک ییباورها یبرا یخوشتت به نظر  رینچ باور  بل  ق
 ....دیرسیم

 یکه همه  یمن است....روز ازدواج من با مرد یباور آنکه امروز روز عروس از
ندش بودم....مرد یعمر جوان به  یام آرزو م پدرم..... به  خاطرش  به  که 

شت کردم و همه چمیزندگ صلهتم... پ شم...و به م  مزی....به آبروم......به آرام
 کردم... شیرا فدا زمیرا.....همه چ
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تنها به  یادیز یو ستتالها دمشیتنها در خواب د یاریبستت یکه شتتبها یمرد و
س یو ب ییتنها یکه لحظه لحظه  یدل خوش بودم... مرد شیایرو ام را در  یک

 یعمرم را در تباه نه،گذریوجودش روزها و روزها در آ یحستترتش گذراندم و ب
 با هم یعمر یرا....و حاال...او بود...آمده بود تا ببه ستتوگ نشتتستتتم ییو تنها
 ....میکن یزندگ

خوشتتحال  دی....مولق و کامل....قاعدتًا بادیو با دیاما و اگر....بدون شتتا یب
چرا خوشحال  دانمیشعف باشد.....اما نم یاشکها اشکها نیا دیبودم......و با

با ستتلول ستتلول وجودم احستتاس شتتعف و  مانیدانم چرا مثل ا ینبودم....نم
 کردم... ینم یشادمان

خاطره ا ایآ به  ها هیکه مهر نیفقط  ته شتتتده  دهیناد میام کم بود؟و آرزو گرف
قت در مورد مبلغ مهر چیمن ه یبود؟ول  چیه یام فکر نکرده بودم؟حت هیو

با ا هم  یصتتحبت نکرده بودم....راجع مراستتم عروستت مانیوقت راجع آن 
به دستتتت او ستت ردم...پم برا یچیو ق شین خودم ر...منووریهم  یچ یرا 
 و دلخور بودم؟ احتنار
توقعاتش با من  یهفته را از تمام خواستتته ها و آرزوها و حت کی نیتمام ا او

بت کرد پم اگرم دلخور بودم... ا ثل او  رادیصتتح که م از من بود....از من 
توانم معترض  یرا نداشتم،پم حاال هم نم میجسارت مورح کردن خواسته ها

 باشم....
 ضربه به در حمام خورد... چند

 ؟یاز پشت در گفت:نرگم....نرگم....خوب مانیا
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تم ف مگ تو  قدر اون  چ فت: گ بم... خو له، ب ن ی: م؟یما ن چرا   ییآ ی... 
 ؟یکش یم سهیک ی.....نکند دار؟یکنیچه کار م ی.....داررون؟یب

 ...کنمیکنند؟.....من هم دارم همان کار را م یکار م یحمام چ ی:توگفتم
ست که حمام نکردگفت سال ا ست بگو خانم دکتر....چند  ه ب نووریکه ا ی:را

 ؟یجان خودت افتاد
:من عادت ندارم مثل تو خودم را گربه مال کنم...حاال هم برو بگذار به گفتم

 کارم برسم...
 زبانت؟نکند آن تو بم ای یکن یگفت:ِا...تو با دستتتت حمام م یگر یموذ با

 ریخب یاست نرگم تا در را نشکنم،خودت مثل فاتح قله  دهیفا ی....؟بینشست
 ...دو....سه...کی....رونیب ایب
 لبخند کشدارش را از پشت در تصور کنم... توانستمیم
کارت......االن خودم را  یپ یرو ی....چرا نممانیگفتم:لعنت بر تو ا ادیفر با

دستت تو  ؟ازیآور یکه در م ستتیاداها چ نی...اگرید میا ییکشتم م یآب م
 ندارم؟ شیحمام هم آسا یتو

باز نووری......اگر همرمیم یم ی:آخرا دارم از گرستتنگگفت مه  تیبه آب  ادا
 خواهد شد،گفته باشم... بتیداماد مرده نص کی......یده

 مانیکردم،....ا......در را که باز دمیرا پوشتت میآب را بستتتم و لباستتها ریشتت
دورتر همه ساختمان را پر کرده بود...آوازش  یآوازش از کم ینبود....اما صدا

 بودمش... دهیآشنا بود...سالها قبل،بارها و بارها شن میبرا
 ...یآواز بارون ، ط ش سبز خاک یصدا تو
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سک هیگر مثل شمات مثل  یسوره پاک کی...مثل  یدرد نیت ...درد مربت تو چ
 اشق...ع یکودک کی

باره در من زنده شتتتده  نیا دنیبا شتتن حاال ته دو گذشتت اواز ، حم و حال 
ز ان بود که فرار ا یقتیحق نیاز حاال و ا شتریبود...چقدر عاشق بودم...چقدر ب

شته ها ش یرو یبیتلخ مبار مر یممکن نبود...گذ سبت به او ک سم ن سا  دهیاح
 ی.ول..ایدن امدر تم یزیو هر چ یاز هر کس شتریبود...هنوز دوستش داشتم...ب

 ییکرد گو یتا آستتمان فرق م نی، زم دنیدوستتت داشتتتن با آن عشتتق ورز نیا
 کرده بود... ریگذر زمان احساسم را هم پ

ها گوشتته قلبم را هم چروک  یآزردگ نیبودم و ا دهیبارها و بارها از او آزار د من
 ...میداده بود مثل گوشه چشمها

 بود... دهیراه پله ها د یقوع شد...مرا در ابتدا مانیآواز ا یصدا
شرگفت شدن ول فی:چه عجب عروس خانم از حمام ت  میاز حق نگذر یفرما 

دت خو یتوان یم یکه به راحت یشده ا دیآنقدر سف ،یا دهیخوب خودت را ساب
 .یرا به من قالب کن

شق و عالقه ...ه مانیاو هنوز همان ا یول شدت ع در او  زیچ چیبود...با همان 
 یبا او بودن و ب یمن بودم که در گذر ستتالها نی...ازیچ چیفرق نکرده بود...ه

 ریم په دیشده بودم...او نبا مالیمختلف خرد و شکسته و پا نیاو بودن به عناو
بود...در تمام  رنجنامه نیا میستتتالها او قصتتته نو نیشتتتده باشتتتد در تمام ا

 او هم بود... یابود رد پ یقلب من هر جا که درد یپستوها
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 نیا یبودم که او ک دهیبود...رو در رو...و من اصاًل نفهم ستادهیا میروبرو حاال
شتتده چنان به  زیر یهمه پله را باال آمده بود.اما او آمده بود و حاال با چشتتمها

شمها شت را از مردمک  یشده بود که انگار همه انچه در قلبم م رهیخ میچ گذ
ش بود و نفستت ختهیاو یبیجگوشتته لبش به طرز عکرد. یم یچشتتمانم بازخوان

 یبود که در چشتتمانم فرو م ینگاهش مثل خنجر دام یزیحبم شتتده بود...ت
وره ق کیهم گذاشتم  یرا که رو میرفت...ناخوداگاه چشمانم را بستم...پلکها

 شد... یاشک از گوشه گونه ام جار
حال مانیا تانم را محکم در دستتتت گرفت و در  فشتترد  یمحکم م کهیدستت

شده نرگم من، همه چ زیگفت:همه چ سالها ی...همه زیتمام  سخت و  یان 
فصل تازه  کیها...حاال من و تو در آماز  یدشوار...همه دردها...همه دربه در

  ایت و می...له شدمیکه به خاطرش بارها و بارها در خود مچاله شد ی...فصلمیا
تمام  زیحاال همه چ ی.ولمیستترنوشتتت کرد ریخورده و رنجور خودمان را استت

خوش نشتتان داده و  یبه ما رو نهیشتتده...حاال همان ستترنوشتتت لجباز و بد ک
...حاال خط دهیخط کشتت شیدستتت نوشتتته ها یخودش با دستتت خودش رو

 واست درست همانوور که من  یسیما از نو و از سر خط در حال بازنو یزندگ
دانند که خوش  یم ای.لگد به بختمان نزن...همه خردمندان دنمیخواستتت یتو م

نت را اشتتتباه  کیبند استتت،اگر فقط  ییستترنوشتتت به تار مو یر*ق*صتت
و انوقت تا اخر عمر فقط افسوس است که  یشو یاز دور خارج م یر*ق*صب

 ....یو دم نزن یو بساز یبا ان بسوز دیکه با یماند... افسوس یبا تو م
ها را م شتتتهیمن او هم یخدا بل یدرون ادم قا ند...در م و  یزهوشتتیت خوا

 باشم... یخوب گریتوانستم باز ینم چوقتیاو من ه یشیزاندیت
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که در ان  یتیدرک حال و هوا و موقع دانمی،میدار یبیحال عج دانمیداد:م ادامه
 ...درکتیگذشته و حال گم شده ا نیب ییجا دانمیسخت است...م میقرار دار

ضع نیهم قاً یکنم چون خودم هم دق یم ه ک یکن یسع دیتو با یرا دارم.ول تیو
را  گذشته مان یها ینیریهمه ش دی.تو بایبه قالب خودت و به زمان حال برگرد

 .شیرنج ها و دردها یمنها یول یبخاطر بس ار
مان نووریهم یاگر بخواه چون ها یدر ه روت ب مام ارزو را خراب  مانیت

باره من میکنیم دمان به که خو یبادآورده ا یمانم و تو و آرزوها ی.آنوقت دو
 ...مشیباد داد
 زده بود... خیرا رها کرد...دستانم از فشار دستانش  دستم
مه قدر  ادا مان عاشتتق ...ه قدر  مان باشتتتد؟!ه باش... داد:نرگم خودم 

 و همانقدر معصوم و ساده... زیپرشور...همانقدر جذاب و وسوسه انگ
 یمرا ن زهایچ یلی...خستیدست من ن گرید زهایچ یلی:خمیخواستم بگو یم

شا له ...بشدیهم م دیشود بازگرداند...اما نگفتم... من که امتحان نکرده بودم 
ست قوعا من هم م یم مانیشد...اگر ا یحتما م ستم...فقط کاف یتوان  یتوان

 چید اجازه بدهم هیبود صتتادق باشتتم اول از همه با خودم ، بعد هم با او...نبا
باقدورن وج یو دودل دیترد ای ی، دلخور یستتوال با یودم  ند... ما رک و  دیب

هم که  یبهتر خواهد شد...وقت ینووریجسور باشم...موم نا حال خودم هم ا
 روبراه خواهد شد... زیحال من بهتر شود همه چ

شمها میقم*س*ترا باال کردم... سرم نگاه کردم و با همه وجودم به او  شیبه چ
 و چاوشگر... قیمسکوت نگاهم کرد ...همانوور عم یبلخند زدم...مدت
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آنقدر  دیکش یقی...نفم عمافتهیخواسته بداند در یدانستم که انچه را که م یم
 یها یمدت او هم متحمل رنج و دشتتوار نیکه احستتتاس کردم در ا قیعم

 یکه روحش را فرستتوده هر چند که از انها با من حرف ییبوده...رنج ها یفراوان
 من بوده... خوددارتر از شهیکه او هم دانستمینزده خوب م

 !؟یشد؟!تو که در حال مردن بود ی:باالخره مذا چگفتم
لفن به سمت ت کهیدادم خشنود شد در حال یم رییفضا را با جمله ام تغ نکهیا از
صدا یم ستوران رفتن  دانمیگفت:چه م یا یخاله زنک یرفت با  به خدا...به ر

 یزیرستتتوران فالن فالن شتتده چ نیا نمی...زنگ بزنم ببمیرستت ینم گریکه د
 نه؟!!و شروع به شماره گرفتن کرد.. ای میما بخور نجایا اوردیمانده ب شیبرا

گفت:جون نرگم داشتم از  دیمال یشکمش م یدستش را رو کهیدر حال مانیا
عده ات اصتتال عصتتتب  یلیخدا وک یمردم.ول یم یگرستتنگ گار م تو ان
 گرسنه ات نبود؟!نه؟!! چیندارد...ه

 ...دمیخند
کردن ندارد...آن  یباز الیو سر لمیداد:واال به خدا...ادم گرسنه که حال ف ادامه

نت ،آن هم از تراژد مام کرد عدش... ه یاز ح نایکن یفکر من را م چیب  ؟
گوشتته دنج  نیو آرزو معشتتوقه ام را به ا دیمن تازه دامادم...با هزار ام یستتالمت

 ...اوردیاشکم را درب مدامکند و  یدار باز هیگر لمیف مینکشانده ام که برا
 یپستترها نیوقتها ع یدوباره شتتروع نکن...بعضتت کنمیخواهش م مانی:اگفتم

له  جدهیه نا ستتالمتیزنیحرف م ه*ر*زستتتا از تو  یستتن و ستتتال ی...
 است... دیاز تو بع حیرفتار وق نی...ایکرده ا لیگذشته...تحص
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 کهیره دوال شتد و در حالدو نف یناهارخور زیم یبلند شتد رو شیاز جا ناگهان
دختر جان من در  یفشتترد گفت:ه یلباستتم را محکم در دستتتش م قهیگوشتته 
 یستتتیرو در با ی...اصتتال هم با کستتحمیوق یلیخ یلیمستتائل خ نیمورد ا

سرم نم سال هم  سن و   یمانیمن هنوز همان ا یشود ، اگر فکر کرد یندارم...
ر کرد کو یراهبه رفتار م کیخانه مثل  کیهستتتم که ستتاعتها و روزها با تو در 

ند به  نیدو زم نیو ا یحاال زنم هستتت یول ی...آن موقع تو زنم نبودیخوا تا 
!خوب به خاطرت بستت ار ؟یگرفت ادیدرس اولت... نیآستتمان با هم متفاوتند.ا

 ...رمیدرس به شدت سختگ نیکه فراموشت نشود...من در مورد ا
 ست آرام صافش کرد و برگشت سرلباسم را رها کرد و با پشت د قهیگوشه  بعد
 دینوشابه اش را سر کش هیو بق شیجا

 یرا نم مانیکردم اصال ا یاحساس م یزده بودم...گاه خی زیپشت م همانوور
سم ا اقعا و یعنیکرد. یفرق م یلیشناختم خ یکه م یمانیبا ان ا مانیا نیشنا

 بود؟!! یاز دو گونه متفاوت زندگ یهمه تفاوت فقط ناش نیا
 ادیشتتد گفت:ز یبلند م شیاز جا کهی...در حالدیرشتتته افکارم را بر شیصتتدا

ست خودت  یدلت م یلیآن وقتها خ دیآ یم ادمیفکرش را نکن تا انجا که  خوا
 دیحاال هم نبا یکرد یبار مش م کی ی...انقدر که ستتاعتیرا به من قالب کن

 یحال و هوا رهکنار من دوبا ی...موم نا چند روز زندگیکرده باشتت ریتوف ادیز
 آورد. یم ادتیرا  ییزناشو یزندگ

 کردم...باور کن... یمن ...من واقعا مش م یگفتم:ول دیلرز یکه م ییصدا با
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و  جانیاز شتتدت ه ،البتهیکرد یکنم...واقعا مش م ی:البته...البته باور مگفت
حاال هم م نا  قه.موم  مانوور مش کن یتوان یعال باره ه نه یدو ته  ...الب

بخوابم تو  یروم باال کم ی...من ممیخستتته ا یلین حاال هر دو خحاال...چو
 کهیالداشت...و در ح یخواه شیدر پ یسخت یهم استراحت کن...ساعت ها

 از پله ها باال رفت... دیخند یبه قهقهه م
 فشردم گفتم:لعنت بر تو...لعنت... یرا به هم م میمشتها کهیحال در
نشتتده  مانیهمان باال داد زد...برو بخواب دختر کوچولو ...زود باش تا پشتت از

 ام...
ش یشوم...لب تخت م یم داریاز خواب ب ایدر یصدا با ...پرده پنجره را نمین

 را درون شن ها فرو برده... شینشسته و پاها ایانجا لب در مانی...ازنمیکنار م
پوشم و از  یشود.روبدوشامبرم را م یهمه وجودم پر از شوق و شور م ناگهان

سراز ستانش را از هم م زدیخ یمن برم دنیبا د مانیشوم...ا یم ریپله ها   یو د
ا ...او بردیگ یدوم...اما ناگهان شرم سراسر وجودم را م یاو م کیتا نزد دیگشا

 ادیان طرف تر فر رمت ستتتتیاز دو مانی...استتتمیا ی...همانجا موستتتتیما
 خشکت زد؟!!:پم چرا زدندیم

 ییا ینم شتتودیم کی:هوا دارد تارمیگو ی...از همانجا مردیگ یرا لرز م بدنم
 داخل؟
 ایمروب در دانمی:تا آنجا که مدیگو ی...درستتت مقابل من و مدیا یم جلوتر

ست ان وقت من چن یصحنه ها نیزتریاز دل انگ شهیهم شقانه ا صحنه  نیعا
ه ک یداخل ان هلفدون میایکنم و برها  ییبایمعشتتوق ز نیرا با چن یزیدل انگ
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دکان کو یها یماریو از ب میبخور ییچه بشود؟! البد کت و شلوار ب وشم و چا
 ...هان؟!!ردیتا رنگ از رخ تو ب رد و لرزت نگ میگپ بزن

 یعصتتبان نقدریاو را ا هیوجه از قضتت نیتوانستتتم بهمم که چرا ا یمن نم یخدا
 داشت... بیماجرا به حتم ع یجا کیکرد  یم

کاتر مانی:اگفتم ند د نی...استتتمین نیمن  ر دخت کی گریرا بفهم...من هر چ
باکره ام و ا یول ستتتمیجوان ن با مردان  نکهیا یعنی نیهنوز  من در معاشتترت 
درستتت که من با تو  نیهستتتم... ا ایتجربه و محجوب به شتترم و ح یکامال ب

ست که تحت حما یزندگ شقانه تو بو تیکرده ام...در هم  خودت یده ام ولعا
 یمن با ان زنان مانیمتفاوت بوده...ا یلیخ نیکه آن با ا یو اقرار دار یدان یم

ها دمخور بوده ا با ان را بفهم...اگر تو هم  نی...اادیز یلیفرق دارم خ یکه تو 
سته بود کیمثل من هنوز  شم و گوش ب سر چ  نیو تمام مدت عمرت را هم یپ

 تیراب نقدریت سخت نبود و رفتارم ایبرا نقدریدرک حال من ا یجا گذرانده بود
 ....بیعج

همانوور زل زل به من نگاه کرد بعد در  یبرافروخته شتتده بود...مدت صتتورتش
به ستتخت کهیحال به جز  دادیفرو م یآب دهانش را  به خدا من  گفت: نرگم 
 مراوده نداشتم... یگریزن د چیبا ه نیکاتر

 بایو تقر لیخانواده اص کی یاخالقرفتم،اصول  سکویخوردم،د م*ش*ر*و*ب
شتم اما فقط در هم ریرا ز یمذهب هم خب آن  نیحد....در مورد کاتر نیپا گذا

 که عاقبت ختم به ازدواج شد... یدیکرد د یاش فرق م هیقض

http://www.roman4u.ir/


 521 عشقه

ته وقتگفتم له الب باردار بود...ول ی:ب کاتر یکه از تو  مثل او هم .ستتتمین نیمن 
شم.برا توانمینم صر به فرد ب یکه او از نظِر برخ یگفت میبا ود جهات کامال منح

 ...من خودم هستم ...نرگم.ستمیاما من مثل او ن
موم نا ان روز  یروز بتوانم مثل او بشتتوم ول کیمن هم  دیدانم شتتا ینم البته

بگذرد تا من  دیماه ها با دیبه زمان دارم...روزها و شتتا ازی...من نستتتیامروز ن
کامل  زن کیکنم ، همانوور که  یام ، با احساساتم زندگ زهیبتوانم دوباره با مر

 ادیو به  یبه گذشته...به پشت سرت نگاه کن یکم کیکند و تو اگر  یم یزندگ
و چوور و کجا بارها  یکرد تیکه من را چوور،کجا و چگونه وارد زندگ یاوریب

ت ...انوقیهم به پشتتت ستترت بکن ینگاه مین یآنکه حت ی،بیو بارها رها کرد
 آسان خواهد بود. تیبرا زیدرک همه چ

 یرو یا روزمندانهیشتتده استتت...ناخوداگاه لبخند پ کوتیدانستتتم که با یم
 برگشتم... الینقش بست،پشتم را کردم و به طرف و میلبها

سرم م یرا رو شیپا یصدا شت   ی...تندتر از من قدم بر مدمیشن یشنها از پ
کت حر کیشانه ام گذاشت و با  یتش را رواز پشت دس دیداشت.به من که رس

 مرا به طرف خودش چرخاند یناگهان
تعادلم را حفظ کنم اما کالم او  دیتکان شتتد نیتا بعد از ا دیطول کشتت یمدت

 منتظر من نماند...گفت:
من در لحظات خاص  مانهیصتتم یدوم،بار آخرت باشتتتد که از حرفها درس

سالح ستفاده  ضیبر یخودم بکار م هیو بعنوان حربه عل یکن یم یسوءا منًا .
ندارم...راجع به تو و راجع به  یندارم به گذشتتته هم کار نیبا کاتر یمن کار
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 ریخواهم،شیکه من م یهمانوور باش دیو با یزنم.تو زن من یزمان حال حرف م
 فهم شد؟!!

