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ریزی مغزیخون نام رمان:   

محدثه فاریس نام نویسنده:   

تراژدی ژانر:   

 

... است یکینزد نیکه در ا  ی  ه نام خداب  
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 :خالصه

یک داستان همرس و فرزندش را از او گر فته اند، اما  کند یماست که ادعا  درمورد دختر

  یراز 
 

ک نهفته است! آ در زندیک  چکسیغلط؟ ه ا یدرست است  شیحرف ها ا یدختر

ک با تمام تالشش  کی داند،یمنفر  کینه،  یل... وداند نیم او  خواهد یمنفر که دختر

اف کند، ویل شود؟یمموفق  ا ینجاست! آیا جواب اصیل اعتر  

 :مقدمه

ام وانهیمن د ند یگو یم ... 

؟ینخند هیو با گر  به چشمانش نگاه کن   شود یممگر  ند،یگو یمراست  د یشا  

است وانهیهرکس که هنگام بغض بخندد د ند یگو یم ... 

درد به چشمانم برسد  شود یم" ساده است که باعث یمغز  یز یر "خون کیفقط  نیا

هستم؟ ستم،ین وانهیوگرنه منکه د زم،یو اشک بر   

 

هللا بسم ... 

 

- را  ی   ماش چییلبم جوانه زد؛ سو  یرو  یگفت دوستت دارم و قطع کرد، لبخند

امدین قرار راه افتادم. ساعت ها منتظر ماندم ویلبرداشتم و به سمت محل  . 

شان رفتم گفتند"رفته" ... از  چقدر زنگ زدم جواب نداد... نگرانش شدم، به خانه هر 

، همان موقع که گفت دوستت دارم، تعجب کردم. انگار  کشور خارج شده بود. دکتر

کنمیمدق  ... دارم از ناراحنر کرد یمبار آخرش بود با من صحبت  . 
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تو اصال  ند یگو یم انتی! اطرافی  گویمرا  ی   و هم یایسه ساله که هر ماه م -دکتر 

یکردیمبا خودت صحبت  فقط گایه ند یگو یم. و نامزد هم نداشنر  یعاشق نشد . 

- نمیبچه ام را نب گر یمن د خواستند یم. آن ها ند یگو یمدکتر دروغ  . 

- باور کنم؟ د یتوقع دار   

- دینه، توقع دارم کمک کن ! 

ک دستش را   یرو  که در دست داشت مشغول خطایط  یخودکار  با  کاغذ شد، دختر

اش گذاشت و گفت شای  یپ یرو  : 

د؟یسیاعصاب بنو  یداروها میقراره برا شهیبازم مثل هم -   

نگران دختر بود... سه سال است که  ا یبهش انداخت، گو  قیعم نگایه مین دکتر 

  ی! چه راز سپارد یماش گوش  یتکرار  یو به حرف ها ند ینشیمهرجلسه 
 

 نیا در زندیک

؟ نفسش را محکم  نیا ا ی ند یگو یمپدر و مادرش راست  ا یدختر نهفته است؟ آ دختر

فرستاد و گفت ونت  ب : 

 !الزم است - 

ک از نگاه ت پوزخند  نگاهش کرد و گفت یدور نماند، جد نشیب ت   تلخ دختر : 

؟یعیحرفم خنده دار بود خانم سم یکجا -   

ک  د؟یبگو  خواستیم... البته چه د ینداشت بگو  یت   اما فقط نگاهش کرد، چ دختر

؟ ی    یداشت برا اصال حرف  
 نکهیداشت، ا لیپوزخند زده بود، اما نه... دل لیدل گفیر 

نبود وانهیاو د . 
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 کاغذ ی   دکتر 
را محکم  د یدیمکه در دست دکتر   ارزیس   نسخه را سمتش گرفت، دختر

آدم  یاز همه  خورد،یمرفت، حالش بهم  ونت  تند از مطب ب یچنگ زد و با قدم ها

که در صف انتظار نشسته بودند  روای   یمارهایب نیاز ا ها... حنر  ! 