 هیشود قض یفردا هم م نی.همستیا یدو سال فرصت طوالن یتوانیهم نم اگر
 نیالبته فقط در ا رمیمورد به شتتدت ستتختگ نیداد.گفتم که من در ا صتتلهیرا ف

 خاص.و بعد جلوتر از من شروع به حرکت کرد. لیمورد...آن هم به دال
ثل من م ی...دنبالش راه افتادم...خدادیخشتتک میلبها یرو روزمندانهیپ لبخند

ض نکهیا شمانم حلقه زد...کاش مادرم زنده  یکامال جد هیق شک در چ بود... ا
شتم تا راهنما یالاقل خواهر ایبود  س یکرد...درد ب یام م ییدا عجب درد  یک

 یا ستادهیا بادهاپناه در هجوم تند  یب یکن یاست...هر لحظه احساس م یبد
 کند... یبا تو همدرد یتا حت ستین چکمیو ه

 به من بود گفت: ...همانوور که پشتشستادیا ناگهان
صال ب البته صاف ن یمن ا اما  یدانیرا نم زهایچ نیدانم که ا ی...خوب مستمیان

.حوصله ندارم تا اخر عمر به تو یفقط در مدت کوتاه یبدهم ول ادتیحاضرم 
ش یبدهم و تو ه یدرس زنانگ شب  ی. برایبرو یرآبیز یبا چمو شروع هم ام

به  بعد یپوشتت یمام  دهیخر تیرا که برا یا یلعنت یاز آن لباس خواب ها یکی
 بانوست... کی ستهیکه شا ستیکار نی؛اییآ یبستر م

شتتده  شی...هوا گرگ و مدیدیاما او نم دیچک یآرام آرام از صتتورتم م اشتتکم
سمان جا یبود...در انتها ستیپ یبه آن م ایکه در ییآ ش و س دیخور از  یدر لبا

با  شتتانیازهایو ن زیاز همه مردها و مرا زاریو من ب دیر*ق*صتت یقرمز م ریحر
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نه چندان دور آموشتتش  یشتتده بودم که روزگار رهیخ یمرد ینفرت به قدم ها
 پناهگام بودم.. نیامن تر

تو هم برو حاضتتر شتتو  رمیروم دوش بگ یزد:من م ادیفر الیاز دم ِ در و مانیا
 به هم زد... .و در رامیلنگه ناهار آشغال بخور دیهتل وگرنه شام هم با میبرو

ش درون صدا میآهنگ مال یصدا نیما شده بود.هر  زشیر یدر  تند باران گم 
 از هم... دهی...ساکت و رنجمیدو ساکت بود

ست و گفت:لعنت به ا مانیا شک شمال ...ه نیسکوت را  ل قاب چوقتیباران 
 ماند... ی...مثل دوش حمام هم مستین ینیب شیپ

 نگفتم. یزیچ
فردا  ستیدارد.االن شب است معلوم ن یقشنگ یلیمنظره خ نجایگفت:ا دوباره

 .باستیکه چقدر ز ینیب یخودت م مییایناهار که ب یبرا
شتتمال استتت  یالملل نیب یهتلها نیاز معروفتر یکی نجایهر چه باشتتد ا خب

 یگران یلیها،خصتتوصتتتًا عربها در ان اقامت دارند،هتل خ یاکثرًا هم خارج
ست ق سبه مهم با دالر  شیها متیا ها کمتر  یرانیهم ا نیهم یشود،برایمحا

و  نستتاحل موج شتتک دنید یاملب برا ندیآ یهم که م ییند،آنهایآ یم نجایا
 ها اصال یرانیا یرستورانش هم برا یمذاها یوگرنه حت ندیآ یم دشیبازار خر

صرفه ن ض ی.مگر براستیمقرون به  ... یآنچنان یافراد خاص با درامدها یبع
ستتب تر منا نجایا یلباستتها برا نیا یمانتو را ب وشتت نیهم گفتم که ا نیهم یبرا

 است...
 سکوت کردم. باز
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ش س نیما شت...ر شنامیبود دهیرا نگه دا  یی...همه جا مرق در نور چراغ و رو
عکل  چیخواستتتم ه یشتتده بودم نم زیشتتدم....با آنکه محو همه چ ادهیبود...پ

 یب دیو بد دیند کیتا ابد مثل  خواستتتمینشتتان دهم.نم یالعمل تعجب آور
 فرهنگ با من رفتار شود.

 ؟یخوریم ی.نشستم،گفت:چدیکش میرا برا یصندل مانیا
باب را نشتتتان دادم و رو یانگشتتتت رو با جه ک  مانیو ا زیرا از م میمنو جو

 خواست بفهمد که از او دلخورم... یبرگرداندم دلم م
 یجاها جا نجوریگفت:ا دیکشتت یدستتتم م ریآرام منو را از ز کهیدر حال مانیا

 خانوم... کیدرست رفتار کن...مثل  ست،نرگمین یبچه باز
 ریکردم ز یو براق نگاهم کرد...سع زیرا برگرداندم و سرد نگاهش کردم.ت میرو

 نگاهش خم نشوم. ینیسنگ
 را صدا زد. شخدمتیرا از من برگرداند و پ شیرو
ساکت بود در صرف مذا هر دو  شد،ا زیم م،پولیتمام مدت  ساب  دور  مانیح

مرا گرفت از رستوران خارج شد.در  یبازو ریدهانش را با دستمال پاک کرد و ز
ک کود کیافعال او بودم و مثل  ،مفعوِل یادم کوک کیمن مثل  قیدقا نیتمام ا

 شدم... یم دهیاو کش ینوپا دنبال بازو
 دهیستتاحل موج شتتکن رستت م،بهیاز پله ها باال رفت و میخارج شتتد اطیح از

 هم قشنگ تر بود... نیچقدر قشنگ است...از ا نیگفت:بب مانیم،ایبود
ه بدون آنک شتتودیان م ،باینیب یخرابش کرد...آن راهرو را م ایآب در یرو شیپ

 !م؟یبرو خواهدی...دلت میبرو ایتا وسط در یشو میقوره خ کی یحت
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 .دمیکش رونیدستم را از دستانش ب یبا لجباز ینگفتم ول یزیچ
ند دلت م رهیخ رهیخ یکم فت:نک نه گ با طع عد  گاهم کرد ب با مضتتتب ن  یو 

 که عرب یی!!!از ان ها؟یحساب تیسوئ کی یبمونم؟!!! تو نجایخواهد امشب ا
گذرد مگر نه؟؟ مخصتتوصتتا به تو.چون  یخوش م یلیکنند؟؟خ یم هیها کرا

و به خاطرش قهر  یرو که دوستتت ندار یکار یستتتیمجبور ن گهیاون وقت د
بده یاکرده  جام  با همیرا ان جدان  عذاب و بدون  مانتو و  نی!! البد اونوقت 

صبح رو سخره تا  ش یتخت دراز م یشلوار م سون بهرمن  یو خواب اقا یک نل
 !ینیب یرا م

رو  گریوقت حرف و احساس همد چیمن چرا مرد ها و زن ها ه یرفتم،خدا وا
لباس  دنیمن ، به خاطر پوشتت یکند دلخور ینند؟! چرا او فکر مک یدرک نم

 ؟!! شیها دیها تهد نیخواب است نه توه
کند؟!به هر حال  یرا م یدیبع نیبه ا یوضتتوح،استتتدالل نیبه ا یزیاز چ چرا

که  یکار با حرص در حال نیا یبه جا یبدهم.ول حیتوضتت شیتوانستتتم برا یم
 را مانیدور و برمان حرفها یکردم،تا ادم ها یم کیصتتورتم را به صتتورتش نزد

 نشنوند گفتم:
نا ...در انه نه...موم  مانتو و شتتلوار خواب نووری... به جز  ها دنیمواقع   یراه 
به من معرف یگرید کرد.مرد  یخواه یهم وجود خواهد داشتتتت که تو انها را 

 مشتتکالت یبرا یادیز یراه حل ها شتتهیمثل تو به مدد تجربه شتتان،هم ییها
 سراغ دارند... . ینیچن نیا
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ست برگرد یکم  نیخواهم مدام جلو ا ی.نممیمبهوت نگاهم کرد و گفت بهتر ا
ستم قالب کرد و  میکن ی( باز ی) بروس ل لمیهمه ادم ف ستش را دور د .. بعد د

 ...دیدنبال خودش کش نیبه طرف ماش
 یها چیدر پ یها وقت کیبودند و الستتت زیها ل نی.زمدیبار ینم نم باران م هنوز

 .دندیکش یم یبد غیشدند ج یم دهیکش نیزم یجاده ،رو
نهیترستتم.مگر د ی...من ممانیزدم:ارام تر...ارام تر ا داد !! ؟؟یشتتتده ا وا

 یراداشتنش ب یبوده ام...برا یعمر عاشق زن کیشده ام. وانهیگفت:بله...بله.د
 یشده ام.و به هر کار چارهیدوباره به دست اوردنش ب یاز دست دادنش...و برا

ستش اورده ام مثل موش و کربه دا ست زده ام و حاال...حاال که به د  میدار مید
 .میکن یبا هم دعوا م

 م،تایکن زیتا با هم بودنمان را خاطره انگ عتیامش در دامن سبز و پاک طب اورده
لذت ببر مان  با هم بودن ظه  اعصتتتاب  یمدام رو می، انوقت دار میاز هر لح

 ...میکش یمته م گریکدی
شم ها با شم ها یچ ساس کردم چ شده نگاهش کردم.اح  یکیدر تار میبراق 

 دارد... یشب برق خشم
فت لذت انی...هی:هگ .منظورم از یکن یکه تو فکر م ستتتتین ی.منظورم از 

ست اوردن...بودن....وجود  یلذت از هر نوع شتن...لذت به د ست.لذت دا ا
 .گریداشتن ...و هزار کوفت د

ص تمگف ست که لذت نم ری: والبد تق صر خود توم؟یبر یمن ا .خود یی!!نه مق
و ول کن  یداده ا ریمستت له گ کی...به یکرده ا زیچ هی یرا فدا زیتو که همه چ
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صال نمیستیمعامله هم ن س ی...من ا سا ه تو راجع ب بیعج تیتوانم بفهمم ح
 ؟ ستیچ یمس له برا نیا

 کیرا، یکه کس ستیاصال انصاف ن...به خدا ستیانصاف ن نی:نرگم اگفت
.تو یطور محاکمه کن نیخواهد،ا یرا با هم م زیهمه چ نکهیعاشق را به خاطر ا

ض نیا یکجا ؟یبفهم یتوان یرا نم زیچه چ س ریتو م یبرا هیق ت قابل مفهوم ا
 ؟؟!!
 را با تاسف چند بار تکان دادم... سرم

استتت که  یزیچ نیمرد...و ا کیمن... یمردم...احمق کوچولو کی:من گفت
ندارد که من از خودم ب رستتم چرا؟!  ی...مگر نه؟؟ لزومیبفهم یتوان یتو نم

که تعر نیمورد خودم مقصتترم.ا نیچون در ا مرد را در ذهن تو  فیمن بودم 
 خراب کردم...

 کی تیکردم و به پا یراهبه زندگ هیبرادر،مثل  هیکه با تو ان همه وقت مثل  من
 توقع را نثار کردم... یعشق ب ایدن

ست دراز غهیص  نمیب یکنم م ینکردم.... حاال که فکر م یات کردم اما به تو د
ره مسخ زیرا بارو نکند.چون واقعا همه چ زیچ چیبابک حق داشت که ه چارهیب

با ان همه  نکهیدر عجبم . در عجب ا یدان یاستتتت.اصتتال م یو باور نکردن
مرد ها پاک  همهکه من در مورد تو مرتکب شدم و ذهن تو را نسبت به  یحماقت

من...من اطالعات اشتباه  زی.عززمی؟عزیکردم،چه طور تو تا حاال هنوز باکره ا
پاکش کن....مرد ا فا  که االن م نیبه رم مغزت داده ام.لو نه ینیب یاستتتت  .

 خانواده اش... بندیو پا فیان....تازه از نوع شر
 اسفم...: مت گفتم
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 ایخودت؟به خاطر گذشتتته  ایخاطر من  ؟بهیخاطر ک ؟بهی:به خاطر چگفت
 یطور نیهم باشتتند که ا ییمرد ها دیگم.شتتا ینرگم.صتتادقانه م نیحال؟ بب

شند،ول ستم.هر مرد ینبا ضعف یمن ه ض نیدارد و ا ینقوه   نیواقعا بزرگتر هیق
سف ن صال متا ست.به خاطرش هم ا ضعف من ا خاطرش .چون به ستمینقوه 

به ستتهم خودم قانع بوده  شتتهیپا نگذاشتتته ام.من هم ریشتترافتم را ز وقت چیه
توانستتتم تا ابد بر نفستتم  یم یمن نبود یو قانون یام.حاال هم اگر تو زن شتترع

به کنم.) نفم عم ند طبدیکشتت یقیمل خداو ته، گذشتت  نیمرا چن عتی(از ان 
 ماریب نکهیامگر  ردیگ یرا نم عتشیبا طب یقصتتتد دشتتمن یمرد چیده،وهیافر

که تمام عمرم را  یماند که تو از من بخواه یم نیدرستتت مثل ا نیباشتتد... ا
 ...ادی. چون تو از مذا پختن خوشت نمرمیروزه بگ

صبان شیصدا حاال صال بب یبه خود م یتر یلحن ع  یتو نمیگرفت.ادامه داد:ا
داند ن تیکه زن یدهند.من که موم نم زن یم ادیبه شما  یچ یاون دانشگاه لعنت

 یم مانیتخصتتص زنان و زا یرفت یخورد اقال م ینم یگریکار د چیبه درد ه
 ...یامد یدر م یکودن نی.بلکه از ایگرفت
ها شیبرا دلم ته بود.حرف  ما نم یمنوق شیستتوخ  میخواستتتم تستتل یبود ا

بان نیگفتم:متشتتکرم از ا نیهم یشتتوم.برا که در شتتتب  یهمه لوف و مهر
شما  . متشکرم .یمشترکم نسبت به من داشت یشب زندگ نیام،در اول یعروس

 ...دیباز هم طلبکار دیمرد ها اگر قتل هم بکن
روپوشم برداشت  یسکوت کرد.شرمنده شده بود...دستم را ارام از رو ناگهان

سو  شت و گفت:به خدا اگر م یو بعد هم رو دیب*و* ست یدنده گذا چه  یدان
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 هیده هیمن مثل  ی.تو برایکرد ینم تمیقدر اذ نیوار دوستتتت دارم ا وانهیقدر د
چه طور توقع داریرینظ یب کادو یبرا ی... مذ  کا  نیاز ا شیب شیباز کردن 

 صبور باشم ؟!
 ...دمیخند

گفت خنده ات ان قدر خوش حالم کرده که دلم  یکرد و با خوش حال نگاهم
دانم  یاما م یلباس خوابت را ن وش یتوان یم زهیبه عنوان جا میخواهد بگو یم

 یبه تو بکنم روز و شتتب شتتاهد باز یلوف نیکه اگر چن یکه تو انقدر چموشتت
 ات نهلباس خواب شتتبا دنیکنانش،ن وشتت یاشتتت زهیخواهم بود که جا ییها

 باشد...
 ؟ ی: باز شروع کرد گفتم

 دییگفت:تنبل خانم.باران بند امده.بفرما دیچیپ یم الیکه داخل و یحال در
شمام کن یهوا یکم نییپا ست ش دیتازه ا شت . در را باز کردم.  نیو ما را نگه دا
 ...دیچیسبزه و علف در سراسر وجودم پ یتازگ یبو

 ...دمیدو الیبدنم جابجا شد... به سمت و یدر تمام سلولها یبیعج یروین
 !؟یلباس خوابت را ب وش یرویم یعجله؟! نکند دار نیگفت: کجا با ا مانیا ت
 بلند آنقدر که بشنود گفتم: ت

 درست کنم... ییچا رومیجناب... دارم م رینخ
قدر ب ادیفر چا نیا یتو یتو... ک یا قهیستتل یزد: ... َاه... چ ما   یم ییگر

هادیخورد... پ به دردمان  شتتتری... بیقهوه درستتتت کن شیبه جا کنمیم شتتن
صدا ری... و بلند زد زخوردیم ضا یخنده...  ساکت  کیرتا یخنده اش در ف و 

 ...دیچیباغ پ
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به او که حاال فقط چند متر از من عقب تر بود  الیو درب باز کردم... و رو  را 
 ....!یرودل کن ترسمیگفتم: نه جانم! م

 در را بستم... و
هم ... میانصاف... در را چرا بست یب ی: اگفتیاز پشت در آمد که م شیصدا

 اگر الزم باشد از پنجره خواهم آمد.... ست،ین
...و مرق در افکار و میزدینوک م مانیآرامبخش به فنجان ها یدو در ستتکوت هر
ته بودمیخودمان بود االتیخ به )مارمان(رف کدام  ما  می... در واقع انگار هر  ا

جرعه قهوه اش را  نیکه آخر یسکوت را شکست؛در حال مانیا یعاقبت صدا
 گفت: یسوت دار یصدابا  د،یکشیسر م

آن دو  دنی...هر چقدر هم که نوشیندار یراه فرار چیه یول زم،یمتأسفم عز تتت
است...البته من هر چند  دهیفا یب ،بازیو ِمث ِمث کن یقلوپ قهوه را طول بده

 ماکشتتم،ایفنجان،فنجان قهوه ستتر م تیو برا نجایا نمینشتت یم یروز که بخواه
! ؟ینرا تحمل ک یخوابیو ب یاوریتاب ب یتوانیم گری!مگر چقدر د؟یباالخره چ

 ....میو بخواب میبرو دیباالخره که با
 خوب... به قول تو باالخره چه؟! اری... بسمانی: لعنت بر تو اگفتم

 بلند شدم. میاز جا و
...از پله ها باال رفتم...آنجا اوردمیخودم ن ی...اما به رودیچیدر کمرم پ یدرد
 ...کردیم یآنورف تر درب اتاق خواب باز بود و انگار که به من دهن کج یکم

ابجا را ج زیهمه چ یبود دهیکه خواب یزد: ظهر وقت ادیپله ها فر نییاز پا مانیا ت
سا سها و همه و ست که من خواب یهمانجا داخل اتاق خواب لتیکردم.لبا  دهیا
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هرگز تکرار  گریبودم.آنجا اتاق خواب مشتتترکمان استتت و چون اتفاق ظهر د
کنم...لوف  ابجارا منظم و ج لیدادم هرچه زودتر وستتا حینخواهد شتتد ترج

شا ست معول م زیهر چ یجا یندان یکردم نه؟! گفتم تو   ی... برایشویکجا
 .دمیمن زحمتش را کش نیهم

 چند جمله آخر را با تمسخر گفت. نیا و
 بود... دهیفا یشوم... جر و بحث ب میگرفته بودم تسل میندادم. تصم یجواب
از را ب یگریمنزلم بود...درب کمد د یاز کمدها را باز کردم، لباسها یکی درب

مانتو و روستتر و شتتلوار و چند جفت کفش در آن بود...درب  یکردم، چند 
کت و شتتلوار و ک نیآخر باز کرده، پر بود از بلوز و  مد را  بارانک  و یراوات و 

 ...مانیا یکفشها
 .یلعنت یلباس خوابها نیکجا بودند ا پم

من را کجا  ی... لباستتهامانیزدم: ا ادیراهرو فر یاتاق را باز کردم... از باال در
 ...؟!کنمینم شانیدایپ ،یگذاشته ا

 یرو یمن... در فاصتتله ده متر یپا نیی... درستتت پادمشید یهمان باال م از
 چهار نفره نشسته بود... یگرد ناهارخور زیم یصندل

خل  ستترش ها را دا هاستتتت، آن باس خواب فت: اگر منظورت ل باال کرد و گ را 
 توالت گذاشته ام. زیم یکشوها

گشتم، ناخواسته گفتم: آهان، فکرش را  یکه به طرف اتاق خواب برم یحال در
 کردم. ینم
به  تیرهایآنها را به همراه لباس ز یکرد یبلند گفت: نکند فکر م یصتتتدا با

 ...دیکرده ام، تا چروک نشود... و بلند بلند خند زانیآو یچوب لباس
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ست ش یگفت...انگار حرف احمقانه ا یم را شو را ک ... پنج دمیزده بودم... ک
و خوشتتبو،مرتب و تا شتتده،کنار  زی(،تمنیکارد ری) پریدستتت لباس خواب حر

ش صف ک شانیبا د یرا ولچ دانمیبودند.نم دهیهم  ه ب چوقتی...هدیتنم لرز دن
تصتتور  نوورهما شتتهیرا هم مانیبا ا یماجرا فکر نکرده بودم...زندگ یجاهایا

 (انمیا چارهیب یبود....)از بم که کم عقل ییدانشجو یکرده بودم، که سالها
ست م مانیا شم  چوقتیه گفت،یرا نگاه نکرده بودم،  یمرد واقع کیاو را به چ

 یقیمرد حق کیبود، نه  میقد کی یذهن ریمن از او همواره تصو یذهن ریتصو
 (یبالفوره.... )بالفوره رو خوب اومد التیبا همه خواسته ها و تمناها و تما

باره چه  گرید نی... اوانی... لعنت بر شتتدیدلم چرخ ریدر کمرم و ز یدرد دو
 ...دیبر یبود، داشت امانم را م یدرد

 ار به ذهنم خوور کرد... نکند؟....!انفج کیمثل  یزیچ ناگهان
هفته جلوتر  کیشتتد شتتده بود... زودتر از موعد، الاقل  یم دی... آنچه نبابله

...، نبود هیقض نیاما حاال مشکلم علت ا دانستیرا نم شیانداخته بودم... چرا
 بود.... هیقض نیمشکل تبعات ا

به آهستتتگ مانیا به در زد و بعد  با د یچند ضتتربه آرام   دنیدر را گشتتود و 
 من،همانجا،دم در خشکش زد...

شک با شنگ یلحن خ شگر به میگفت: به به، عجب لباس خواب ق ن ... و پرس
 شد... رهیخ
دانم  ی... نمیدان ی... خب ممانیآمده ا شیپ یمشتتکل کیِمن ِمن گفتم:  با

قباًل ... به قول خودت تو یشتتود که ندان ی... اما نه مگر میدان یهم نم دیشتتا
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استتت، اما نه...  یگریهم آنجا جور د دیدانم شتتا ینم یعنی!... یزن داشتتته ا
 ...میدانم چوور بگو ینم

 یشده بود و سع رهیبا حرص به من خ د،یجو یرا م لشیکه گوشه سب همانوور
شه ا یجمالت تکرار نیکرد تا از ب یم شف کند که باز چه نق ش یمن، ک  دهیک

 یحرف چیه یرا از من برگرداند ب شیهم رو نیهم یام... اما موفق نشتتد... برا
 از اتاق خارج شد.

... کلمات ناپخته و مزه مزه نشده از دهانم خارج دمیدم راه پله ها دنبالش دو تا
خواستتتم که نرود... باورم کند و نرود... بداند که مقصتتر  یشتتد... فقط م یم
من آنقدرها هم احمق و که از من دلزده نشود...  دیام، شا دهینقشه نکش ستم،ین

خواستتتم او هم  ی... و مدارد یمرد هم حد کینادان نبودم که ندانم حوصتتله 
 .دانمیرا م نیبداند که ا

ستفاده م ی... نم سوءا ستم فکر کند که از نرمش و انعوافش  لم کنم... د یخوا
ست فکر نکند که آدم فرصت طلب یم ستم... برا یخوا رف ح زیکری نیهم یه
شن ی... نمزدمیم شده دیدانم که چه گفتم و چه  ... اما هرچه بود انگار مجاب 

 یجا نکهیا یعنیبود  ستتتادهیکه ا نی... و همستتتادیا شیبود... چون ستتر جا
 .موضعش نامعلوم بود... نیبود... اما هنوز پشتش به من بود... بنابرا یدواریام

کنم هر  یف ماعترا مانیکرده ام از دستتتت تو ها... ا یریدادم: عجب گ ادامه
 یآدم گند ییزناشتتو یزندگ یبرا یبود یعال ییدانشتتجو یزندگ یچقدر برا

 و مزخرف... ی... از خود راضیهست
 که حرفم مؤدبانه نبوده... دمیو ُبراق نگاهم کرد... از نگاهش فهم برگشت
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انداختم و داخل  نیی... خجالت زده، ستترم را پادیحرف در دهانم ماستت ادامه
 ندهیکنم آنقدر آ یپشتتت ستترم وارد اتاق شتتد و آرام گفت: فکر نماتاق رفتم... 

 دی... پم بایرا همراهت آورده باشتت ازتیمورد ن لیکه وستتا ینگر بوده باشتت
شب الاقل  نیا دوارمیشهر... ام میبرگرد انه داروخ ای یپرسو ،یبقال کیوقت 

 باز باشد. یا
 اش را ندارم. . حوصلهستی... حالم خوب نمیآ یگفتم: من نم یلجباز با

 !؟یترس ینم ییکه تنها ی: موم نگفت
 ترسم... ینم ر،یحرص گفتم: نخ با

و رفت.  دینازم را بکشتتد، اما راهش را کشتت ایخواستتت اصتترارم کند  یم دلم
ش یصدا شدن ما شن  شن نیرو ... تا دم ختیر نییدر دلم پا یزیچ دم،یرا که 
 من... ... اما او رفته بود... رفته بود، بدوندمیدر دو

*** 
 ،ییبایو ز تیبا آن همه جذاب ده،یبزرگ و درختان ستتر به فلک کشتت یالیو آن

شدت هراس برانگ مانیبدون ا شتدیرسیبه نظر م زیبه  م ... کاش رفته بودم... دا
سکته م صدا ونیزیکردم... تلو یاز ترس  شن کردم و  ما را بلند کردم ا شیرا رو

 یدرختان... حت تنباد در  دنیچیپ ی... صتتتداایدر یبود... صتتتدا دهیفا یب
 ...ترساندمیهمه و همه م رکها،یرجیج رِ یج ریج یصدا

را داشتتم که  یهمه وجودم را پر کرد! احستاس آدم یکست یاحستاس ب ناگهان
سط  س کیجنگل تار کیو سرم را رو ریا سع زیم یشده،  شتم و  ه کردم ب یگذا
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شحالم م ییزهایخوب فکر کنم، به چ یزهایچ ه ک ییزهایکرد... به چ یکه خو
 ...!!شدی... نمشدیکرد... اما نم یم یاز آرامش و شاد زیوجودم را لبر

سرم را بلند کردم و به در خدیچیدر قفل در پ ییصدا شت  دم... ش رهی... با وح
 یکه م ییدر داخل شتتد... چه زود برگشتتته بود... با صتتدا یاز ال مانیا کلیه

 !!؟یبرگشت مانیگفتم: ا دیلرز
...! دوباره یبرگردم، بترس ریترسم د ی... مای: لباست را ب وش و همراهم بگفت

و  رینظ یب یکه در مهربان یمانی... همان انمینازن مانیخودم شده بود... ا مانیا
 بود.... لیبد یب ینگر ندهیدر آ
 نیماش سوار ده،یلباس پوش ی... و به چشم برهم زدندمیپر میفشفشه از جا مثل

 یلیحالت خ نکهیچرخاند گفت: مثل ا یرا م چییسو کهیدر حال مانیشدم... ا
 ...!!یبهتر شده؟! خوب فرز و چابک شده ا

 ملخک... و یملخک... دوبار جست یجست کباریرفتم... با خنده ادامه داد:  وا
 پدال گاز فشرد... یرا رو شیپا

ش صدا نیما ست ا میخ نهایگفتم:هنوز زم یدیحرکت کرد. با ناام یزیت یبا 
 ها...! میریم یتند نرو...م کنمیجان...خواهش م مانیا

هفته  کی نیهم آرزو به دل، باالخره ا م،آنیریم ی...مییگو ی:راستتت مگفت
... و میر یهمه سال ناکام بم نیاست بعد از ا فینه؟! ح شود،مگریهم تمام م
 ....دیبلند خند

 یه با لحن ملتمسانه اکرد،آنقدر ک شتریخنده آرامش بخشش جرأتم را ب یصدا
 یدانیهفته را در اتاق خواب خودم بخوابم؟!!م کی نیشتتود ا ی...ممانیگفتم:ا
ش را آنکه صورت یبهتر است که...!!ب یعنیکه دارم راحت ترم که...!! یویبا شرا
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بود،محکم و با جذبه  هشتتد رهیمولق جاده خ یکیبرگرداند،همانوور که به تار
که اول فت:درس ستتوم:از امروز  تا  ییزناشتتو یشتتتب زندگ نیگ ماستتتت 

 طی...شرایکنیرا از من جدا نم تیجا ،یویشرا چیو تحت ه چوقتیشه،هیهم
زن و شتتوهر درستتت و  کیخواهد باشتتد،رختخواب  یمن هرچه که م ایتو 

 قتچویاز هم جدا نخواهد شتتد...تو هم نه امشتتب،و نه ه چوقتیه یحستتاب
 !؟یدیکرد، فهم یرا از من جدا نخواه تیجا گرید
 !!رم؟یبگ فوسیت ایاگر وبا  یحرص گفتم: حت با

: خوشتتبختانه وبا ویروستتش ریشتته کن شتتده...و در این حرفش هیچ  گفت
 ردپایي از شوخي نبود.

 کردم... سکوت
گفت: در مورد لباس خواب هم...اگر یادت باشتتد،موقعي که خرید مي  دوباره

کردیم یك لباس منزل ابریشتتم برایت خریدم،همان پیراهن کشتتمیري را مي 
 گویم که زمینه سرخ با رگهاي باریك قهوه اي داشت...یادت آمد.

 را به عالمت تصدیق تکان دادم... سرم
فت فاده : در این طور مواقع... مي تواني از آگ باس خواب استتت به عنوان ل ن 

 کني...
عد مام  ب که معلوم استتتت ت فت:این طور  با خودش حرف مي زد گ که  گار  ان

سر بدیهیات یك زندگي زناشویي خواهد  زندگي ما صرف چك و چانه زدن بر 
 شد...
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: متاسفم تو راست مي گویي... من خیلي چیزها را نمي دانم، اما هر کم گفتم
د همین طور بود...من خودم دختر هفت دره گشتتته اي دیگري هم جاي من بو

نبودم، پدر و مادرم هم زندگي ساده اي داشتند...ساده و خیلي معمولي، آن هم 
شان. اما تو با علم به همه اینها به  ستي و مرا براي منبا فرهنگ طبقه خود  دل ب

ر ازندگي انتخاب کردي...تو گفتي که آدمي باید پیشتترفت کند قبول کردم، قر
شد خودم را به تو و به فرهنگت نزدیك کنم، قبول کردم...قرار شد تا دو سال تو 
بگویي و من بیاموزم، قبول کردم...اما هنوز به هفته نکشیده خسته شده اي...تو 

چوور توقع داري که من از عمل کردن این همه  اي،که از گفتن خستتته شتتده 
 باید و نباید ها خسته نشوم و جا نزنم.

رعت گفت: من از گفتن خسته نشده ام...یك مس له را بارها و بارها گفتن س به
سال  شده اي؟ انگار در این همه  صال بزرگ ن شده ام...نرگم تو انگار ا سته  خ

 اصال عاقل نشده اي؟!
هاي تو، قهرهایت، بهانه هایت و رفتارت هنوز خیلي بچه گانه و خام  لجبازي

ستتي و خردهاي ستتاله و تحصتتیلکرده  استتت...انگار نه انگار که تو یك زن
ساله چشم و گوش بسته ده  19-18اي...دنیاي تو هنوز دنیاي همان دختر بچه 

د را بای ردانهپانزده ستتال پیش استتت. تو حتي هنوز آنقدر بچه اي که نیازهاي م
 برایت توضیح داد...

 نيتو در این همه ستتتال هرگز به دنیاي اطرافت زنانه نگاه نکرده اي؟ یع یعني
همیشه نیازهاي مردانه را، در قالب پدرانه دیده اي! براي تو یك مرد خوب یعني 
یك پدر خوب و یك زن خوب یعني یك دختر خوب و ستتر به راه که حتي در 

تو خیلي بد  ايخواب هم دستتت از پا خوا نمي کند؟ این بد استتت نرگم...بر
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بوده اي...ما  استتت...شتتاید بگویي که من قبال هم همینوور بوده ام...باشتتد
شرایط حاال را...آن موقع این کارهاي تو  شته اي نه  سن حاال را دا آنوقت ها نه 
به حساب نجابت تو گذاشته مي شد و حاال به حساب حماقت تو گذاشته مي 

 شود و عیب است، آن هم بد عیبي...
 : من در تمام زندگي ام فقط دو مرد را دیده ام...یکي پدرم.. و یکي تو...گفتم
: که هر دوي ما هم برایت پدرهاي خوبي بودیم...پدرت که واقعا پدرت گفت

 بود...احمق من بودم که...
: یعني چه؟ یعني مي خواستي وقتي امانت دستت بودم در امانت خیانت گفتم

 کني تا به من بفهماني که تو یك مردي نه یك پدر؟!....
عاشتترت با من حتي احستتاس : نه نه اما من طوري رفتار کردم که تو از مگفت

فاوتي را  نار من بودن هیچ حم مت هاي ک مام ستتتال خور هم نکردي...تو در ت
سم  شیدم و خودداري کردم و با نف تجربه نکردي...در حالي که من مدام رنج ک

 جنگیدم....
کنان گفتم: اما من همان ایمان را دوستتت داشتتتم...عاشتتق همان ایمان  زمزمه

 بودم...
 پایش را روي پدال ترمز فشار داد و گفت: محکم

 تو دنبال یك پدر مي گشتي نه یك شوهر.اما من یك شوهرم فهمیدي؟... پم
ستتتالها قبل مرده...پدر جان ایمان هم مرده...روي این ایماني که مي  پدرت

ساب کني، نه چیز  سوز مي تواني ح شوهر مهربان و دل بیني فقط به عنوان یك 
 بي سرخورده مي شوي...دیگري، وگرنه حسا
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شار دادم و  نگاهم صندلي ف شتي  سرم را روي پ شد. شمانش گم  در جذبه چ
چشمانم را بستم...ایمان راست مي گفت،دیگر جر و بحث کافي بود اگر صد 
ستتتال دیگر هم با هم بحث مي کردیم،مدام جمالت تکراري مي گفتیم و مي 

ضر بود که کوتاه بیاید نه م شدم، پم بهتر شنیدیم.چون نه او حا ن مجاب مي 
 بود که دیگر ساکت شویم...اینووري الاقل حرمتمان حفظ مي شد...

را که باز کردم اول به یاد نمي آوردم که کجا هستم...سقف چند رنگ  چشمانم
 اتاق با آن دیوار کوبهاي تزئیني و آن آباژور قرمز رنگ...

هان ماه عستتتل.آ مده ام  مان آ با ای مد... یادم آ حاال  به ستترعت ستترم را ... ..
چرخاندم...کمي آن طرف ترایمان مثل یك بچه، آرام و معصوم آرمیده بود...در 
ستتکوت حرفها و گفته ها، مدتي طوالني به صتتورتش خیره شتتتدم...چقدر 

شادي بود... شتم و چقدر از کنار او بودن قلبم ماالمال از  ستش دا هم  هنوزدو
د...آهسته به طرفش خم شدم و عاشقانه دوستش داشتم..تنها بت زندگي ام بو

شاني اش را  سپی شکي مرق در ب*و* شم م سرم را که بلند کردم دو چ یدم...
ستم  ست اچه خودم را جمع و جور کردم...مچ د شده بود...د خنده به من خیره 

 ..ماهري هستي. گررا روي هوا قاپید و گفت: نه بابا آب نمي بیني وگرنه شنا
 خجالت سرخ شدم... از

ست.هنوز گفت سرعت از جایش برخا شتي چووري؟ و به  صبحانه م : با یك 
هم مي توانستتت همان ایمان خوددار باشتتد.هنوز هم مي توانستتت خودش 
یف شتتتده  حر ت خورده و  خود دستتتت  نه  عي اش... ق خود وا باشتتتد.
اش...برخاستم...تخت را مرتب کردم...به موهاي بلندم شانه کشیدم و بعد از 

کمد، یکي را که از همه پوشیده تر بود انتخاب کردم و  دربین لباسهاي آویخته 
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با عجله پوشیدم...پله ها را با دو طي کردم و پشت میز صبحانه نشستم...ایمان 
از آشتت زخانه زیر چشتتمي نگاهي به من انداخت...و در حالي که قوري را مي 
 شست تا در آن چاي دم کند گفت: دست و رویت را چرا نشسته اي، کوچولو؟

 : چون نمي دانم مسواکم کجاست...تمگف
خنده گفت: آخ ..آخ... خانوم دکتر؟دیشب مسواك نزده خوابیدي؟ و مسواك  با

و خمیر دندان را روي اپن آش زخانه به طرف من هول داد. در حالي که مسواکم 
را بر مي داشتم گفتم: ایمان مي شود خواهش کنم زودتر برگردیم تهران...اینجا 

و مربت مي کنم...دلم مي خواهد زودتر بروم ستتر خانه و احستتتاس مریبي 
زندگي ام...تازه وسایل خانه من را هم باید بفروشیم.خانه را هم باید به صاحب 
خانه برگردانم...کالسهاي دانشکده هم هست و کارورزي بیمارستانم...با این 

ست یهمه مشغله، اینجا اصال احساس راحتي نمي کنم.اگر براي تو مس له اي ن
س صت منا سب تر هم مي  ببرگردیم تهران..در یك فر شرایط رواني منا تر..با 

ستي و این ویال که  ستم و تو ه ست من ه شود دوباره آمد اینجا... تا دنیا دنیا
 تازه بازمانده اموال قدیمي یگانه هاست...

شاید حق با  ایمان شد... شت گفت:با در حالي که قوري را روي کتري مي گذا
.ولي حیف استتت ها یعني تا اینجا آمده ایم نمك آبرود و کندلوس تو باشتتد..