 ر یو او را ز  د یایبا رسعت ب ن  یاالن ماش ی   هم خواستیمرفت، دلش  ابانیسمت خ به

رحم شده بودند که  بند کرد، مردم چه قدر ی   وار یخراب دستش را به د با حایل د؛ت  بگ

گرفت از   میشد و تصم ی  پل هوا الیخیب کردند،نیمبه حال دگرگون او توجه  حنر 

دستش  یکیبود و نسخه درآن  زانیفش از دستش آو یکه ک  عبور کند، درحایل ابانیخ

قدم گذاشت ابانیلرزان در خ یبا پاها شد،یممچاله  ! 

  ی   بوق ماش یصدا
 

شدیم دهیبودند که محکم برظرفش کوب ها مانند آونیک ! 

 شهیرسش را از ش او متوقف شد؛ پرسک جوای   یپا یبه رسعت جلو  ن  یماش ستاد،یا

آورد و داد زد ونت  ب ی   ماش : 

؟زی  یمقدم  سیپار  یها ابانیدر خ یشل و ول خودت را جمع کن، مگر دار  روای   -   

نام   هم او را روای   بهیپرسک غر  حنر  د،یچیپیم... مثل آهنگ در گوشش وانهید ،روای  

 !کرد

زد اد یکه در گلو داشت رس پرسک فر   و با بغض   برگشت : 

و هفت جد و آبادت خودیر  روای   -  ! 

ک واقعا مثل  آی   یشده بود، چشم ها هت  گشاده به دختر خ  با چشمای   پرسک دختر

خروشان شده بود ا یدر  ! 

ک ه اما   کیکم توقع شده بود و به   دا یشود، جد بود تا خایل کاف    شیبرا ی   مدختر

کردیمجمله کوتاه بسنده  ! 
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بود و به بوق  ستادهیرد شد، اما پرسک هنوز ا ابانیرا تند کرد و از خ شیبار قدم ها نیا

ک شده بود ت  فکرش درگ کرد،نیمتوجه  گر ید یها ی   ماش دختر ! 

گاز فشار داد  یرا رو  شیشد و پا ی   سوار ماش آرام ... 

*****  

داد و در دل گفت هیوارد شد، رسش را به در تک آرایمرا باز کرد و به  درخانه : 

کن  ت  خودت بخ ا یخدا -  . 

خوشحال شد... اما  بابت کیم نیگذاشت، سوت و کور بود و از ا  ی  رایپا در پذ آرایم به

شت و درمانده نگاهش کرد، مادرش برگ یکه با صدا  د یطول نکش اد یز  خوشحایل نیا

زد و گفت شیبه رو  یو ثروتمندش با تمسخر پوزخند مادر تجمالیر  : 

روانشناس؟ شیپ یبازم رفته بود -   

ک ل  دختر نثار مادرش نکند،  تا فحش   کرد یمدستانش را مچاله کرد، خودش را کنتر

ا  چون دوست نداشت ی   مادرش هم  ا یآ کند؛ هرچه که بود، مادرش بود... ویل یماحتر

کرد؟ جوابش را خودش داد"نه  یمادر  شیبرا "! 

داره؟ یرادیآره مادر، ا -  

را باال داد و گفت شیشد و ابروها کیقدم زنان به او نزد مادرش : 

یا وانهیکه تو د  دانند یمبه هرحال همه  ،یرادینه چه ا -  . 

 نیدر ا مادرها یممثل تما  شد یمچه  داد،یممادر واقعا آزارش  یزخم زبان زدن ها نیا

ا شد؟یمواقعا چه  داد؟یم یسخت به او دلدار  طیرس   

عاشق هم نشدم؟ که من حنر   د؟یشما به دکتر چه گفت -  

ک، به  ی   دار گفت شین ویل آرایمرحمانه زل زد به چشمان دختر : 
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را گفتم قتیحق - ! 