 نرویم؟
: مي رویم..یکبار دیگر مي رویم..یکباري که من انقدر دلشتتوره درس و گفتم

بیمارستانم را نداشته باشم... موافقي؟ سرش را به عالمت تصدیق نشان داد و 
 گفت؟باشد قبول..خوش گذراندن که زوري نمي شود...
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اید درستتتت تر بود که من راجع به این ستتفر با تو مشتتورت مي شتتت اصتتال
ندگي داري، بهتر استتتت  کار و درس و ز کردم...راستتتت مي گویي تو کلي 
برگردیم...خوشگذراندن باشد براي یك فرصت بهتر، پم بخور صبحانه ات را 

 که مسافریم...
صبحانه را محیا مي کردم گفتم: نمي داني چقدر  در سایل  شادي و حالي که با 

 دلم مي خواهد زودتر خانه اي را که برایم محیا کرده اي ببینم.
را در فنجانم ریخت و گفت: مي بیني تا چند ستتتاعت دیگر خانه ات را  چاي

 مي بیني عزیزم...امیدوارم الاقل آنجا احساس بهتري داشته باشي...
: حتما..حتما..هر چه باشتتد آنجا خانه خودم استتت.اولین و آخرین خانه تمگف

 زندگي ام...
 را سر کشیدم... وچایم

*** 
را که ایمان رو به من گشود ...دري بود که انگار رو به بهشت گشوده شده  دري

بود...بعد از آن بامچه قشنگ و استخر بیضي شکل و فواره هاي رنگي آن حاال 
الیي درندشتتت بود که انگار از همه جاي آن بوي تازگي و زندگي این خانه وی

 تراوش مي شد.
در حالي که دستم را در دستش مي فشرد گفت: امیدوارم اینجا را دوست  ایمان

 ...یداشته باشي و اینجا احساس راحتي کن
ید...دستتتم را از دستتتت ایمان بیرون  در حالي که نگاهم همه جا را مي کاو

 : حتما..حتما...کشیدم و گفتم
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ستتکوت کرد و من با قدمهاي لرزان وارد خانه اي شتتدم که خانه مشتتترك  ایمان
 من و ایمان بود...

سالن پذیرایي گرد و بزرگ پر از مبل و راحتي و میزهایي کوچك کنار میزي  یك
لب کرد...کف زمین پر از  که توجهم را ج از چوب آبنوس اولین چیزي بود 

لبهي تبریز بود که بر روي سنگهاي مرمر ایتالیایي خوش قالیچه هاي سفید و گ
 ید...ر*ق*صمي 

آن طرف تر گرداگرد این سالن بزرگ گرد، با اختالف دو پله یك آش زخانه  کمي
بزرگ با کابینتهاي )گازور( ایتالیا،گاز تکنو و یخچال و فریزر ستتاید باي ستتاید 

آماده و شتتکالت قرار  جنرال الکتریك، پر از میوه و گوشتتت و مرغ و مذاهاي
 داشت.

ضاي بلند و پهن مثل راهرو که در آن یك میز ناهار خوري دوازده  کنار آن یك ف
ستخر راه  شد که به همان باغ و ا شته بود.انتهاي این راهرو دري باز می نفر گذا

 داشت...
خت  کمي هایي از جنم چوب در ها تخت تاق خواب آنورف تر از این دو..در ا

برگ درخت آبنوس پوشیده در سرویم خوابهاي پیرگاردین قرار کائوچو با طرح 
 داشت که هماهنگي آن با پرده ها و فرشها بي نظیر بود...

ستاندارد با  در شتي با مارك آمریکن ا سرویم بهدا هر کدام از اتاق خوابها یك 
طرح بي نظیر از کاستته هاي بلور، آینه هاي فلت و ستتیستتتم مردن نورهالوژن 

 ویه موبوع خودنمایي میکرد...همراه با ته
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یك  باز هال خصتتوصتتي  یك  عه گرد، در  کمي آنورف تر از آن مجمو
تلوزیون)سینما پروجکشن( با ویدئو ضبط سوني روبه روي یك راحتي ترك یا 

 مارك استقبال قرار داشت....
همه اینها در مجموعه اي به نام خانه ایمان گرد آمده بود، تا من یکبار دیگر  و

 از انتخابم به خودم ببالم...
 آهسته در گوشم گفت: مي پسندي؟ صدایي

: تو بي نظیري ایمان ...تو و مادرت همیشه در سلیقه انسانهاي منحصر به گفتم
 ین ستتلیقه اي چیز بعیديفردي بوده اید...البته با پولي که خرج مي کنید چن

 نیست...
حالي که دستتت به پشتتتم میزد گفت: نه ..این حرف را نزن، آدمهاي پولدار  در

زیادي را مي شتتناستتم که کلي پول خرج مي کنند اما خانه شتتتان دقیقا یك 
هلفدوني استتت...ستتلیقه ربوي به پول ندارد...یك چیز ذاتي و تقریبا مورثي 

 است...
حال شتتتام مي  حاال به  جا کني، من فکري  به  جا  یت را  ها باستت تا تو ل هم 

کنم...چمدانت را توي اتاق خوابمان گذاشتتته ام کشتتوها و کمدهاي مربوط به 
تو را هم خالي گذاشتم...مي تواني از آنها استفاده کني...کیفم را از روي زمین 

والت ه میز تبرداشتتتم و به طرف اتاق خواب رفتم...وقتي کنار تخت رو به آین
نشستم ناگهان تمام خاطرات روز دانشجویي در خانه ایمان پیش چشمانم رژه 
جا  حال روي تختش  مان، مریض  نه ای خا که در  تادم  یاد روزهایي اف فت،  ر
خوش کرده بودم و به مالفحه ها و بالش و لحاف او با حستترت دستتتت مي 



wWw.Roman4u.iR  544 

 

ست شتن او مثل اقیانوسي ا شه دا شیدم و احساس کردم که همی که در ظرف  ک
 وجود من نمي گنجد.

ست یافته بودم؟ پم  خدایا ست نیافتني ترین، رویاي زندگي ام د یعني من به د
چرا از خوشحالي سکته نمي کردم؟ شاید براي اینکه مدتها زمان الزم است تا 
باور کنم که دیگر خواب نیستتتم.صتتداي در رشتتته افکارم را پاره کرد...ایمان 

وا رفته اي؟ باز  ختگفت: تو که هنوز همینوور روي ت ایستاده در چارچوب در
 چه شده؟

 : هیچي..هیچي..به گذشته ها فکر میکردم و بر خاستم....گفتم
 : مي خواهي کمکت کنم؟گفت
: نه اینجا خانه من استتت...خانه خودم.من اینجا اصتتال احستتاس مریبي گفتم

 نمي کنم.خودم از پم همه کارهایم بر مي ایم...
شتتیریني همه صتتورتش را پوشتتاند...با نفستتي که از عمق جانش بر مي  لبخند

خاست گفت: خدا را شکر... اگر مي خواستي همانوور نچسب بماني..همین 
 امروز طالقت میدادم...

گه  و یا...تو ا قدر قوپي ن ندي گفتم:بي خود ان باصتتتداي بل از در بیرون رفت.
 تحمل نمي کردي...عرضه طالق دادن داشتي...این همه سال کاترین را 

سر  از شتم...کاترین پا بر  ضه طالق دادن دا ش زخانه فریاد زد: نه خانوم...عر آ
شتتریان حیاطم گذاشتتته بود...تهدید او به طالق...تهدید همه مال و اموالم 
بود... اینها را گفتم که هي به خودت دلداري الکي ندهي..خور طالق همیشه 

 در یك قدمي توست...
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 یر خنده...بلند زد ز و
 حرصي آمیخته با شوخي گفتم: چرا مثل الت ها حرف مي زني؟ با

: براي آنکه پررو نشوي، حاال هم بدو بیا خانوم دکتر تا شامي را که شاگرد گفت
 شوفرت برایت پخته یخ نکرده...

 قاشق را به شدت به کف بشقاب کوبید... و
هایم را باز کردم، نور تند خورشتتید نقوه دیدم را کور کرد.به ستترعت  چشتتم

چشتتمهایم را بستتتم و آرام طوري که ایمان از خواب بیدار نشتتود، از جایم 
ش زخانه به راه افتادم. دو ماه از  شیدم و به طرف آ شامبرم را پو ستم. روبدو برخا

پم این شتتبها و  اولین روزي که پا به این خانه گذاشتتته ام مي گذرد،و من در
روزها، کدبانوي دیگري شتتتده ام.الاقل خودم اینوور فکر مي کنم. ولي ایمان 
قد  یاد بگیرم. در واقع او معت ید  با که  نده  ما یادي  ید هنوز چیزهایي ز مي گو
است که من هنوز یك اکابري متقلبم که با حفظ ظاهر آبروداري مي کنم...قهوه 

ي نشتتینم....نیم ستتاعت وقت دارم تا م زرا در قهوه جوش مي ریزم و پشتتت می
یك صتتبحانه مفصتتل آماده کنم...این کار را عالي یاد گرفته ام اما با این همه 

 ایمان مي گوید هنوز هم نمره ام از بیست فقط دو)اش( را دارد....
زنگ مي زند...ممتد و طوالني...این دیگر کیست این وقت صبح؟عجب  تلفن

شي تلفن سي؟ گو شنا صبي  مزاحم وقت ن صله و کمي ع را بر میدارم و بي حو
با مکث و مردد مي  مي گویم بفرمائید! صتتتداي زنانه آن ستتوي خط ، کمي 
گوید: منزل یگانه؟ دکتر ایمان یگانه؟ مي گویم: بله..شما؟ صداي پشت خط 

جدي و خشتتك مي گوید: متشتتکر مي شتتوم اگر به دکتر بگویید تا یك  خیلي
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ستم. و تلفن ر شم را ساعت دیگر آنجا ه صداي بوق ممتد گو ا قوع مي کند.
 آزار مي دهد.

سکوت  مانیا یدر دستم مانده است. صدا یهمانوور که هاج و واج گوش اما
موقع  نیبود ا یکرده... چه کستت دارشیزنگ تلفن ب یشتتکند.... صتتدا یرا م

شوندها؟! صد بار گفتم شماره تلفن منزل را به  یم دایپ ییصبح؟! عجب آدمها
س شند یهر ک شت تا برود....همانوور که گو ستم م یه...!و برگ ، بود اندهدر د

شت...گفت به دکتر بگو یگفتم: مزاحم نبود... خانم شما کار دا  دییبود که با 
 آنجا هستم... گریساعت د کیتا 

شت و در حال مانیا سرعت برگ شمها یبا  شده بود  شیکه چ شاد  از تعجب گ
 ی! استتمش چه بود؟! برانجا؟یا دیآ یم گریستتاعت د کیتا  ی! ک؟یگفت: چ

ستم م یچه؟! در حال ش دیلرز یکه د سر جا یگو شتم و گفتم:نم شیرا   یگذا
صدا سن بود...و   نفر کی ادیو طرز گفتارش فقط مرا به  شیدانم که بود...اما م

از حدقه درآمده گفت:نه...  یبا چشتتمها انیانداخت... )مادرت(...از م یم
 یکه تلفن شیتا دو هفته پ یعنی. کاستتتتیمرنه.... محال استتتت مادر االن آ

 بود... کایآمر م،یصحبت کرد
مدنش نزد... ول یهم حرف اصتتالً  گذار بب یاز آ  ی... ]و محکم تونمینه!... ب

س ی[ خدادیاش کوب یشانیپ سم را پر و کامل...  قی... دقدیمن... او از من آدر
 پست کند... میاز مدارکم را برا یکسریخواهد  یاما فکر کردم م

، نلرزد میکردم صدا یم یکه سع یسؤال بود: در حال نینوبت سخت تر حاال
 مگر نه؟! ،ینگفت یزیگفتم: و تو از ازدواج ما به او چ
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 داد گفت: یسرش را تکان م یکه با ناباور یبه هدف زده بودم... در حال صاف
ستم بگو یم سب تر... چه م کیاما در  میخوا صت منا ستم م یفر  ثل اجلدان

 رسد...!! یمعلق سر م
شوم ، رو نکهیا یبرا ضحکه ن سه ها دوباره مش نکنم و بعدًا م  یمثل بچه مدر

شت م یصندل ش زخانه پ سع زیآ ستم و  ش سرد ین ودم خ یبرا یکردم با خون
 ...زمیبر یچا

 یاشتتتباه م دیزند، گفت: حاال شتتا یکه دستتت و پا م یقیاما،مثل مر مان،یا
 !؟یموم ن نقدری! از کجا ا؟یکن
سر م ییقلپ از چا کیکه  یحال در ش یام را  صاًل  دمیک ، گفتم: از آن جا که ا

س س دیاز من ن ر ستم؟! خدمتکارم  یکه، چه ک حرف  یخانم خانه؟! طور ایه
هم هر که  هیخانوم دارد، آن هم اوستتت، بق کیخانه فقط  نیزد که انگار ا یم

را فقط در  ذالتبا ر ختهیآم استتتیهمه ک نی.... و من، استتتندیهستتتند، مهم ن
 ...ریذات ملوک السلونه سراغ دارم و نه الم

او  یبرا یکه جواب من به قدر کاف یی. گودیدوباره محکم به ستترش کوب مانیا
 ...دمیام را ستترکشتت ییچا یتمام باق یقانع کننده بود...من، اما، با خونستترد

و  یو شرع یمرده بود... من هم زن عقد نینبود که از آن بترسم...، کاتر یزیچ
سم شت که به خاطرش از ملوک  یزیچ گرید نیبودم بنابرا مانیا یر وجود ندا

 یزیمسک قرار دادن تنها چم*س*تبا  شیکه سالها پ یالسلونه بترسم... از زن
شر سته بود  مانیا یاتیح انیکه  ها تنها و مدت یاش( مرا برا ی)دارائ یعنیبه آن ب

که فکر معزلت زده ک قًا خوب  فا ها از  دمید یکردم م یرده بود... ات نه تن که 
 شوم.... یهم خوشحال م اریچه بسا بس هشوم ک یاو ناخشنود نم دارید
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حاال ا چرا قدرت بودم و ا نیکه  قام  که در م قام  نیمن بودم  که در م او بود 
 یاوصتتاف، باالخره روز نیتر ازمن قرار داشتتت و با ا نیپله پائ کیضتتعف، 

ودم، ب دهیرا که کش ییبود که من، از باال به او نگاه کنم...و همه حقارتها دهیرس
ال، بهتر از حا یکه به او بدهکار بودم و چه فرصت یادیز یزهایجبران کنم... چ

 حساب کنم.... هیتوانستم همه را با او تصف یم
سر م پم ستم و رفتم تا برا زیاز  شوم، م یصبحانه برخا سخو یرزم آماده  تم ا

کند، ضربه آخر را از همان ابتدا  یملوک السلونه باز م یکه در را به رو ینرگس
ش زخانه ب سرعت از آ شد. پم به   شیآمدم و راه اتاق خواب را در پ رونیزده با

آش زخانه، همچنان  یجلو یهااز پله  یکی یکه رو دمیرا د مانیگرفتم. سر را ا
سته... ا بانیسر در گر ش ضعف از او که ا نین زد  ی)منم( )من ام( م نقدریهمه 

 بود.... دیبع
اما  م،یبگو یزیبرد؟! خواستتتم چ یحد از مادرش حستتتاب م نیاو تا ا یعنی

ش ستم ب یماتم زده بود، نم یشدم... او به قدر کاف مانیپ ته به م نیاز ا شیخوا
صت شم... اما خوب فر صابش بک ضعفها یاع او  هاو را ب یبود تا من هم نقوه 

 کنم.... یادآوری
)الف بودن( را دارد. اما هر چه دل دل کردم، دلم  یادعا شتتهیکه هم یکستت به
 فرصت مناسب تر... و به جاتر... کیشد، در  ی... موم نًا، بعدًا هم مامدین
بودم و مردد نگاهش  ستادهیسرش ا یسرش را باال کرد و به من که باال مانیا
سر جنازه ا ییاگردم؛ گفت: چرا مثل آدمه یم ن سر م یاند ؛ باال ستادهیکه با 

 !؟یماتم گرفته ا
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با لباس  یخواه ینکند م ده؟یرا عوض کن تا مادرم ستتر نرستت تیلباستتها برو
پذ بدوشتتتامبر از او  تا بب؟یکن ییرایخواب و ر  یکلیچه عروس خوش ه ندی! 

 شده؟! بشینص
نه خ با چه پستتر خوش ستتل ندیخواهم بب ی...مریحرص گفتم:   یا قهیکه 

 بان،یدر گر سر نقدر،یا گریآنوقت، تو د دیدارد؛بلکه تو را کمتر کتک بزند... شا
 ....!!یگوشه، آن گوشه کز نکن نیا

سرش را باال کرد و در حال شین طعنه لند ب شیکه از جا یدار حرفم را گرفت...
...من از ستیکه مرا هراسان کرده، ترس از مادرم ن یزیخاست گفت:چ یبر م

خانه به پا خواهد شتتد، هراستتانم... فقط  نیدر ا یکه به زود یجنگ دانیفکر م
 خواهد بود!! ییراکب امتیکنند، چه ق یکه زنها به پا م یداند جنگ یخدا م

کردم، به ستتمت اتاقم رفتم...  ینازک م شیبرا یکه پشتتتت چشتتم یحال در
 نه سر برسد...فرصت جروبحث نبود... هر آن ممکن بود ملوک السلو

دم؟! کر یرا انتخاب م یکیهمه لباس  نیا نیاز ب دیکمدم را باز کردم... با درب
دو  نیاستفاده کنم که در ا یو البسه ا لیاما کدام؟! فکر کردم بهتر است از وسا

تر  کیملوک الستتلونه نزد قهیموم نًا به ستتل ینووری... ادهیخر میبرا مانیماه ا
که او نفهمد که منظر   وشتتمب یزیخواستتتم چ یهم م یشتتوم... از طرف یم

 زدم... یرا م یآنچنان یقدر لباسها دیآمدنش بوده ام... پم با
کردم و با خودم فکر کردم که قوعًا بدون کمک  میبه ورق زدن لباستتها شتتروع

سب اتیتوانم در ه یهم م مانیا شوم... برا یمنا ضر  شده  کی یحا بار هم که 
که م مان،یبه ا بت خواهم کرد  ثا به خودم  مادرش و  ها  یبه  توانم از جنم آن

شم... از جنم آدمها شان نم گرانیکه، د ییبا دانند. )آهان(  یرا از جنم خود
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 یبه نظر مناستتب م ده،یخر میبرا یبه تازگ مانیکه ا یکت و دامن ستترمه ا نیا
 د تکه مشبا چن یرنگم که به تازگ هیستتا یپوشتتم... با موها یرا م نیرستتد هم

 رسد.... یرنگشان کرده ام،هم همگون به نظر م دیسف
م... هم انتخاب کرد یجفت کفش پاشنه بلند مشک هی... دمیو دامن را پوش کت

ان نش مانیرفتم و خودم را به ا یم دیبود... حاال با یعال زیبه نظر خودم همه چ
 گرفته ام. ادیرا خوب  میکه درسها ندیدادم، تا بب یم
سط حال رو مانیا سربچه کیکاناپه وارفته بود و مثل  کی یهنوز همان جا و  پ

 در فکر فرو رفته بود... بانیکرده، سر در گر میرا خ شیکه شبانه جا
خجالتت نخواهم بود... نگاهم  هیو گفتم:نترس جانم... ما ستتتادمیا شیجلو

مات بود... از رنگ  مات  گاهش  گاهم کرد... ن باال کرد و ن کن، ستترش را 
 ...بی... و نه تکذنی... نه تحسدیینه تأ دیشد فهم ینم زیچ چینگاهش ه

خواهم مادرت فکر کند که منتظرش بوده ام و او را شتتناخته  یگفتم: نم دوباره
شوم... م یهم م یگریام. وگرنه طور د ستم اماده  خواهد  ی، دلم م یدان یتوان