باالخره عقب گرد   کرد،یمکرده بود به مادرش نگاه   ت  گ  شیکه درگلو   دختر با بغض   اما 

به گوشه  را عصن   فشیو ک د یکرد و به سمت اتاقش پناه برد؛ در را محکم به هم کوب

 خواستیمگذاشت، بغض داشت... دلش   شیگلو   یپرتاب کرد... دستش را رو  یا

 .ببارد

سالهاست  کشد،یمزل زد که سالهاست انتظار  یرفت، در آن به دختر  نهییسمت آ به

خت  یپوست با موها د یسف یباالخره راز دردش را بفهمد... دختر تا  کند یمتحمل 
َ
ل

متناسب با  تاب دار، دماغ و دهن   یبا مژه ها دهیرنگ و کش چشمان آی   ،مشیک

  نششاچه ی  بایز  نیا ده؟یچه فا صورتش، ویل
 

 د یکش  قر یبه او داد؟ نفس عم در زندیک

شد و گفت قیدق نهییو به چهره خود در آ : 

؟کن  یمبه چه نگاه  -  

ک به او پاسخ داد نهییدر آ دختر : 

 !به تو +

بخت بداقبالم؟ ا یمن  ی  بایبه من؟ به ز  -  

ک پوزخند ی    ینداشت برا اما سکوت کرد، حرف   نهییآ
! دختر زد  نهییبه آ ی  صدا گفیر 

شد هت  خ یآن نشست و به نقطه ا یاش رفت، رو  چوی   و به سمت صندیل ! 

  ویل د یگو یمرا  قتیکه حق  خورد یمهمرسش تنگ شده... قسم  یکند؟ دلش برا  چه

بدهکار است؟ گوش چه کش  

 دهینکش شیبه رس و رو  دسنر  ستیکه مدت  شود یم هت  به اتاقش خ چرخاند،یم چشم

 !است
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  یها یوار یتخت دونفره و کمد د کیکه ساده ساده بود؛ شامل   یمتر  30 اتافر 

ساده، و تنها  شیو لوازم آرا شیآرا ت   با م ،دست بافت کرم و شکالیر  فریس   رنگ،یمکر 

! نفسش را پر رس و صدا شد یمشهر باز  یرو به بالکن که به سو  چوی   صندیل کی

و به  شود یمو از اتاق خارج  آورد یمرا در  ونشت  ب یلباس ها د؛ت   خیمو بر  دهد یم ونت  ب

خانه مجللشان  تکار کم حرف مشغول درست کردن غذا بود، خدم رود،یمسمت آشت  

و گفت نتیداد به کاب هیتک نهیدست به س : 

کردن کجاست؟  ت   لوازم تم -  

  ی   هم یبود برا دهیاو ترس از حضور ناگهای   خدمتکار 
 

برگشت سمتش و  دهیپر  با رنیک

نقصش چشم دوخت و ی   با یبه صورت ز  ! 

تته پته گفت با  : 

خانم، من... منظورتون از عه، سالم مایح - ... 

و گفت د یحرف او پر  انیبه م مایح : 

گرید ها ت   چ نیها و جارو ا ندهیشو  - ! 

به او نگاه کرد و آرام گفت  چشیم ر یگفت و ز   آهای   خدمتکار  : 

خانم یاتاق انبار  یتو  - . 

خانه خارج شد، ن آرایمرسش را به  مایح به مادرش که  نگایه میتکان داد و از آشت  

انداخت و بعد از تکان دادن  زد یممبل لم داده بود و با عشوه با تلفن حرف  یرو 

 یلیرفت، درش را باز کرد؛ انتظار داشت با س یرسش به عنوان تاسف به سمت انبار 

 ماند، چشمانش به جارو برفر  ت  آن متح یت   تم دنیاز د از گرد و غبار مواجه شود ویل

و بر انداخت و زمزمه کردبه دور  افتاد و به سمتش رفت، نگایه : 

ها کجاست؟ ندهیپس شو  -  
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جا بود،  نیکمد کوچک در آن جا بود، به سمت کمد رفت و درش را باز کرد، آره ا  کی

دراز کرد و برش داشت! خواست در کمد را ببندد که  ندهیدستش را به سمت شو 

دوباره در کمد را تا آخر  یکوچک افتاد، با کنجکاو   چوی   یچشمانش به صندوقچه 

 عن  یدرهم رفت،  شیاخم ها رداشت،باز کرد و دستش را دراز کرد و صندوقچه را ب

داخل صندوقچه است؟ یت   چه چ  

به در اتاق انداخت تا   که تا شده بود افتاد، نگایه  یرا باز کرد و چشمش به کاغذ درش

وارد نشود کش ! 

  یخت، کاغذ را برداشت و صندوقچه را تو رسش را برگرداند و به کاغذ چشم دو  دوباره

بهش انداخت، سند ازدواج بود کمد گذاشت؛ آن را باز کرد و نگایه ! 

شد، خودش بود... فشارش افتاد و دستش را به در   هت  کنجکاو شد، به اسم ها خ  شتر یب

 !کمد بند کرد، لعنت به آن ها... لعنت

نبود... سند ازدواج  وانهیاو د یآر  گفت،یمدرون چشمانش حلقه زد، راست  اشک

دوست داشت هرچه  رفت،نیمکردن   ت   دلش به تم گر یخودش و همرسش بود! د

! کاغذ را درون شلوارش گذاشت و ستین وانهیکه د  د یتر به نزد دکتر برود و بگو  عی    رس 

و  یو شاد جانیاز ه د،یلرز یم شیاهاکرده بود و پ  خیدر کمد را بست، دستانش  عی    رس 

که معشوقه اش از او دور است  هم از ناراحنر  د یشا ! 

و  د یخود را به اتاقش رسان از ذهنش خطور کرد، به سخنر  لمیدوباره مثل ف ت   چ همه

 شیگونه ها  یبررو  شیاجازه دهد اشک ها خواستیمرا تنش کرد، دلش  شیلباس ها

ل  د ینه، با جا خوش کند ویل کردیمخودش را کنتر ! 

زد، به مادرش که  ونت  رسعت سند را در آن قرار داد و از اتاق برا برداشت و به  فشیک

 د،یلرز یم شیزد، دستان و پاها ونت  توجه نکرد و از خانه ب زد یمهنوز با تلفن حرف 

گرفت و آدرس مطب را گفت  ی   ماش ابانیرسه خ . 
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به راننده داده و وارد مطب شد، خدا رحم کند  که پول هنگفنر   د ینفهم د یرس وقنر 

که هست خوشحال شد و با   د یو فهم د یپرس از منش    نرفته باشد خانه، وقنر دکتر 

تند به سمت در اتاق دکتر رفت و بازش کرد، انقدر حواس پرت شده بود که  یقدم ها

با  ی   هم یاو متعجب شده بود برا ناگهای  رفته بود در بزند... دکتر از حضور  ادشی

گفت  زد یمدر آن موج  ت  که تح  لحن   : 

د؟یکنیمچه  نجا یشما ا -  

 د یسند ازدواج را در آورد و کوب فشیبا نفس نفس به سمتش رفت و از داخل ک مایح

و گفت ت   م یرو  : 

دینی... ببگفتمیمبه خدا قسم راست  گفتم،یممن راست  د؟یدید - ! 

به  به خود آمد و نگایه برد یمبه سند اشاره کرد، دکتر که هنوز در بهت به رس  بعد 

دختر بود نیتعجبش صد برابر شد! انگار حق با ا د یدیمکه   یت   د انداخت، از چسن ... 

و گفت هیگر   رهیزد ز  دانستنیمکه خود   ناراحنر  ا ی از خوشحایل مایح : 

ستم؟ین وانهیمن د د یدید -  

ک چه  نیبه ا گفت؟یمشوک بود، چه  یاما هنوز تو  دکتر  که   گفتیم گفت؟یمدختر

منده است؟ برا لب زد آرایمبه لب آورد و به  یلبخند ی   هم یرس  : 

 .آره -

رنگ آنجا و دستش را  اهیو س د یمبل سف یسست شد و نشست رو  شیپاها مایح

اش گذاشت و گفت شای  یپ یرو  : 

بچه ام یرسش آمده؟ وا ی  اصال چه بال داکنم؟یچه کنم؟ همرسم را از کجا پ - . 

م گره زد و گفتگذاشت و دستانش را در ه  ت   م یسند را رو  دکتر  : 
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که چرا پدر و مادرت بهت دروغ گفته اند  بفهیم د یبا - . 

دکتر را هدف قرار داد و گفت مایح اشیک نگاه : 

شده،  یمیقد ونیز یبعد از آن تصادف که من حافظم مثل تلو  ند؟یگو یمبه نظرتان  -

کمک نکردند که من حافظه ام برگردد  آن ها حنر  ! 