 به او ثابت کنم که در مورد من اشتباه کرده...
 وسط حرفم و گفت: با کت و دامن؟ پرسد
 با کت و دامن؟! ی: چگفتم
وده که منتظرش نب یثابت کن یخواه یات م یرسم نی: با کت و دامن به اگفت

 !؟یدو متر یکفشها نی! و اظ؟یتند و مل شیهمه آرا نیبا ا ای! ؟یا
 عروستتک کیرفتم... بلند شتتد و به ستتمت اتاق خواب به راه افتاد ... مثل  وا

نمره ، دو آورده ام  ستیدنبالش روان شدم ... موم ن بودم که باز هم از ب یککو
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ضاح کار مثل  ... ،شهیرفتم تا مثل هم یم دیکرده بودم و حاال با ی. باز هم افت
 کند... یرا ماست مال میافتضاح کار مانیا شه،یهم

 ؟یذاشتبودم کجا گ دهیخر تیرا که برا یو بنفش یُترِک صورت زی: آن شومگفت
 و چهارخانه بود؟ یحلقه ا نیهمان که آست

مان ح در باستت شیدایپ نیه خت  یکرد و رو شیجدا یکرد... از چوب ل ت
 دهیخر تیهم برا یدامن لنگ کی نیانداختش... دوباره گفت: دامنش کو؟ با ا

 !؟ی، آن را کجا گذاشت یبودم که با هم ستشان کن
شتن کرد و  ینم ادمی یزیشده بودم، چ جیگ شروع به گ آمد... خودش دوباره 

سها نیزد گفت: ترا به خدا بب یکه مر م یدر حال سر از  یلبا سرهم ، هر کدام 
 دیصندل سف کیکمد  نیآورد... بعد دوال شد و از پائ یدر م یچوب لباس کی

باط را زم یچرم ها را  نیکه ا نگذاشتتتت و گفت: قبل از ا نیپاشتتنه کوتاِه رو
 مسخره صورتت را هم پاکن... شیآن آرا یب وش

ست تو شکل و جوان ه ار خرو کیبه  اجیها احت رزنیکه مثل پ یهنوز آنقدر خو
ش شیآرا شته با شمانت و  کی... یندا شت چ شم کم رنگ پ  رژ کم کیخط چ

را هم که مثل کلفت ها  نینازن یکند. آن موها یم تیکفا تیلبها یرنگ رو
... عور صتتبح هم زدیت برل*خ*ت یشتتانه ها یباز کن، بگذار رو یبستتته ا

 رفت... رونیها را هم جمع کن... و از اتاق ب نینشود... ا موشفرا
 أتیکه خودم را در ه یشتتدم و فقط وقت رهیخ زیمات و مبهوت به همه چ یمدت
 یآموختن زهایچ نیگفت: ا یکه ملوک الستتلونه راستتت م دمیفهم دمید دیجد

شت در ذات آدم ییزهایچ نهایا ستین شت به پ سل، و پ سل به ن  یبودند که ن
 یمثل من ستتع ییبود که ادمها یتیحق نیو ا دندیرستت یژن به اري م کیمثل 
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مستتک م*س*تحق بودنش به  یکردند همه عمر با آن جدال کنند و از تلخ یم
شان را  یرنگ و لعاب زند،یهزار رنگ و لعاب بگر شان و مثل خود که فقط خود

با ا یرنه آنها را که اصتتتل بودند و مبتنکرد وگ یرنگ م اداها و  نیبر ذات، را 
 .فتیشد، فر یدست آموخته ها نم

* * * 
شمان همد ینم شم و نگاه  میشد رهیخ گریدانم چه مدت در چ شم در چ ، چ

که  ی... و عاقبت ملوک السلونه در حالمیپلک بزن چکدامیآنکه ه یدر نگاه ، ب
شت، گفت: توبا یدر فراتر م یاز درگاه یقدم ش دیگذا  یال... در حینرگم با

 زدم گفتم: یکه لبخند م
در کنار  یداخل لوفًا ... و از جلو دیمجددتان خوشتتوقتم... بفرمائ داری_از د

سم خورده بودم حت به  دهیفکر و نسنج یجمله را هم ب کی یرفتم ... با خودم ق
 .اورمیزبان ن
و قبل از آن که من دستم را به سمتش  را درآورد شیالسلونه مانتو و روسر ملوک

به طرف ا  زانیآو قیال یکرد حت یفکر م دیگرفت. شتتتا مانیدراز کنم ، آن را 
سها شان ندادم و به جا ی... عکم العملستمیهم ن شیکردن لبا  یهر حرف ین

ش زخانه به راه افتادم و با دو فنجان قهوه خو سمت آ آب  وانیل کیو  شرنگبه 
که به صورتم آن یملوک السلونه گرفتم، ب یرا که جلو ینیپرتقال بازگشتم... س

 نگاه کند، گفت:
 کیک کیکنند.بهتر بود قهوه را با  یسرو نم ینیس کیمختلف را در  زی_دو چ
 .تیسکویآب پرتقال را با چند عدد ب ،یکرد یسرو م یشکالت
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باشتد  یزیعز همانیدر جواب گفتم: اگر م اوردمیحرفش جا خوردم اما کم ن از
 سرو کرد... ینیس کیشود در  یرا هم م زیو فرصت کم ، ده تا چ

کرد، گفت: بله ، البته  یکه با پوزخند نگاهم م یرا باال آورد و در حال ستترش
ستگ نیا شر همانیدارد که م نیبه ا یب شر یشما از چه ق شد از ق ه که کل یبا

 ایبرد ،  یهم لذت م یخورد و کل یمجمعه م کیپاچه را با ستتاالد کاهو کف 
لذت  ستتته،یدر خور و شتتا یرائیقهوه ستتاده در قالب پذ کیکه از  یاز قشتتر

 برد... یم یشتریب
ضح بود...اما نشن متلکش س دهیوا شتم و   یرا جلو ینیگرفتم....از مقابلش گذ

سق کی یحوصلگ یگرفتم...با ب مانیا س ینیهوه را از  شت و بعد  را از  ینیبردا
 گذاشت. زیم یمن گرفت و رو

ا ... تدیبگو دیدانستتت چه با یکم نم چیبه ستتکوت گذشتتت، انگار ه یمدت
 یب نقدریستتکوت را شتتکستتت و گفت: مادر، چوور شتتد ا مانیعاقبت ا نکهیا

 !د؟یخبر آمد
را بدهد، صتتورتش را به ستتمت من  مانیآنکه جواب ا یالستتلونه به جا ملوک

 نه؟! د،یبرگرداند و گفت:عقد کرده ا
 نبودم... نجایموقع صبح ا نی: بله، وگرنه مسلمًا اگفتم

 د،یاشمحرم نب یگفت: بله خبرش را دارم،اصواًل شما تا با کس یشداریلحن ن با
 !د؟یگذار یپا به خانه اش نم

شاشدم... اما لب از لب باز نکردم... جبه داغ شعور و منوق و ادب  تنها  دیه 
در آن باشتتم... پم بهتر بود  یروزیبه پ دواریتوانستتتم ام یبود که م یجبهه ا

 سکوت کنم...
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 ایگذرد  ی! حاال خوش م؟یداد: ُخب... پم باالخره کار خودت را کرد ادامه
 نه؟!

 ...میخوشبخت یلی: بله... ما خگفتم
 یُعمر زندگ کیاست که در مورد  یگفت: دخترجان دو ماه فرصت کم محکم

 ...یقضاوت کن
 ما... م،یکن یم یسالهاست که با هم زندگ مانیمن و ا ی: ولگفتم

سر بر  کی ریتا ز ،یرا قوع کرد و گفت: زندگ حرفم شد،  نیبال کیسقف و  نبا
 همه اختالف و تفاوت. نیدو نفر با ا یمزاح است. ان هم زندگ ست،ین یزندگ
وند، ش یشوند، مخلوط م یم یکیکنند ،  یدو نفر با هم ازدواج م ی: وقتگفتم

س ینم یتفاوت گرید سف اهیماند، مثل رنگ  ازه شوند و رنگ ت یم یکیکه  دیو 
 سازند... یم یا

د ده ینم رییرا تغ ی...ازدواج ذات آدم یکن ی: نه دختر جان... اشتتتباه مگفت
ست باق شهیهم ی...نفم آدم ماند ... ازدواج مثل مخلوط  یم یهرآنچه که ه

هر  یهر دو باهمند ول شتتانیزیظرف که بر کیکردن آب و رومن استتت. در 
 چوقتیکنند...، آب و رومن ه یو ذات خودشتتان را حفظ م تیکدام خاصتت

شترک  کیدر  یعنیشوند  یشوند، فقط با هم مظروف م یمخلوط نم قالب م
 رومن... شهیآب است و رومن هم شهیاما آب هم رند،یگ یقرار م
 ...میندار یما با هم مشکل ی: ولگفتم
 ....!!!یندار یمشکل مانی: کاماًل مشخص است که تو با اگفت
 را باال کردم و با نفرت نگاهش کردم... سرم
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منزل گرفته تا نحوه پوشتتش و  ونیاز دکوراستت زیپروا ادامه داد: اما همه چ یب
 مشکل خواهد داشت... اریبا تو بس مانیتو، نشانگر آن است که ا شیآرا
 یینهایکردم، گفتم:چه جالب! اتفاقًا تمام ا یم یروزیکه احستتاس پ یحال در

 است. مانیا قهیسل قاً یدق دیکه گفت
نشان دهنده ان است که  نیواضح است... و هم میدانم... کامال برا ی: مگفت

شت ا یکه حت یتو هنوز از مرحله آنقدر پرت سال، هنوز هم هم نیبعد از گذ ه 
ه بدهد و گوشتتزد کند ک ادیمدام دنبال تو بدود و به تو  هیدا کیمثل  دیبا مانیا

 !!!یو چه ب وش یبکن یچ
توانستتتم بزنمش... به اندازه  یخواستتت م یُگر گرفت،....دلم م کلمیه تمام

ساس م نیعقده همه ا ست که دلم  ینووریکردم انگار فقط ا یسالها... و اح ا
 شود... یخنک م
 یهمه راه آمده ا نیهمه سال، ا نیگفت: بم کن مادر... بعد از ا مانیا باالخره

مام کن مهین یکه دعوا مان را  یتوان یهنوز هم م ییو بگو یکاره ات را ت پدر
 !؟یاوریدرب

کار از کار گذشتتته،  گریبود( اما مادر، د هیشتتب ادیبه فر شیصتتدا گری)حاال د
قد ع م ینرگم زن  نون یو شتتترع یمن استتتت، رستتت قا  گری...و دیو 

ند ب ینم چکمی....،هچکمیه مانیتوا جدا ردیقرار بگ ن ند،  مانیو از هم  ک
 .میخودمان بخواه نکهیمگر ا
سف تکان دادد و در حال ملوک سرش را به عالمت تأ سلونه  ستها یال  شیکه د

پستتر جان.... تو انقدرها هم که  یکن یکرد، گفت: اشتتتباه م یرا درهم قالب م
 ....یخوش شانم نبوده ا یکن یفکر م
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 شد. رهیخ مانیبه چشمان ا و
 دهیدر صورت مادرش د یزیدانم چه چ یوحشت زده نگاهش کرد... نم مانیا

ب که دستان قال یو در حال دیبود... به سمت مادرش دو دهیترس نقدریبود که ا
فت: مادر، مگر چه شتد؟! هان؟! چه فشترد، گ یشتده مادرش را در دستتش م

 شده؟!
 برگشته... با بچه ه نیکاتر ن،یگفت: کاتر ،یالسلونه به سخت ملوک
سم ساس م نف ستم...انگار که  یبند آمده بود... اح شدن ه کردم در حال خفه 
ُکند شتتتده، با  لمیفشتترد و لحظات مثل ف یرا م میبا همه قدرت گلو یکستت

 شد.. یچشمانم رد م یمبهم و کشدار از جلو یصداها
 یو ب فیدروغ کث نی...اییگو یمادر...دروغ م ییگو یزد: دروغ م ادیفر مانیا

ست...خودت هم م ست....محال ا ست... چوور فکر  یدان یمزه ا که محال ا
را باور کنم... مادر من  یدروغ مستتخره ا نیآنقدر احمق شتتده ام که چن یکرد

 ایه ضتتجه ب لیتبد ادشی... )حاال فریده بمیفر یکه به راحت ستتتمیبچه ن گرید
 شده بود( یوار وانهیقهقهه د

نه  ای م،یشتتده و مرده ها از گور برخاستتته اند و ما خبر ندار امتینکنه ق نم،یبب
... مستتخره دهیطرف نرستت نیشتتده، هنوز خبرش به ا امتیق اینکند آن طرف دن

 !؟یکش یاست مادر... خجالت نم
سلونه در حال ملوک ستان لرزان، ا یال شته بود تا  مانیکه با د را محکم نگاه دا

شود، گفت: به خدا نه ا نینقش بر زم سم که نه... به روح مانین ... به جان تو ق
 قابل باور است... ریو م بیدانم که عج ی... ممیگو یپدرت قسم دروغ نم
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را  یتعنل یمایآن هواپ طیو سالم، آنها بل حیآنها برگشته اند... هر سه، صح یول
شده اند، اما نم طیگرفته اند، بل شده اند...  یها ُمهر و موم هم  سوار ن دانم چرا 

س دیگو یم نیکاتر شان سر خوش  صم یاز  شانیناگهان ت شده...چه  م عوض 
ستند باز هم منزل  یم ییگرفته اند، گو یبچه ها بهانه م دیگو یدانم م یم خوا

شان بمانند... ا شار نقدریخاله  شدن به  یم یپاف سوار  کنند تا عاقبت قبل از 
 آخر قهیدق شتهیهم ،یشتناست یرا م نیشتوند... تو کارتر یمنصترف م مایهواپ

صم را که  یکارش برنامه ندارد، هر آن ، هر کار چیشود... ه یعوض م مشیت
ش مکند... آن موقع ه یدلش بخواهد م شانم تو پ سوار هواپ مانیاز   مایشده 

 شود...
همه مدت  نیگفت: پم ا دیرستت یه به زحمت به گوش مک ییبا صتتدا مانیا

 ...؟! ینه خبر ،یغامیبوده اند؟! نه پ یکدام گور
وده ب یدانم. البد طبق معمول دنبال خوشتتگذران یالستتلونه گفت: چه م ملوک
دالر پول ... آس و پاس  کی یهرجا که بوده حاال برگشتتته، بدون حت ی... ول

سراغ تو را م شته و  شده، پا یزیچ کی... تازه  ردیگ یبرگ را در  شیهم طلبکار 
شن بچ نیو ا نم فیتکل دیایکن و بگو ب دایرا پ مانیکفش کرده که ا کی ه را رو

سارت پرداخت مخارج  یکند ... زندگ من و بچه ها خرج دارد، اگر خودش ج
 ما را ندارد، دادگاه حق من و بچه ها را از او خواهد گرفت...

ش ا یبه دستتتان خال دهیشتتد... و ملوک الستتلونه زار و تک نینقش بر زم مانیا
 ماند... رهیخ

*** 
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حال خودمان را  مانیخروارها آوار مانده، نه من و نه ا ریکه ناگهان ز یآدم مثل
ندار گری... دمیفهم ینم له ادا درآوردن هم  ... ملوک الستتلونه هم میحوصتت

به م یگوشتتته صتتندل خوشتتمزه  یذاشتتتده... م رهیمذا خ زیاش کز کرده و 
کند... به همه  یم یبه همه دهن کج زیم یرستتتوران... اما دستتت نخورده رو

 شده اند... ریس یکه از زندگ یگرسنه ا یشکمها
: دیگو یم زد،یر یآبش م وانیکه چند حبه قند در ل یالستتلونه در حال ملوک

صر بر م ساعت  یمن ع صد انکارا... تو هم اول  طیشب بل 9گردم  دارم به مق
عد تصتتم تیخوب فکرها بده... فقط محض  متیرا بکن ب به من اطالع  را 

 هک یدر حال مانی... اریاحمقانه نگ میخدا عاقالنه فکر کن و تصتتم یرضتتتا
شتتب هم  کی یحت یعنی...!! دیگرد یمتعجب شتتده بود گفت: چه زود بر م

 !!دیزد یاقوام سر م .... الاقل بهدیبمان رانیا دیخواه ینم
 یزیکارهاستتت... هرچ نیحوصتتله گفت: حاال چه وقت ا یالستتلونه ب ملوک

... خودت ستتتیرفتن ن یهمانیاوضتتاع و احوال که وقت م نیدارد، در ا یوقت
 میتنها بگذار ادیرا ز نیکاتر طیشتترا نیدر ا ستتتیکه صتتالح ن یدان یخوب م

ثل ا که  یم نیم ند  بان  کیما ند کن کیگرگ را نگه له گوستتف  مانی. امیگ
 ده؟یفهم یزی: به نظرت از ازدواج چدیپرس أصلم*س*ت

 پرسد، حاال چوور یاست... فقط مدام م دیبع یلیالسلونه گفت: نه خ ملوک
! نکند ؟یطوالن نقدری! آن هم اران؟یهمه وقت، رفته ا نیبعد از ا مانیشتتتده ا

 رند،یکند که ستترامت را بگ یم کیماندگار شتتتده؟! بچه ها را هم مدام تحر
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خبرش را دارم که  یچه خبر استت؟!! حت اوردیخواهد، ستردرب یدلش م یلیخ
 را هم چک کرده... تیها ییتمام دارا

 الشخوِر خوشگذران... ی کهیگفت: زن یا انهیبا لحن عام مانیا
.. بوده.. یانتخاب شتتما هم آب و رومن نکهیبه ملوک الستتلونه گفتم: مثل ا رو

به کاتر یزیالواف محبت آم  زیحستتتادت برانگ د،یدار نیکه هر دو نستتبت 
 است!!!
بود ...  یبیالستتلونه برگشتتتت و نگاهم کرد، در عمق نگاهش درد عج ملوک

، سوزاند... یمردمک چشمانش تنم را م انینفرت و عالقه از م نیب یبیحم مر
 گفت:

که  یبفهم یتوان ی... تو نمستتتتیدر حد درِک تو ن نیدختر جان، کاتر ری_نخ
 کیکه کنار همه محاستتنش  اریزن تمام ع کیبود...  ینیچه زن نازن نیکاتر

 شیاز مدتها پ نیو حسابگر بود... کاتر رکیز اریبس نکهیهم داشت و آن ا بیع
 یستع اشتد،ب مانیتواند مالک و صتاحب قلب و احستاس ا یکه نم دید یوقت

 ینم دشیعا یکه از کنار او بودن، لذت دید یکرد مالک اموال او باشتتتد و وقت
سع شگذران نیکرد فقدان ا یشود،  کردن اموال  لیو م فیو ح یلذت را با خو

او از دستتتت رفته  یبرا مانیکه ا دیزود فهم یلیخ نیجبران کند. کاتر مانیا
 یباز نیتمام نخواستتتت و اجازه نداد که مهره ستتوخته ا یرکیاستتتت اما با ز

به تاراج رفته، اما از همه قوا و  مانیدانستتتت که قلب ا یباشتتتد... او خوب م
خواهد و نخواهد  یاو را هم بر باد ندهد... او نم مانیمدد گرفت تا ا شیتوانائ

شت که بازنده ا سل یباز نیگذا شد... او اهل ت ... همه وجود ستیشدن ن میبا
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 یدربم که م نیاو، هم استیو ک اقتیاز ل است، استیو اقتدار و س یرکیاو ز
 باز گرداند.. یاو به زندگ شیرا که تو به باد داده بود

کرد، او ن دایکرده و بورژوا پ لیرا شسته، رفته و مؤدب و تحص مانیمثل تو، ا او
تاقک ها ایفرنیکال یها یرا از کف عرق خور مانیا  یکاباره ها کیتار یو ا