شدن  بیحرف به فکر فرو رفت، به سه سال گذشته که بعد از غ نیاز گفیر  ا بعد 

از خاطراتش پاک شدند، به قول  کرد و بعض    یدیهمرس و فرزندش تصادف شد

است، تمام خاطرات  که گاه صاف و گاه برفیک  یمیقد زونیخودش شده بود مثل تلو 

مادرش از پدر و  اورد ویلیم اد یشان را به عاشقانه یهمرس و فرزندش و لحظه ها

امکان ندارد!  یت   چ ی   و همچ یشده ا توهیمفرصت استفاده کرده بودند و گفتند که 

وع کرد به رفیر  پ  خایل یبرا لیدل نیبه ا روانشناس و حرف زدن  شیکردن خود رس 

از او دوا نشد یدرد چیبازم ه او، ویل یبرا ! 

 یوهام دش،یو صورت سف مشیک یداشت، چشم و ابرو  اد یهمرسش را به  چهره

چهارشانه و دلربا کلیبا ه پرکالغ   مشیک ! 

هق نزد،  شدند ویل شتر یب شیاز اندازه، اشکها شیب ی  بایهم به او رفته بود، ز  پرسشان

باز هق نزد بود ویل دهیرس شیها رگیاز آنان به مو  یدرد دور  ! 

دختر آورده بودند؟ نیشده بود، چه بر رسه ا هت  دلسوزانه به او خ دکتر   

ک واقعا راست  نکهیاز ا ا یاو هم بغض داشت، از چه ناراحت بود؟ آ یگلو  دختر

داد و بغضش را  آرایمآن را بزند؟ رسش را تکان  د یق د یاز احساسش که با ا ی گفت؟یم

نگاه کرد، قلبش به درد آمد!  به مایح زد،یدر خود بر  د یبا شهیقورت داد، باز مثل هم

فتلب نشاند و گ یبر رو  لبخند تلخ   : 

، من کمکت  یه - زیحاال اشک نر  ،تا ماجرا را بفهیم کنمیمدختر . 



 
 

11 
 

دیاشکانش را پاک کرد، ملتمسانه نال فشیظر  یرسش را تکان داد و با دست ها مایح : 

، االن که به واقع کنمیمخواهش  - س دارم و  شتر یبردم ب ی   تیدکتر از قبل استر

 .نگرانم

زانو زد و گفت شیاو رفت، جلو  یبلند شد و به سو  ت   از پشت م دکتر  : 

دهمیمقول  شود،یمدرست  همه یح   - ! 

واقعا اعتماد  یآر  کرد،نیمرا باور  شیحرفا شهیکه هم  یاعتماد داشت، به دکتر  مایح

 !داشت

که   ی  خانه و به پدر و مادرت بگو یاست که برو  نیا کن  یمکه   یاالن تنها کار  -دکتر 

یشده بود توهیمو تو کامال  ند یگو یمراست  آن ها  یا دهیرس جهینت نیبه ا ! 

کار را به خاطر همرس و فرزندش انجام   نیا د یبا سخت بود، ویل شیبرا اما کیم مایح

دادیم ! 

دکتر گرفت و بلند شد، همزمان با او دکتر هم بلند شد و  چشم از نگاه عسیل سخنر  به

انداخت و گفت ر یرسش را به ز  مایح ستاد؛یا شیروبه رو  : 

د؟یدار یمسند دست شما باشد، نگه  خواهمیم -  

زد و گفت لبخند تلخ   دکتر  : 

یعیحتما خانم سم - !  

دکتر اما  ون،ت  کرد و از مطب رفت ب  آرایم خداحافظ   ر یهمانطور رسبه ز  مایح

 مایح شده بود، دوستش داشت ویل هت  رفتنش خ یبود و به جا ستادهیهمانطور ا

، جوای  کرد نیمه هم به دکتر فکر لحظ کی حنر  را  یبود که دل هر دختر  با یز  . دکتر
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اش  بلویط یو صورت برنزه و موها را نه، چشمان عسیل دل مایح ویل کرد یمآب 

کردیم یباز  واقعا با روح و روان هر انسای   ! 