 وانهیو د یتو، وحش یرا که حماقت و بچگ ی)الس وگاس( جمع کرد... او مرد
سته، اهل نینچنیاش کرده بود، ا ش سر یکه االن کنار تو ن را  یو رام کرد... او پ

که مادرش از کنترلش ناتوان شتتده بود را مثل روز تولد...، دوباره ستتر به راه و 
 به مادرش بازگرداند... ع،یمو

باش که اگر ستتتا یزن نیچن نیکاتر  ینحم تو در زندگ هیبود... و تو موم ن 
شد... اما افسوس...  یم ایمرد دن نیبا او خوشبخت تر مانینبود، قوعا ا مانیا

 شما را به باد فنا داد... یهر دو یعشق احمقانه... که زندگ نیافسوس از ا
ا، ماجراه نیکه مقصتتر تمام ا دیریب ذ دیخواه ینم رشتتک،چرای: خانم پگفتم

 همه نیمنوقتان ا یو تعصتتبات ب ینه من.شتتما که با خودخواه د،یشتتما بوده ا
پستترتان را...! شتتما قدرت  یهم زندگ دیدیمن را به گند کشتت یستتال هم زندگ

 ...دیدیکش یبودما را به نا یهر دو یکار زندگ نیو با ا دیگرفت دهیعشق را ناد
و خرد  شتتهیگرفتم قدرت عشتتق نبود... عظمت اند دهی: نه... آنچه من ندگفت

 ...دمیزود فهم یلیرا هم خ نیبود... من اشتباه کردم... ا یآدم
 کار نیملط تر مان،یعشق احمقانه از ذهن ا نیخط زدن ا یبردم که برا یپ زود

کردم، تا  یآن که شتتما را از هم دور م یبه جا دیممکن را کردم... من احمق با
 تانکیبه هم نزد د،یبساز میقد گریو از همد دیهم پرپر بزن یهمه سال برا نیا
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 نیو خودتان به ا دینرا کشتتف ک گریهمد یقیحق تیکردم تا اصتتول و هو یم
 ...دیخور یکه به درد هم نم دیباور برس

به آتش شتتما  زمیآنکه بدانم ه یهمه ستتتالها ب نیواقع من... منِ  نادان، ا در
 نیکردم ا یا ی... چه نادانمیتا هم شتتما و هم خودم در آن بهتر بستتوز ختمیر

هر چقدر  نهایا دیانوشتته به من گفت، خانم بزرگ، بگذارهمه ستتال؟!!! چقدر 
 نهایخواهند قربان صدقه هم بروند و با هم ول بگردند... به خدا هر چقدر ا یم
ست... از من م شتریب شند به نفعتان ا صال برو دیشنو یبا هم با  ینهانپ د،یا

کنند، به خدا اگر بعد از چند  یچند ماه با هم زندگ دیو بگذار دیعقدشتتان کن
از ستترش  شتتهیهم یدختر را برا نیدختر دلزده نشتتد و فکر ا نیاز ا مانیهفته ا

 ...دییمن بگو هب دینکرد هر چه خواست رونیب
تو... درست است  یمن گفتم: انوشه جان... دخترم... چقدر خام و ساده ا اما

شتتود...  یدم چه مدختر مر فیشتتود، اما تکل یاز پستتر من کم نم یزیکه چ
بدهم؟  تازه از همه ا کیجواب خدا را چه  با وجدانم چه کنم؟!...   نهایعمر 

شته اگر رفتند و  شتند چه  یهم رو گ*ن*ا*ه یبچه ب کیگذ ستم گذا ! م؟کند
 میو تفاهم ندار م،یخور یاشتتتباه کردم، و به درد هم نم دیببخشتت گر،یآنوقت د

 خورد، نه به درد آن بچه طفل معصوم. ینه به درد من م گرید
درست بود...  یگفت... حرفش از جهات یکنم راست م یحاال احساس م یول

 ...دیماند یو مجنون نم یلیهمه سال، ل نیاگر حرفش را گوش داده بودم شما ا
به خودشتتتان ربط داشتتتت...، زندگ یزندگ به  یدختر مردم هم  بچه من هم 

 خودم...
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گاهش کردم خی بدنم در لرزشتتزده ن مامِ   ... و لولو دیلرز یم فیخف ی... ت
 چشمانم از اشک تار تار بود...

شد،گفت: پم کن مانیا دهم هر  یمادر... اجازه نم دیانگار تازه به خود آمده با
. ..همانمیو م د،یاگر مادرم باشتت یحت د،ییخواهد به نرگم بگو یچه دلتان م

 ....دیلوفا حد خودتان را نگه دار
سلونه از جا ملوک ست و در حال شیال ش یاز آب م یکه جرعه ا یبرخا  دینو
 گفت:

و رفت که بخوابد... پشت سر او  دیکن دارمیب 6روم استراحت کنم، ساعت  یم
و باز من  دیهم به اتاقش رفت و در را محکم پشتتت ستترش به هم کوب مانیا

 ...یمانیعبرت و پش ایدن کیماندم و 
 مقدمه

شق آفر و شقه را با ع شق دیخداوند مهربان ، ع ... و در او همان نمود که در ع
 روح یجان و بالندگ یاز وابستتتگ یجدا یزیعشتتقه چ عتیبود. چرا که طب

عشتتقه ، با همان  عتیبود... چرا که در طب یرینظ ینبود... و خداوند خالق ب
 نفرت را. و یرا منقوش کرد که در وجود عشق، دلبستگ زییبهار و پا یقلم

ک مهربان ایو نامش را عشقه  دیبود... او را آفر یرینظ یخداوند عشقه خالق ب و
ست عتینهاد و بر طب شتش ، مهر ، دار دو شتش انیبن یسر سرنو  نهاد و بر قلم 

ستن، و به هر بها هیتک س ییکردن...، ر شق ،  دنیر شقه و ع ضل ع را. تا از تفا
 شده در گذر زمان. مالیبماند، پا یثیتأن یتنها ها
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شق آفر آخر شقه را با ع شق آموخت که هر چند دیخداوند ع شقه ، از ع ... و ع
شتتد که  نینچنیبود... و ا رانگریشتتود مخرب و و یمهربانک و دار دوستتت، م

شقه بر دل هر گ سر هر د یاهیع ست و بر  اش ،  هیکه خانه کرد، هد یواریکه ر
 بود. یرانیو و یتباه

س یها سال شقه را به نامهربان یسال ک شقه را با  یع شت... مردم ع باور ندا
 یم شانیخانه ها یوارهایس ردند و بر سر د یبه شاخسار درختان باغ م یشاد

... اما چه نندیرا بب شتتانی... خواب آرزوهاشیستتار خنکا هیتا در ستتا ختندیآو
ر از س یشوکران دهیسود... که عشقه همان عشق بود... و سرابش، الجرعه نوش

 عوش.
،  شغیدر یو لوف ب یمهربان هی، که در سا ختهیبود به دخت آو یچکیپ یموز

 کرد. یو تباهش م دیمک یجانش م رهیش نیپاورچ نیپاورچ
سر د یینما لبالب شاه ریشد و ز یم واریبود که تاج  اش ، آرام ،  یخلعت پاد
 کرد. یم رانشیبرد و و یفرو م واریدر تنه د شهیآرام ر
به جرعه نم یاز نوش دارو شتتفا م یبه جام مرده از شتتوکرانش  یداد و زنده 

عشتقه... هم مهربانک بود و هم خون  عتیبود طب نینچنیکرد... و ا یهالک م
... آخر خداوند رانگریبود و هم و نیپسند... هم مرهم بود و هم سم ، هم دلنش

شقه و  شق بود و خداونگار مهربان ، ع شقه همان خداوند ع شقع تا  دیرا آفر ع
بر  شتتهیاو ، تا هم یهمتا ی، جز ذات ب یمهربانک چیمردمان بذانند که ذات ه

 ...ستیو عشق استوار ن یمهربان
 یصفائ مهرنوش
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ش مانیا صندوق عقب ما سلونه را  داد و به مرد راننده  یجا نیچمدان ملوک ال
با  که  نه  گذارد.... ملوک الستتلو ما آن را درون چرخ ب که حت فارش کرد  ستت

 یشد خودت هم م یشده بود گفت: حاال نم رهیبه او وسفارشاتش خ یدلخور
 !؟یآمد

نه مادر... من حرفها مانیا با یادیز یگفت:   یبا نرگم بزنم، نم دیدارم که 
 خواهم وقت را از دست بدهم.

 یالسلونه نگاهم کرد... دستم را به سمتش دراز کردم... در نگاهش نوع ملوک
شما ه ساب ن چوقتیشفقت بود... گفتم: خانم... اگر چه  و  دیاوردیمرا به ح

ا به و فرهنگم ر تیو ترب دیکرد رمیتحق شتتهیو هر چند که هم د،یقابل ندانستتت
 شهیبه افکار و اند د،یابه شما، به عق شهیهمه، من هم نی...، با ادیمسخره گرفت

سل تان،یها شتان، حت یتان،به نوع زندگ یو کالس اجتماع قهیبه   یو نحوه نگر
 به فرهنگتان مبوه خوردم.

اما  دمیند یزیاز شما چ یسالها جز بد نیاگر چه من در تمام ا رشک،یپ خانم
 ...دمیکه د دیبود یزن نیشما در نظرم محترم تر شهیهم
شما، تنها زنسخت  تانیباورش برا دیشا شد اما  ن و که نگاه مرا به ز دیبود یبا

...، دیبود یمن، زن فوق العاده ا شتتهیعوض کرد... شتتما در ذهن و اند یزندگ
شه قلبم به او افتخار کردم، به او و به زن بودنش ... و  ییجا شهیکه هم یزن گو

 و رهایسالها باعث شد که، شما را به خاطر همه تحق نیطرز تفکر همه ا نیهم
شما هرگز مرا  نیتوه شوم...  شما هرگز متنفر ن شم و از  سخرتان، ببخ ها و تم

 خوردم. یبه شما مبوه م شهیاما من هم د،یدوست نداشت
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آخر را درستتت به هدف زده  ریملوک الستتلونه پر از اشتتک شتتد، ت چشتتمان
گفت: نرگم جان... من تو را دوست داشتم...  د،یلرز یکه م ییبودم...با صدا

سبحان بوداز هما سرخانه  شتم... حت ،ین روز که معلم  ستت دا در تمام  یدو
شتتما  ردنجدا ک یکردم و برا یستتر تو مدام جر و بحث م مانیان روزها که با ا

که  یودب یزن نیباتریهم، دوستت داشتم... دخترم تو ز دمیکش یاز هم نقشه م
 توان یم یزنرا کمتر در صتتورت  ییباینوع ز نیبودم، ا دهیمن در تمام عمرم د

 ...بیبدون رنگ و لعاب، بدون فر ،یبود بایز ،یسادگ نی... تو در عدید
عد از  یوقت یحت یبود بایز تو  یاز رختخواب بر م یخواب طوالن کیکه ب

 !!!!!!(...)مثل من بوده!!یبود ستهیکه مدتها گر یوقت یحت یبود بایو ز یخاست
 یهمانیدر م یو پرجاذبه بود که وقت کیتو، شتت ییبایکنم آنقدر ز یم اعتراف

به ذهنم فشتتار  یطوالن یمدت دمت،یبا آن لباستتها د مان،یا یلیفارغ التحصتت
سبحان سرخانه  ه مرا ب نی... و همیآوردم، تا باور کردم که تو همان نرگم معلم 

 ...نیکرد... درست هم نیبد ب ،یدلبستگ نیعاقبت ا
تو،  تیو معصوم یبه سادگ ختهیام ییبایز نیدانستم که ا یکه من خوب م چرا

کرده، فقط نوع  چارهیطور ب نیرا ا مانیاستتتت که دل ا یزیدرستتتت همان چ
 ...یگرید زی... و نه چتیبائی...؟! فقط زیفهم ی... متیبائیمنحصر به فرد ز

ما چه تر از ان بود ا  نیکه ا یبدان ،یاگر بفهم ای... و یرا بفهم نیکه ا یتو ب
ست اما برا یکاف د،یشا یزندگ کیشروع  یاگرچه برا ادامه آن قوعا چاره  یا

ستم ... من م ی. اما من مستیساز ن ستم چون هم با تجربه تر از تو  یدان دان
 کیکه از  یدار ستتراغرا  یشتتناختم ... چه کستت یبودم و هم پستترم را خوب م

دانستتتم که او به  یپستتر من بود و من م مانیمادر بهتر اوالدش را بشتتناستتد و ا
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و  دیبه نوع د یو حت شیبه فرهنگش، به آداب و رستتوم زندگ ش،یقه اجتماعطب
 دهد!!! یم تیچقدر اهم شیخانوادگ ینگاه مردم به زندگ

ما قدریا مانیکه ا نیهم یکرد ی... فکر میدانستتت یرا نم نیتو ا ا تهیشتت ن  ف
! ستتت؟یچ یفتگیشتت نیاستتت.حاال مهم هم نبود که علت ا یتوستتت، کاف

ه علت هر چ یکرد ی!! فکر مت؟یو منش و اخالق خانوادگ تیترب ای تیبائیز
 ومحاند... آنقدر زود  دهیعلتها، پد یاست، مافل از آن که بعض شهیباشد، هم

ستگ ینم یشوند که در باور آدم یو نابود م  شما هم به یگنجد... و علت دلب
 یتباه م ازدواج هر دو باهم نیواضح بود که بعد از ا مینوع بود... برا نیهم، از ا

و تو به خاطر آنکه  دید یبه خاطر آن که خود را مغبون شتتده م مانی... ادیشتتو
از  نه چندان دور یکه روزگار یگرفت یقرار م یمرد یتفاوت یو ب یمهر یمورد ب

 عشق تو، مجنون عالم بود.
شته.... فقط م گریحرفها د نیهر حال... وقت ا به ستم بدان یگذ ن که م یخوا

 در حق شما هرچه کردم اول به خاطر پسرم بود، بعد هم به خاطر خود تو...
کار  نیمرد، احمقانه تر کی یشتتدن برا یقربان یدانستتت یکه نم ییخاطر تو به

 گرید یاست متفاوت از مردها یپسر من مرد یکرد یممکن است... و فکر م
همه مثل همه اند،  مردها ستتت،یمافل از آنکه فرق مردها در خوب و بدشتتان ن

 هستم!( نویبد و بدتر دارند، اما خوب و بد نه؟!)ا
 یگریحرف د چیه یرا که ب شیقدمها ریزده نگاهش کردم... او را و مستت مات

خودم را در  دم،یدو یخواست به طرفش م یرفت... دلم م یم نیبه طرف ماش
و  یرکیو ز تیکردم که با آن همه درا یانداختم و التماستتش م یآموشتتش م
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نا به من بگو یمادر میبرا گر،یبار د کی ،ییدا ه د که چیکند... کمکم کند و 
سته به خودم  یبرا شه،یهم یرا برا مانیکنم تا بتوانم ا خودم، کنار خودم، و دلب

 نیتوانستتتم چن یاستتت... چوور م دهیفا یدانستتتم که ب ینگاه دارم ... اما م
سرش نم قیکه او، هرگز و هرگز مرا ال یکنم وقت یکار ست، حرفها یپ او  یدان

 و روشن بود... اضحکامال و نیو راجع به کاتر مانیراجع به ا
کاتر یدیتر چیه یجا با وجود  که  جا ن،ینبود  ناه او هرگز  من  یبرا ییدر پ

شکیشد بازهم، پ یبه تمام معنا م منیاهر کی نیاگر کاتر ینبود... حت او را  ر
 داد... یم حیبه من ترج

**** 
سلونه رفته بود اما من و ا کینزد ساعت بود که ملوک ال ور همانو مانیبه ربع 

مدهوش  مهی.... نمی... هر دو در عالم خودمان مرق بودمیمردد دم در مانده بود
دستتت معجزه  دیاز آوار مانده اند و به ام یتل ریکه ز ییو ستترگردان، مثل آدمها

 شده اند. رهینور خ یبه تنها کور سو یگر
شامینم منتظر چه بوددا ینم سلونه برگردد و بگو دی...   دیمنتظر آن که ملوک ال

 یعال زیمرده... بچه ها مرده اند... همه چ نیدروغ گفتم، کاتر د،یکه ببخشتت
و  دیباهم کل کل کن یزندگ اتیسر فرع دیست و شما دو تا دوباره فرصت دار

 تلخ ،یزندگ قتیحقمن که چقدر  یخدا ی.... وادیکن نییهم مهلت تع یبرا
 ...ریناپذ زیو گزنده است... و چقدر گر

خواهم با  یگفت: نرگم...، من... من م د،یرشتتته افکارم را بر مانیا یصتتدا
تمام هم  مهین یکارها یکستتریخواهم تنها باشتتم....  یخودم خلوت کنم... م
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با که  خاموش م دیدارم  مامشتتتان کنم...، تلفن همراهم را  بالم  یت کنم... دن
 نگرد... نگرانم هم نشو...

 گردم.. یبا خودم روشن شد، بر م فمیتکل یوقت
ته چاه برم ییصتتتدا با  یکجا م ؟یگرد یبر م یک ؟یآمد، گفتم: ک یکه از 

 ؟یرو
د... به راه افتا نگیرا ... و به طرف پارک شینه کجا ؟یدانم ... نه ک ی: نمگفت

 ستترش را اورم؟یب تیبرا یخواه ینم یزی: چوگفتم دمیدوان دوان دنبالش دو
ست شده، ال ش یها کیتکان داد و قبل از آن که بفهمم چه   میاز کنار پا نشیما

 گذشت...
شدم...  یرو یپله ها به زحمت باال آمدم و همان جا دم در ورود از کاناپه ولو 

 درک کنم، که چه بر سرمان آمده... قایمدتها وقت الزم داشتم تا بفهمم، عم
ما بهتر بود که با خودمان خلوت  یهر دو یرفته بود برا مانیخوب شد که ا چه
 ...میبکن دیچه به سرمان آمده و چه با قایدق مینیو بب میکن

شد...احساس ضعف  یبلندم جار یمژه ها یرا بستم... اشک از ال میچشمها
 یبه نظر م ریزناپذیستترنوشتتتت چقدر گر یکردم... گاه یم یبیو زبون عج

 یهمه ستتال عاشتتق نیو مشتتقت بار ا یراه طوالن یانتها نجایا یعنی...! دیستتر
شت مر سرنو شوم بیبود؟! چه  شتم من... چهره مادرم پ یو  شمانم  شیدا چ

منصرف  مانیدر مورد ا ثاریهمه عشق و ا نیکرد مرا از ا یشد، چقدر سع اهرظ
 کند...
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گفت: نرگم جان.... نرگم من...  یدر خاطرم هستتتت که م شیحرفها هنوز
شور خام جوان نیبگذر از ا شق و  شما به درد هم نمیع ... چون دیخور ی...، 

سالها یدان ی... مدیستیاز جنم هم ن خوب و  نقدریسال ا یچرا من و پدرت 
 میود.... هرچه بمیاز جنم هم بود نکهیا یبرا م؟یکرد یخوشتتحال باهم زندگ

 ی....برامیمان همه مثل هم بود لیفک و فام چه خوب و چه بد... خودمان و
ه و ن دمی... نه خجالت کشتتمیکرد رینه تحق م،یشتتد ریتحق چوقتینه ه نیهم

استتت...  یکه حرف اول خوشتتبخت یزیچ می... ما آرامش داشتتتمیخجالت داد
با ا ما تو  فک و  یآرامش نخواه چوقتیه مانیا داشتتتت، چون از جنم او و 

که تحصتت.... تو هر یستتتین لشیفام قدر هم  که  ،یبکن لیچ قدر هم  هرچ
تو را به چشتتم همان معلم  شتتهیاستتت...، آنها هم دهیفا یب یخوشتتگل باشتت

 یخواه ی...، مستیکنند که در حد شأن و ش ونشان ن ینگاه م یسرخانه دهات
 نیا هب دنیچستت  یتو بودم به جا ینکن.. اما من اگر جا یخواه یباور کن، م

ه ک یگشتتتم... مرد یم میزندگ یبرا یمرد واقع کیپستتره خوش ظاهر، دنبال 
و خوشگل نباشد، ال اقل از جنم خودم باشد و  پیاگر پولدار و خوش ت یحت

 یم تو خشتتت خام ریپ نهیب ینم نهیکه جوون توا یزیمرا از باال نگاه نکند...)چ
 تموم شده بود!!( زیچ ههم گهیکه د یوقت میدیفهم ریما جوونا د شهی!همنهیب

... اما کینزد قتیمادرم پخته بود... و چقدر به حق ین چقدر حرفهام یخدا
م را ا یرا دوست داشتم و زندگ مانی... نخواستم که بشنوم... چون ادمیمن نشن
 یم یو خال یکردم، ته یم ثاریکه ا یا یهمه عشق و از خود گذشتگ نیبدون ا

مان فکر  ی... من در نوجواندمید با ه ندعاشتتق شتتتده بودم و  منوق  یو ب ت
مانده بودم... قبول دارم من اشتتباه کرده  مانیستالها عاشتق ا نیهمه ا ینوجوان
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شتباه من ا سته بودم حق نیبودم، ا شنوم و باور کنم، ام قتیبود که نخوا  ایا آرا ب
 فقط من مقصر بودم؟!