مبل نشست، دست دراز کرد به  یشد و همان جا رو  لیتلخش به زهرمار تبد لبخند 

را گرفت و گفت منش   یسمت تلفن و شماره  : 

است لیخانه، کار تعط د یبت   فیو ترس   د یرا کنسل کن یبعد یها ضیمر  - ! 

 هت  اش گذاشت، به سقف خ شای  یپ یو دستش را رو  شیتلفن را گذاشت رسه جا بعد 

کار است؟  نیدر ا چه حکمنر  د،یشد و لبانش را گز   

 شد،یممجلل باز  ی  رایراهرو که روبه پذ کیآهسته وارد خانه شد،  یها با قدم مایح

 یقهوه ا شیمیابر  یرنگ و فرش ها یکرم و قهوه ا  سلطننر  یشامل مبل ها ی  رایپذ

 م ی  رایمجلل و گران! سمت راست پذ یرنگ، با تابلو فرش ها
  یناهار خور  ت  

 
 بزریک

بود منینش ی  رایقرار داشت و سمت چپ پذ ! 

 ونت  ب قینفسش را عم همان،یبه سمت اتاق م خورد یمپله  ی  رایپذ یروبه رو  قسمت

ش که ی   دنیشد، پدرش از د ی  رایفرستاد و وارد پذ
به او بود  هیشب تینها تک دختر

زد و گفت یلبخند : 

 !سالم گل دختر پدر -

لحظه از آن ها متنفر شد... دوست داشت دهانش را باز کند  کینگاهش کرد،  مایح

دکتر افتاد و لبخند  یحرف ها اد یبارشان کند، اما  د یایهرچه از دهنش در مو 

زد و گفت مصنوغ : 

 .سالم پدر -

و لبخندش را کش داد و گفت د یکش  قر ینفس عم بعد  : 

  میمرد ست؟یناهار حاض  ن -
 

از گشنیک ! 
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به همرسش انداخت و بلند شد  نگایه میاز حرفش متعجب شده باشد ن ا یگو   مادرش

 :و گفت

م میکنیماالن حاض   - دختر . 

رفته بود شیخوب پ نشست، انگار همه یح   مایح یلب ها یرو  واقیع لبخند  ! 

 د یکش  قر یعوض کرد، نفس عم به سمت اتاقش رفت و لباسش را با لباس راحنر  مایح

  ینگاه کرد، غم تو  نهییو به خود در آ
 

چه برسد به  کرد یمرا آب  نگاهش دل هر سنیک

نهییآ ! 

... آمد نیمقلبش گذاشت، نفسش باال  یگرفت، خم شد و دستش را رو   درد  قلبش

شد، رسخ شده بود از درد،  هت  بار هزارم خ یخود برا یرسش را بلند کرد و به چهره 

گفت  نهییرو به آ یگرفته ا  یکرد و با صدا  یرسفه ا : 

فتدیکاش از کار ب - ! 

پاسخ داد نهییآ : 

؟یت   چه چ -  

نشست و او لب زد مایح یبلور  یگونه ها  یدرد رو  یاز رو  اشیک قطره : 

قلب لعننر  نیا - ! 

درد قلبش کم تر  د،یکش  قر یاشکش را پاک کرد و نفس عم عی    مادرش رس  یصدا با 

رفت،  ونت  گرفت و به ب  نهییجلوه کند، نگاهش را از آ یعاد توانستیمشده بود و 

 یخدمتکار گوشه ا وست،یهم به آنان پ نشسته بودند و مایح ت   پدر و مادرش رسه م

 بود، مایح مدت نگاهش به سمت مایح مدر تما آن ها تمام شود ویل یتا غذا ستاد یا

و گفت د یسوپ کش خود کیم یبرا : 
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رود؟یم شیاز کارتان چه خت  پدر؟ خوب پ -  

  وصف نشدی   گرفته باشد با شوفر   یجان دوباره ا که از حرف زدن مایح  ا یگو   پدرش

 :گفت

م خداروشکر همه یح   - خوبه دختر . 

انه زد و مشغول خوردن شد، سکوت ا یلبخند مایح  یشده بود و تنها صدا جاد یدلت 

به حرف  قهیبعد از چند دق باالخره مایح د،یرسیمبرخورد قاشق با ظرف به گوش 

 :آمد

بگذارم انیرا با شما درم یت   چ خواستمیم - . 