ص س ریتق شوم ب نیدر ا یچه ک سمت  شت؟! چ ایبود؟! من...؟  شتریق ه سرنو
س سبب برخورد کودکانه من و ا نیاول یک شگاه بود؟!  یدر راهرو مانیبار م دان

 یآن بعد از ظهر وقت یکرد؟! چه کستت یمن ستتبز م یمدام او را جلو یچه کستت
ستاد تا من بتر یمن رو سرم فر سدم کار مي کردم ایمان را باالي  و مش  سمج

ه چ کنم؟ چه کسي به من نهیب زد که داوطلب آن کامذ چسبیده به دیوار شوم؟
کسي باعث شد حرفهاي انوشه را در نمازخانه دانشگاه بشنوم؟...یا کمي فراتر 
از اینها... چه کستتي باعث شتتد وقتي ستتعي کردم ایمان را فراموش کنم، در 
فرودگاه به طور کامال اتفاقي او را ببینم آن هم وقتي که براي استتتقبال از مادرم 

 آمده بودم؟
شب به هر ب چه سي هر روز و هر  هانه اي یاد و خاطره او را در ذهن من زنده ک

 مي کرد؟
؟ یا ستترنوشتتتت؟ آن هواپیماي لعنتي چه؟ یا آن بلیوهاي کذایي؟ نه...  من

بعضتتي قستتمتها را نمي شتتود عوض کرد.بعضتتي وقتها هر چه بدوي و هر چه 
بکني، ستترنوشتتت جلوتر از تو مقابل تو ستتبز مي شتتود و به تو دهن کجي مي 

سوخته بود و زبانش ک کند...وگرنه االن  اهوتمن زن بابك بودم...او هم دمامش 
شتتتده بود و داشتتتت مثل آدم با من زندگي مي کرد...کاترین هم الکي نمرده 
سر خودش و مادرش و کاترین  سالهاي پیش توي  شت مثل  بود... ایمان هم دا
شاید من بازنده آن  سوس مي خورد...آنوقت  ست رفته اف شق از د میزد و به ع
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بك هم از جنم من نبازي  با که  ند  ند...هر چ ...او هم بودتلخ نبودم...هر چ
 یکي بود لنگه ایمان ...هر دو از جنم هم بودند و از قماش هم...

صال شگاه نمي آمدم...کاش حرف پدرم را گوش کرده بودم و  ا کاش از اول دان
 همانجا شهر خودمان مي ماندم، قوعا آنوقت خوشحالتر از حاال بودم...

 ...رخاستمب
و خیال بي فایده بود، بهتر بود یك قرص آرام بخش بخورم و بخوابم...شاید  فکر

اینووري از شتتر فکر و خیال راحت مي شتتدم...فرصتتت براي فکر کردن زیاد 
 بود.
*** 

روز صتتداي چرخیدن کلید در درون قفل در پیچید...و هیکل  5بعد از  عاقبت
تنومند و قد کشتتیده ایمان از الي در هویدا شتتد که مردد بین رفتن و ماندن دل 

 دل مي کرد.
صدایي که به زحمت سکوت طوالني این خانه را مي شکست گفتم: خوش  با

 شد که برگشتي...آمدي ایمان جان دیگر داشتم نگرانت مي شدم... چه خوب 
نیامد...اما در بسته شد و ایمان در حالي که پشت به من ایستاده بود به  صدایي

ستتمت اتاق خصتتوصتتي اش به راه افتاد.چیزي نگفتم، به جاي هر حرفي به 
سردي و به دور از  سعي کردم که در کمال خون ش زخانه به راه افتادم و  سمت آ

از ایمان  اماهوه ها حاضتتر شتتدند هر هیجاني دو فنجان قهوه درستتت کنم...ق
خبري نشد...فنجانها را روي میز گذاشتم و در حالي که سعي مي کردم صدایم 

روز عزلت کم نبود حاال هم که  5نلرزد گفتم: ایمان بیا قهوه برایت ریخته ام...
 آمدي خود را قرنوینه کرده اي؟
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ست کت ش شیده از اتاق بیرون آمد و روبه روي من ن شلوار پو ...خداي من و 
روز... ریشهایش در آمده بود و  5باورم نمي شد چقدر شکسته شده بود...این 

شمانش گود  سته اش بلند و نامرتب بود...زیر چ شه مرتب و آرا سیبیلهاي همی
 نشسته بود و گونه هایش فرو رفته بود...

سمتش داراز کرده  در ستي را که با فنجان به  شي نبود.د ش شمانش هیچ درخ چ
شروع به لرزیدن کرد...لرزش فنجان درون نعلبکي تبدیل به ضرب آهنگ بودم 

ناموزوني شتد .فنجان را از دستتم گرفت و روي میز گذاشتت، بي آنکه نگاهم 
 کند، هیچ نگاهي.

شدم.چند جرعه از  سرم را پایین انداختم و بي هیچ حرفي به فنجان قهوه خیره 
شید بعد درحالي که فنجان را در د ستانش مي چرخاند گفت: باید قهوه اش نو

 با هم حرف بزنیم.
 گفتم: چه بالیي سر خودت آوردي؟ خیلي شکسته شدي؟ آهسته
: ستتالهاي دانشتتجویي یادت هستتت؟ یك پستتري بود به استتم معین که گفت

همکالستتي من بود...معین شتتهروز... ستتالي که شتتما وارد دانشتتکده شتتدید، 
 دانشگاه مي شد دید...یادت هست؟اعالمیه ترحیمش را روي همه دیوارهاي 

شه همه بچه ها مي گفتم سیمایي بود...آنقدر که همی سیار خوش  سر ب : بله پ
گفتند، طفلك چقدر هم قشنگ بوده...گویي خودکشي کرده بود...اما علت آن 
براي بچه هاي ورودي ما همیشه به شکل یك راز سر بسته ماند...که شما سال 

ه موضوع او چ ؟فشاء آن نداشتید.حاال مگر چه شدهباالیي ها هیچ تمایلي به ا
 ربوي به مشکل ما دارد؟

http://www.roman4u.ir/


 573 عشقه

 صدایي که به زحمت از حنجره اش خارج مي شد گفت: با
ستاري را تعمیر مي کردند.  شکده پر شدیم، دان شگاه  سالي را که ما وارد دان _
شکده ما را داده  سهاي دان ستاري چند کالس از کال براي همین به بچه هاي پر

به استتم بو یان این دخترها دختري بود  ند... در م تا ویالن و آواره نشتتو ند  د
ت چشمگیري داش یيمریم...یك دختر بسیار بسیار ساده و معمولي که نه زیبا

و نه هیکل و سر و تیپ قابل توجهي...او یك دختر بسیار معمولي بود...ساده و 
.یك پایش مي معمولي و ستتر به زیر بدون هیچ مزیتي..اما یك عیب داشتتت..

لنگید طوري که وقتي راه میرفت،کامال به طرفین کج مي شتتد. براي همین هم 
تر بود...در واقع او خودش را  تهحتي از دخترهاي معمولي هم در خود فرو رف

 پذیرفته بود و داشت زندگي اش را مي کرد.
ز اسوم پرستاري بود که با ما به همان دالیلي که گفتم هم دانشکده شد و  سال

بخت بد روزگار در یك درس همکالسي...و همین یك واحد مشترك شد بالي 
 جان خودش و معین...

شمایلش را هم که به  معین شکل و  سر یکي از تجار بنام فرش بود... شهروز پ
خاطرت مانده...حاال فکر کن معین با این دك و پز عاشتتق مریم شتتد...اوایل 

نمي کردیم قضیه جدي باشد...فکر همه چیز به خنده و مسخره گذشت...باور 
شته، اما یك  سر کار گذا شت  کميمي کردیم معین ما و آن بنده خدا را  که گذ

دیدیم نه بابا ،واقعا معین دلبسته این دختر شده، آنقدر که پاك از آبرو و توبیخ و 
 این حرفها گذشته بود.

ما چه ها کرد؟ ا دخترك...اگر بداني براي اینکه معین را از سرش باز کند بیچاره
مگر معین ول کن معامله بود؟ مي گفت: مریم اولین دختري است که قلب مرا 
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لرزانده نمي گذارم از دستتتم برود...مگر آدم چند بار تا این حد عاشتتق مي 
 شود؟ من تا او را نگیرم ول کن معامله نیستم.

 و مي لنگد که بلنگد...این که نشتتد عیب...به جایش یك دنیا ستتادگي پایش
ما او را نمي  کدام از  ما هیچ  ها را میزد ا بت دارد...معین این حرف جا ن
فهمیدیم...به نظر ما کارهاي او...رفتار او...حتي دلبستتتگي اش همه و همه 

 ندترینبچگانه و از ستتر جواني بود...او مي توانستتتت همستتر زیباترین و لو
شد...اینکه چه چیز مریم معین را  سرشناس تهراني با سیر کرده بودخترهاي  د ا

سش  شید تا اینکه مریم در سال طول ک ضیه یك  براي ما قابل درك نبود...این ق
شان، معین گفت: مریم احمق  شد، چند روز مانده به امتحان فاینال ت وری تمام 

 میزند. گداست دارد به خاطر یك مشکل ساده به بخت خود ل
ستم  چند ست د سد.پم روز دیگر که امتحانش را بدهد.دیگر محال ا به او بر

بهتر است تا گم و گور نشده بروم با بزرگترهایش حرف بزنم و متقاعدشان کنم 
 آنها موم نا حرف مرا بهتر مي فهمند.

همین هم با ماشین راه افتاد دنبال مریم تا هر طور که شده آدرسش را پیدا  براي
شد.همه چ ستگیرش ن  یزکند...چند روز متمادي دنبالش میکرد...اما چیزي د

ست به یك درمانگاه میرفت و  شگاه یکرا به طرز عجیبي مرموز بود مریم از دان
 فردا صبح دوباره از درمانگاه به دانشگاه مي آمد...

با خودش فکر کرده بود که مریم در آن درمانگاه کار مي کند،اما  اوایل معین 
از  اثريیك روز بالفاصله بعد از مریم وارد درمانگاه مي شود مي بیند که هیچ 
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مریم نیست که نیست. از پیرمردي که کف راهرو را جارو میزد پرسید: ببخشید 
 را کجا مي توانم پیدا کنم؟ ياین خانومي که االن وارد شدند، خانوم مریم امین

کمي نگاهش مي کند و بعد مي پرستتتد: چه کارش دارید؟ معین مي  پیرمرد
رد مي گوید: ته راهرو دو گوید: همکالستتي اش هستتتم، کار واجبي دارم. پیرم

اتاق استتتت آنجا زندگي مي کند.در هر کدام از اتافها را که بزني پیدایش مي 
 کني...

با تعجب مي پرستتتد: یعني مریم اینجا زندگي مي کند؟ توي درمانگاه  معین
قا خیلي هم خوب  فا ید: چرا چي؟ ات ته؟ براي چي؟ پیرمرد مي گو تاق گرف ا

من کمك مي کند...من اتاق ها را جارو مي  استتت.عصتترها که بر مي گردد به
دو  مریمکنم و او وستتتایل را نظافت مي کند...تازه لوف کرده اند که به من و 

اتاق داده اند.جاهاي دیگر از این خبرها نیستتتت. مادر مرحوم مریم یك عمر 
شق مذا نمي دادند بیاورد براي بچه  ست، یك قا ش ستان مالفه مي  توي بیمار

 هاي صغیرش.
 مي پرسد: یعني شما پدر مریم هستین؟ پدر مریم امیني؟ ینمع

پدرش هستتتم...اصتتال تو  پیرمرد که  له  ید: ب باني مي شتتود و مي گو عصتت
 همکالسي اش هستي یا مفتشي؟

معین، چه به روزش آمد از آن روز، فقط خدا مي داند...اول مدام ماجرا  بیچاره
را براي من و یکي از دوستتتان صتتمیمي اش تعریف مي کرد و هي گریه مي 
شدن اینقدر آسان  شق  صمیم گرفت مبارزه کند...مي گفت اگر عا کرد... بعد ت

ما هم  یالياستتت موم نا نفرت از آن آستتانتر استتت.پاك زده بود به رگ بي خ
صال  سرش رفته...دیگر ا شحال بودیم، فکر مي کردیم واقعا هواي مریم از  خو
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ازمریم و عشتتق و عاشتتقي حرف نمي زد.فقط یك بار گفت: اگر مریم هر طور 
دیگري بود مي توانستم به داشتنش امیدوار باشم. اما این همه فاصله بین من و 

 پایش مهم نبود اما پدر و نگياو چیزي نیست که بتوانم رفع و رجویش کنم...ل
ست.خدا رحمتش کند...من با  شي نی شم پو سوح زندگي اش قابل چ مادر و 
شقي... نه به آن اولش نه به آخرش. تا اینکه یك روز  خودم فکر کردم عجب عا
خبر مرگش را شتتنیدیم، خودکشتتي کرده بود...)داروئي(... به قول ما پزشتتکها 

و بعد ستتکته کامل قلبي و  باهمخودکشتتي از نوع تخصتتصتتي...دوتا قرص 
 مرگ....

او هیچ چیز نماند به جز یك تکه کامذ که کنار لیوان آبش بود، در آن نوشتتته  از
با تو هم. عشتتق   لزم منوقم*س*تبود: مریم عزیزم...بي تو نمي توانستتتم...

استتت ولي عشتتق من به تو نوعي خودخواهیستتت.براي همین از تو میگذرم تا 
خواهم  نميه دیوار مرور و شخصیت تو نباشم...من شاهد فرو ریختن هر روز

به واستتوه عشتتق احمقانه ام شتتخصتتیت محترم تو را با حقارت دختر یك 
خدم بودن جریحه دار کنم و عمري ستتوختن و ستتاختنت را ببینم و تا م*س*ت

جایي پیش روم که از عشتتقم به تو چیزي جز ترحم نمانده باشتتد. براي همین 
دانم  ميمي کنم. روي خودم قلم مي کشتتم...چرا که ستتاده ترین کار ممکن را 

شته تو  ست که قلب عزیزت را نمي رنجاند...در همه روزهاي گذ این تنها کاری
ستي که وقتي دوره ات  ستي و دان آنقدر عاقلتر از من بودي که هرگز به من دل نب
کنند و معایب و محاستتنت را به رخت بکشتتند جایي براي دلبستتتن و عاشتتقي 
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ند ما یت تو را خراب ن نمي  به واقع  ميمن هم این آرامش و امن که  کنم چرا 
 خواستار سعادت توام.

 باشي. معین شهروز خوشبخت
 از تو در قفسم هیچ نماند بعد

 جز از مشتي پر به
 نمي ارزد هیچ که

 مي دانستم که میان من و تو فاصله هاست. کاش
*** 

 چشمهایش از نم اشك خیم خیم بود حاال
شگاه آمد،  بعد شناخت به دان شي او مادرش به دنبال مریمي که نمي  از خودک

متن نامه معین را به همه نشان میداد و از مریم سراغ مي گرفت اما کسي چیزي 
سي  سش را ک شده بود و آدر صیل  ست که به او بگوید.مریم فارغ التح نمي دان

شع شد که متن نامه معین و  ست.همین باعث  خرش روي آ رجز معین نمي دان
سري تکان  سف  شود و هر کم با تا شکده نوشته  همه در و دیوار کالسها و دان
بدهد...آخر خودکشي او براي همه شوك عجیبي بود...هیچ کم نمي توانست 
باور کند که معین با آن شتتخصتتیت شتتوخ و گرم و مهربان و دوستتت داشتتتني 

... در آن کشتتدچوور توانستتته خودش را به خاطر یك دختر فلج و خدمتکار ب
ست و پا میزدم تا اینکه  شگفتي و عدم درك د سالها من هم مثل دیگران در آن 
شقت  شدم نمي داني، وقتي یك روز باالخره باور کردم که عا شق تو  خودم عا

 شدم چقدر ترسیدم.
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صا صو سر عمد متن نامه معین را الي  مخ صا و از  صو روزي که یك نفر مخ
بود: اگر پایت را ازاین عشتتق مستتخره کنار  کتابم گذاشتتته بود و زیر آن نوشتتته

نکشتي به زودي تو معین دوم خواهي بود...آن روز واقعا ترستیدم حتي با بابك 
روزه رفتم و با خودم عهد بستتتم که در عالقه به تو پا را از حد  3به یك ستتفر 

معمول فراتر نگذارم و حتي اگر شتتد فراموشتتت کنم...اما نشتتد...هر چه کردم 
به روز بیشتر گرفتار شدم تا اینکه عاقبت تا خرخره در مرداب عشق نشد...روز 

 فرو رفتم.
مانش را  آنوقت که توانستتتم، معین را دردش را منوقش را و حتي نوع در بود 

مه  نا چه  فت... که فکر مي کنم مي بینم معین راستتتت مي گ حاال  بفهمم...
ا خودمان را پرمحتوایي داشتتت...همه ما مردها به نوعي خودخواهیم...همه م

بیشتر از عشقمان دوست داریم... من هم خودم را بیشتر از تو دوست داشتم. 
من خودخواه بودم ...همه این ستتتالها فقط خودم را دیدم و به خودم فکر کردم 
وگرنه باید از تو مي گذشتم و اجازه مي دادم تا تو هم فراموش کني اما من مدام 

ِـه به زندگي تو پیچیدم َـق َـش و با این عشق خودخواهانه تو را و زندگي و  مثل ع
 جوانیت را تباه کردم.

 حاال مي فهمم که بعضي وقتها عشق در ماندن نیست در رفتن است. میداني
ضي ست و من حاال این را مي  بع سیدن ا ست در نر سیدن نی شق در ر وقتها ع
 فهمم.

داشتتتم کم کم معني حرفهایش را مي فهمیدم...معني این داستتتان و قصتته  تازه
 را...
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لب جمالت و گفتم قا بافي نکن...حقیقت زندگي در  فه  مادرت فلستت ثل  : م
سعي  شدم... سیر تو نشوم اما  سعي کردم ا کلمات نمي گنجد...من هم خیلي 

سعي کردم ع شتي خیلي  شدم...حتي وقتي برگ شوم اما ن قالنه اکردم از تو جدا 
 تصمیم بگیرم اما نگرفتم...

: تقصتتیر ما چیستتت اگر ستترنوشتتت ما را به مستتخره گرفته... زنده بودن گفت
مستتخره و  ب*و*سکاترین درعین بي خبري بعد از این همه وقت مثل یك کا

 میر قابل باور است.
 : حاال تصمیمت چیست؟گفتم

 ینجاست.در هم کشیده شد.معلوم بود که قسمت سخت ماجرا ا صورتش
یاورم...اگر کاترین گفت باید برگردم و از حقیقت ماجرا ستتر در ب باید بروم   :

واقعا زنده باشد همه اموالم را مثل زالو تا قوره هاي آخر خواهد مکید.آنقدر که 
 من و بچه ها و مادر به زودي مجبور خواهیم شد تو خیابان چادر بزنیم.