قرار است بزند که مایح  از حرف   دند یترسیمشدند،  هت  و مادرش به او خ پدر  ! 

گفت  آرایمفرستاد و به  ونت  نفسش را ب مایح : 

 یها حرفیمکه تما   دمیشده بودم، فهم توهیمچند وقت واقعا من  نیا دمیفهم -

خواهمیمبابت... معذرت  نیشما راست است و من واقعا از ا . 

بود!  اور نکردی  او ب یبرا نیخدمتکار... ا شان حبس شده بود، حنر همه نهیدر س نفس

کردیمکار را   نیا د ینبا . 

زد و گفت ی   و تحس تیرضا یاز رو  یلبخند مادرش : 

م خودت برگشنر  یخوشحالم که به حالت عاد - دختر . 

لبخند به لب داشت، آب دهانش را قورت داد و با  دستانش را مشت کرد ویل مایح

  مهربای  
 

گفت  ساختیک : 

 !بابت غذا ممنون -
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زدند و آن ها  نر یبلند شد، بعد از رفیر  او پدر و مادرش لبخند رضا ت   از پشت م بعد 

فکر   مایح یهم بلند شدند و محوطه را ترک کردند، خدمتکار با تعجب به حرف ها

شد،  ت   رسش را تکان داد و به رسعت مشغول جمع کردن م کند؟یمکرد، چرا حماقت 

اشتصحبت کند، عذاب وجدان د با مایح د یبا ! 

رفت، دستانش را در هم گره زد و آب  ع کردن ظرف ها به سمت اتاق مایحاز جم بعد 

کرد و دستانش را باز کرد و   بار هزارم قورت داد، باالخره خود را راض   یدهانش را برا

شد،  انینما مایح یبایز  یبر در زد، بعد از چند لحظه در باز شد و چهره  یتقه ا

و گفت د ز  یبه صورت خدمتکار لبخند مایح : 

آمده شکوه خانم؟ شیپ مشکیل -  

س زد و گفت یاز رو  یلبخند خدمتکار  استر : 

خانم میبا هم صحبت کن د یبا - ! 

  مایح
 

مگ اما خسته بود، با درماندیک زد و گفت ن  یلبخند رس  : 

بخوابم... واقعا خسته ام خواهمیمبعد؟  یبرا یبگذار  شود یم - ! 

او انقدر خسته است، گفت د ید خانم وقنر  شکوه : 

خانم د یباشد، خسته نباش - . 

ام تکان داد و در را به  یرسش را به نشانه مایح تختش پناه  یبست و به سو  آرایماحتر

کابویس  چیو بدون ه ی  ایو رو  قیخواب عم کی خواست،یمبرد، دلش خواب  ! 

*****  
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س به  و با چشمای   گزد یمبار هزارم لبانش را  یبرا زند،یمرا درهم گره  دستانش پر استر

دکتر همچنان در حال مطالعه شود،یم هت  دکتر خ آن کاغذ بود، رسش را بلند کرد و   ی

 :گفت

است؟ ی   اسمش هم مطمئن   -  

دیگو یمرسا  ی  و با صدا دهد یمتکان  نانیرسش را با اطم مایح : 

، بابک شف - یعیآره، مطمئنم دکتر ! 

دیگو یمو  شود یمدر هم  شیاخم ها دکتر  : 

از کشور خارج  شیسه سال پ شخض ی   دوستانم اصال همچ یها یت  گیطبق پ -

 !نشده است

دیگو یمو  رود یمو به سمت دکتر  شود یمبلند  شود،یمخوشحال  مایح : 

؟ رانیا یامکانش هست االن تو  عن  ی - باشد دکتر  

آب  کند یمگاه ن به مایح لرزد یمکه مردمکش   و با چشمای   دهد یمدهانش را قورت  دکتر

دیگو یمو آرام  : 

هم مرده باشد د یشا - ! 