من و مادر و بچه ها... پم من توي گوشتتم زنگ میزد... اموالم... صتتتدایش
 چي؟ من کجاي این زندگي بودم؟

ادامه داد:باید بروم و تکلیف همه چیز را و همه کم را معلوم کنم.پیش  ایمان
 از آنکه خیلي دیر شود.

 روز فکر و اندیشه ات بود؟ 5: و این نتیجه گفتم
ت، به مالت، روز فکر کرده اي به خود 5لحنم جا خورده بود... ادامه دادم: از

به بچه هایت و به کاترین نه؟ من که قابل فکر کردن نبودم...من مترستتك بزك 
نه مي گریاندت...دیگر خستتته و  نه مي خنداندت و  کرده ات بودم که دیگر 
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تا در نقش همسرت  مکسلت کردم...دلت را زده ام... در نقش قرباني سزاوارتر
 نه؟ اینوور نیست؟

 تمام این مدت فقط به تو فکر کردم!! : به خدا قسم نه...منگفت
با من گفتم به من فکر کردي زیر رادیکال اموالت...به این فکر کردي که  : بله 

 چقدر برایت مي ماند و بي من چقدر؟ صرف با داشتنم است یا نداشتنم؟
ست با او  ایمان با دهان باز و هاج و واج نگاهم کرد...تا به حال اینوور رك و را

 ودم... گفت: ولي من همه چیز را براي تو مي خواهم..همه چیز را.حرف نزده ب
: ایمان جفنگ نگو...این را قبال در همان ستتالهایي که مرا ول کردي و به گفتم

خاطر مال و اموالت بدون حتي یك خداحافظي خشتتك و خالي دنبال مادرت 
یدي ثابت کردي...گوش کن اجازه نمي دهم کاري کني که مادرت آنورف  دو

له...خ که طفلکي دختره اب ید  ند و بگو یا ترحم ک ندد  به من بخ یا  ا ر ودشدن
 قرباني پسر من کرد.... من به حد کافي خرد و تحقیر شده ام...

مام  ایمان باره گفتم: صتتبر کن هنوز حرفهایم ت که دو خواستتتت حرفي بزند 
سکوت کرد...گفتم: من هم این  شده... و روز فقط فکر کردم... فکر و فکر  5ن

فکر ...و به این نتیجه رستتیدم که همه حرفهاي مادرت درستتت بود...چقدر 
شق چیزي د سالها نفهمیدم که تو عا وجود  رجوان و خام بودم من که همه این 

من هستي که با داشتنش، با به دست آوردنش همه عالقه و کشش ات را به من 
 از دست خواهي داد.

بودي..فقط زیبایي ام براي همین  راست مي گفت: تو عاشق زیبایي من مادرت
مده من رقم در  عداد و رقم پیش مي آ به و ا حاستت پاي م قت  که هر و هم بود 
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خوري براي معامله نبودم...بارها و بارها در تمام آن ستتالها حتي بعد از آن از 
 مثل من دختريخودم پرسیدم: خدایا یعني این پسر عاشق چه چیز من شده؟ 

ا به دیگراني چون انوشتته ترجیح دهد اما هرگز جواب چه دارد که او بخواهد مر
سوالم را پیدا نکردم... آنوقتها من با عقل ناقص جوانیم فکر میکردم حتما چیز 
ما نمي  که خودم از آن بي خبرم... ا به فردي در وجود من هستتتت  منحصتتر 

نمي شناسد و زیبایي ابلهانه  رزيراني یك مرد حد و م ه*و*سدانستم که دامنه 
 راني ها دامن خواهد زد...ه*و*سبه این من 

مي گویند که زنان زیبا کم خرد و کوچك دلند...وگرنه من باید خیلي  راستتت
صال تو به  شته ات زودتر از اینها که مادرت بگوید مي فهمیدم که تنها عامل و ر

 من زیباي من است ، مولقا زیبایي ام.
سط حرف من پرید و گفت: ا ایمان صبي و شفته و ع حمقي... احمق... آخر آ

و  بایتو تنها زن ز یهستتت ، فکر کرد ایدر دن بایهمه زن ز نیشتتعور ا یدختره ب
شم بادام شنگ دن ِی چ صرفًا بخاطر  بایزن ز یقحو ؟مگرییایق آمده بود که من 

بکوبم و آواره کنم؟نه بچه  واریهمه ستتال به در و د نیزن خودم را ا کی ییبایز
 ییابیهمه ز نیبا ا نکهیداقِت تو بودم ... عاشق او ص یجان ... من عاشق سادگ

 !یو ظرافت دو دره باز و فتنه گر نبود
صادق بود تو صاف و  ساده و  صوم که ادم را  یانقدر   ادیو انقدر مهربان و مع

 یمثل انوشتته که مدام در پ یی...در کنار تو زنهایانداخت یم یدوران پاک کودک
ظر قابل تحمل به ن ریم ییوالهایهستند ه یو تور زدن و دودره باز دنینقشه کش

قستتم بوده ، از مادرم  نیااز  ییپر از زنها شتتهیاطراف من هم یدانی.مرستتندیم
 ...شاوندانمیگرفته تا خواهرم و همه خو
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هرگز مثل تو باشند؟!!نه!!هرگز...چون  توانندیمثل مادر من م ییزنها یکنیم فکر
سالگ یایانها با دن ود آن ب نیکرده اند و ا یخداحافظ شهیهم یبرا یتو در پنج 

 تگفیات.بله مادرم راست م ییبایکه هرگز از خاطر من پاک نشد ، نه ز یزیچ
 دمشتتیاز تو طرد م نمانیب یبه خاطر تفاوتها شتتدمیم کیمن هر وقت به تو نزد

ست مثل دل زدمیپر پر م تیبرا شدمیهم که از تو دور م یاما وقت  یاکه هو یدر
 کرده باشد. ارتیز

 یتو در تمام خلوتها ی.رد پا یزدیمن قدم م یهاب*و*سو کا اهایدر تمام رو تو
دوانده  شتتهیدر خون من ، در گوشتتت و پوستتت من ر ادیمن بود...تو مثل اعت

با تو م شتتتهیکه ر یا شتتتهی...ریبود خارج بود... حد توانم   یکن کردنش از 
بار ینم یانداختم اما مروب یم رونیتو را ب میدیجنگ در من  هگذشتتتت که دو

ستتلول آن  کیماندن  یباق یکه حت یتوده ستترطان کی...مثل یشتتد یزنده م
 .یبود ینینچنیمن ا یکند تو برا مارتیاست تا دوباره ب یکاف
دادن احساس  یدر باز شهیکردم گفتم:تو هم یرا پاک م میاشک ها کهیحال در

الم به ح یا دهیفا گریحرفها د نیاما ا یبود یدستتت رهیمن با کلماتت هنرمند چ
حاال چ که دق نیبدانم ا خواهمیکه م یزیندارد.  یمیچه تصتتم قاً یاستتتت 

 ...؟!یدار
با نگاهش  یمامت مهین یبرگردم...کارها دیرا از من برگفت و گفت:گفتم که 

ست که با سابها دیه شان کنم و ح صف دیکه با ییتمام کارم  مدانیشوند.نم هیت
 هم.... دیشش ماه و شا دیماه شا کی دی، شا کشدیچقدر طول م قاً یدق
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شاگفتم با  یخواهی...دوباره میترکم کن یخواهیهمه عمر؟!بله؟!!دوباره م دی:و 
مال رهیمشتتتت حرف قشتتنگ ستترم شتت کی به راهم  کیو  یب عمر چشتتم 

سرت به سنگ بخورد و  یتا ک یدر سرکه نگهم دار یخواهی!!دوباره م؟یبگذار
 یدی...فهمیسه طالقه ام کن دیبا یبرو یخواهیم !!نه محال است اگر؟یبرگرد

 یشتتوم تا تو ک رهیدر خ نیمحال استتتت که بعد از رفتن تو بمانم و به ا گری!د
 !؟یبرگرد
 ...گفت:جدًا؟!دیمضب آلود نگاهم کرد که حرف در دهانم ماس چنان
اره پشت بابک خان دوب نمیبرگشتم بب یتا وقت کنمیحتما سه طالقه ات م چشم

هول ورت ندارد تو زن  ی...هخواندیدر خانه ات چغندر کاشتتته و انا فتحنا م
 ...یکه تا برگشت من از سفر منتظرم بمان یو شرعًا و قانونًا موظف یمن

 عیمو دیو با یزن من گریحاال د یکردیقبال م دیبا یبکن یخواستتتیم یملو هر
 یگردیدانشگاه و برم یرویمثل بچه آدم م...شکنمیوگرنه گردنت را م یمن باش

 برگشتتتن صتتد ستتال طول نیاگر ا یتا من برگردم حت یکنیرا م تیخانه...زندگ
 فهم شد؟! ریبکشد...ش

بچه  ...مثلنمینشتتی...نم خواهمیگفتم:نه!نه!نم شتتدمیبلند م میاز جا کهیحال در
س یاز چه کست یک یآدم تا صتد ستال چشتم به در بدوزم تا جنابعال  ریو کجا 

سمتیخوب م گری!چرا که ددیکنیمن م ادیو  دیشویم  یزهایپر از چ ای...دنشنا
شنگ ست که م یق م و مثل آموش گر ییزهایسر تو را مدتها گرم کند ، چ تواندیا

لوت و در خ نجایا نمیتوانم بنشتت ینم گریشتتبانه...د یو شتتوبارها نیلوند کاتر
سکوت خودم دلخوش به ا ییتنها شم که تو در  نیو  بانه ش ِی م*س*تبد  کیبا

 !...؟ییآه نرگم من کجا یکن ادیفر
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شده ام ا من سته  سته و پ مانیخ ع نو نی، از ا ینوع زندگ نیاز ا گری...دری... خ
 شده ام.... زاریب ایاست در دن یو از هر چه عشق و عاشق یدلبستگ

کنار من  شتتهمیکه ه یداشتتته باشتتم و شتتوهر مهربان یخانه گرم خواهدیم دلم
ست و مرا با همه ع صها بهایا شوهر میو نق ست دارد... مهلت  میکه نه برا یدو

 یمن از استتاس استتت و نه مدام نگران مال و اموال رییتغ ینه در پ کندیم نییتع
خودم باشتتم  خواهدی...من دلم مکندیم دشتتانیاستتت که بودن در کنار من تهد

بچه داشته  خواهدیام...نرگِم دست پرورده پدر و مادرم...دلم م ی...خوِد واقع
شم حت شند...دلم م نیاگر بچه ها قاتل یبا شق با صوم ع حق اظهار  خواهدیمع

وزخند بدون پ خواهدینباشد ، دلم م یمنوق ادیاگر نظرم ز ینظر داشته باشم حت
سل شود...من دلم م قهیبه  سته ام و به نظرم نگاه  دوباره خودم  خواهدیام به خوا

ام دوست دارد  یقیحق ِت یکه مرا با هو یشوم،خودم باشم...خودم در کنار مرد
 و دست ساخته... یالیخ تیهو کیو نه با 

شک از د دیلرزیوجودم م همه شمها یجار دگانمیو ا سته بودم  میبود...چ را ب
ه بر ک ینداشتتت و دستتت دنیبه د ازیکه مرا تنگ در برگرفت ن یآموشتت یاما گرم

شتتوهر نامهربان و  کیپدر مهربان بود نه  کیدستتت  شتتدیم دهیستترم کشتت
 ...یخاط

شد عز ییصدا شم گفت:با شد...قول مزمیآرام کنار گو و به عظمت  دهمی...با
که تو  مینک یبازگشتم همانوور زندگ یکه وقت خورمیکه به تو دارم قسم م یعشق

ست دار شق و وفادار... فقط قول بده ... قول بده که در ک یدو باز هم  یمال ع
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مان بازگشتتتم زندگ ی...انوقت وقتیمنتظرم ب ماز م ورا از ن یکه  ...بگو میکنیآ
 !!یمان ی...بگو که منتظرم م

شمها به س یشدم ول رهیخ شیچ  یدانیم یکه گفت یرابوه ا فیپم تکل دمین ر
ست کاتر سالها س نیکه  س شود؟نگاهشیدارد چه م یبا ک که  دمیکردم اما ن ر

اگر  دمیکردم اما ن رستت کند؟نگاهشیرابوه به نفع طالق استتتفاده نم نیچرا از ا
 چینگفتم...ه چی!!هبرد؟یچرا مرا با خودش نم کندیواقعا دوستتم دارد و قبولم م

 کردم.... دشییفقط با سر تأ نهایهمه ا ی... به جا دمین رس
س صل  نیاول نیا یکن نانیبه من اطم دیام زد و گفت:با یشانیبر پ یا هب*و* ا

 است و مرا از خودش دور کرد... ییزناشو
باره تأث خواستتتمینگاهش کردم...نم دو کالمش قرار  ییقدرت جادو ریتحت 

ستمیم رمیبگ شمانش پ قتیحق خوا صورتش را از  دایرا در مردمک چ کنم اما 
 گریتا دو ساعت د دیگفت:من با رفتیبه طرف اتاقش م کهیو در حال دیمن دزد

 شده...پرواز دارم.... ok ومیدر فرودگاه باشم...بل
 !فقط دو ساعت؟!گر؟یساعت د 2نگاهش کردم...  یناباور با

 !؟یبرو یخواهیم امدهی!ن؟ی:چقدر عجله دارگفتم
هر  یرا ندارم...هر چه زودتر تمام شتتود برا یاوضتتاع برزخ نی:تحمل اگفت

 ما بهتر است... یدو
به واضتتح احستتتاس منبود.. یحرف چیه یجا گرید دارم از من فرار  کردمی.
ستمی...نمکندیم ضم و جزمم کند خودم را به او تحم یتا وقت خوا سته ه  لینتوان

 !!؟یکمکت کنم چمدانت را ببند یخواهیکنم...گفتم:م
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ستیمن ا ی... زندگ خواهمی:چمدان نمگفت ضور من  خواهمی...نمنجا اثِر ح
پاک شتتود... م نیاز ا نه  ها خواهمیخا باستت بدوشتتتامبرم ... حوله  میل ، رو

سواکم...ادکلن ها و حت کنار تختم ، همه و همه همانوور  یها ییدم ا یام...م
باز  یزود بهمن حضور دارم ،هستم و  نکهیا یعنی نهایبمانند...ا یکه هست باق

 ونری...سترم را تکان دادم... از اتاق بگذردیزمان زودتر م نووریخواهم گشتتو ا
با ...رفتیم شیبا آن دنبال کارها شتتهیکه هم یکوچک یچرم فین کامد با هما

 اش. یو همان کت و شلوار دم دست فیهمان ک
 یدستتت دستتت کنم از پرواز جا م گرید ی... اگر کم دهی:وقت رفتن رستتگفت

 مانم...
 ات؟! یپر از اشک شد...گفتم:و از زندگ میچشمها

گاهم کرد ... فکر کردم م یکم هدیمردد ن نا خوا هد ول هیجواب ک بد  یام را 
 گفت:
 یزیماجراها چ نیاز ا چکدامیبابک از ه خواهمی، نم گرید زیچ کی یراستتت

ند...وقت با یرویم یبدا گاه در حضتتور او  مان نرگم هم دیدانشتت  یشتتگیه
ش ست کوچکتر یرکی...او ادم زیبا شدیرا بو م یرییتغ نیا سراغ ا ی... حتک گر 

صت طلب ترستمینکه  ییبه او بگو دیمرا گرفت نبا ست که  یمرد نی...او فر ا
 کند... یپرداز الیخودش خ یدر نبود من باز برا خواهمیام ، نم دهید

 ...شومیحاضر م یصبر کن یفرودگاه ، فقط اگر کم میآ ی:من هم مگفتم
 که به سفر رفته ام... یاحساس کن یحت خواهمیگفت:نه نه نم محکم

http://www.roman4u.ir/


 587 عشقه

شوم برگرد ش رتیچ نگیروک یرو نهیو همانجا کنار   یقتو شهیو مثل هم نیبن
بده و بگو که ا میاز همان جا برا رومیم رونیب جان مراقب  مانیدستتتت تکان 

 خودت باش.
حمل ت میپاها یوزنم را رو توانستتتمینم گریافتادم...د نیو به زم دیلرز میزانوها

مه وجود زار م با ه با فرزدمیکنم... خدا ادی...  م توانمینم گرید ایگفتم:  ل تح
حاصل  یتکرار مداوم و ب نی؟ایتا ک ؟عذابی... رنج تا ک توانمینم گریکنم...د

 ؟یتا ک
حلقه شتتد...به زحمت برخاستتتم...دستتت او مرا به  میبازو ریز مانیا دستتت

 میوهازان یکتابم را رو مانینشستم...ا یصندل ی...روکشدیام م یسمت صندل
شت و در حال شتیام م یلصند هیپا یرا رو شیپا کی کهیگذا  آن را تاب گذا

 برگشت...نگاهم کرد و گفت: شیداد...بعد سر جا
 جان...خداحافظ.... نرگم

صدا به شق یکه درد ییزحمت و با  سال عا و رنج در ان بود  یبه اندازه پانزده 
 جان خداحافظ...مراقب خودت باش...و زود برگرد... مانیگفتم:ا

شمانش سمت در راه افتاد...در  چ شت به من به  شت و پ ست...برگ ش به نم ن
شمها شد و من با چ سته   نیر اد دم،یشیمانده بود با خود اند رهیکه به در خ ییب

 و چه کنمیدارد که چه م یتیواقعا چه اهم گرید مانیبدون ا یخانه بزرگ و خال
 چشمانم رفت شیپ ازکه  یخانه در مقابل عشق نیا یها یی!تمام دارا وشم؟یم
ست...ب یب سرت و تنها ایدن کیاو باز من مانده ام و  یارزش ا  یازیکه ن ییح

ش ش یبه پرده پ شق نیریندارد...باز من مانده ام و خاطرات تلخ و  ل که مث یع
فرق  دیبار شتتا نیرا پژمرد...اما نه... ا میو شتتاد یشتتاداب جوان اهیعشتتقه ، گ
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باکردیم ندم یم مانینرگم ا دی...من  باما نان  دواریام دی... و منتظر همچ
که  یروز یبرا ای، مه دوختمیدر م نیچشتتم به هم یجذاب و دوستتت داشتتتن

 ...!دیدر را بگشا نیدوباره ا مانی...ا دی.... شادیشا
 یکس یاز ب شودیپر م نهییو آ یرویم تو
 یرسیو به مرِگ قصه م یکنیمن سفر م از
 قوره قوره قلب من شودیکه آب م نیبب

 من و قصه ماست ، فاجعه جدا شدن مرگ
 دینکنم آخر ماجرا رس ایکنم  هیگر
 ...دینکنم قصه به انتها رس ایکنم  هیگر
 شومیاز جان م ی، من خال یکنیجامه دان پر م تو

 شومیم رانیچه و نیلحظه در چشمم نگر ، بب کی
 پناه من یاز تو با من چه کنم؟با مِن ب بعد
 عاشق شکن؟ نیا یجاشب پنهان شوم؟ک یکجا

 شودیو جان من گور ترنم م یرویم تو
 شودیکه داشتم ، در شب من گم م یدکیخورش

 نزن یحرف ی، با رازق نهینگو به ا یزیچ
 کن به من... یتنها نگاه نیبار آخر یبرا
 ...دینکنم آخر ماجرا رس ایکنم  هیگر
 ...دینکنم ، قصه به انتها رس ایکنم  هیگر
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یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز  مهرنوش صفاییاز  با تشکر  ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور
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