 ی   زم یبشکند و بررو  شیامکان داشت هرلحظه پاها شود،یمسست  شیپاها مایح

دینال خاکستر شود، با نگرای   : 

نه؟ ا یاست  یت   چ ی   همچ ا یکرد که آ  یت  گیپ شود نیم -  

دیگو یمو  دهد یمآب دهانش را قورت  گر یبار د دکتر  : 

کنمیمتمام تالشم را  ،سخت است ویل - . 
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دیگو یم رلبیو ز  زند یملبخند  مایح : 

 .ممنونم دکتر  -

قصد رفیر  به  صحبت ها مایح نیبعد از ا کند،یماکتفا  ی   دلنش یتنها به لبخند دکتر 

باز  گردد یمبه او مشکوک شوند... به خانه که بر  د یپدر و مادرش نبا کند،یمخانه را 

دیگو یمو  زند یم یلبخند شود،یمرسه راهش ست    هم شکوه : 

؟ی  را به من بگو حرف   خواسنر یم شبینمانده، د میآخ که حواس برا -  

راحت  الشیخ و وقنر  اندازد یمبه دور و بر  فرصت بود نگایه نیکه منتظر ا  شکوه

دیگو یم شود،یم : 

م؟یدر اتاقتان با هم حرف بزن شود یم -  

 یت  پ یساله که رسه حال بود و نشانه 47زی   اندازد،یمشکوه  یبه رستاپا نگایه مایح

 میدر دست شکوه ن فیتپل بود، به ک داشت و کیم در او مشخص نبود، قد کوتایه

انداخت و گفت نگایه : 

 !حتما شکوه خانم -

 الینگاه در سالن با خ کیو بعد از انداخیر   کند یم تیرا به سمت اتاقش هدا او 

بزند مهیم یشکوه قرار است حرف ها کند یمحس  بندد،یمراحت در را  ! 

تخت نشست، کنجکاو به  یو خود رو  ند یبنش صندیل یشکوه تعارف کرد رو  به

شد و گفت هت  چشمان پر از نگران شکوه خ : 

د؟یهست که انقدر اضار به گفیر  آن دار  چه موضوغ -  

  شکوه
 

 یی   فرستاد و رسش را پا ونت  ب قیعمزد و نفسش را  فیک  یبه بندها چنیک

 :انداخت و گفت
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خانم د یستین توهیمُش... شما  - ! 

 جان کیم شکوه که از سکوت مایح کند،یم ار یباز سکوت اخت ویل خورد یمجا  مایح

 :گرفته بود ادامه داد

جامعه، پدر و  یی   از طبقه پا یبا مرد ویل د،یشما واقعا... واقعا ازدواج کرده ا -

ی   هم یبرا امد یاز همرستان بدشان م شهیمخالف بودند و هم شهیمادرتان هم ... 

اما... خشک شده  مایح د،یلرز یم شیکرد، عرق رسد کرده بود و دست و پاها  سکوت

زد اد یفر  با یبود! تقر  : 

 .ادامه بده -

و تند به حرف آمد د یلرز  شکوه : 

که   را وقنر  نیکردنشون گرفتند، من ا  ستیبه رسبه ن میپدرتان تصم ی   هم یبرا -

بود هروقت همرستان  نیقرار بر ا دم،یو فهم دمیبراشون در اتاقشون شن بردمیم ی  چا

از رسه کار آمد، آن ها هم بروند و کارش را بسازند، فرزندتان را هم از مهد کودک 

بعد از  وانمود کردند که انگار همرستان شما را ترک کرده، ویل یو طور  دند یدزد

فرصت استفاده کردند،  نیآن ها رقم خورد و از ا یبرا تصادف شما اتفاقات خوی  

را به شما گفته ام ها ت   چ نیکه من ا  د یینگو  خانم... توروخدا به کش ! 

 ی  صدا شیاشک درون چشمانش حلقه زده بود، از ته گلو  د،یمانند ب د یلرز یم مایح

 :آمد

 االن بابک کجاست؟ پرسم کجاست؟ -

گفت  هیو با گر  مایح یپا یزانو زد جلو  شکوه : 

 ی  بال ی   که پدرتان همچ  دانمیمخدا اگر خت  داشته باشم، فقط  یبه خداوند -

اتاقتان را  گذاشتم و حنر   یرسشان آورده است، من از قصد سند ازدواج را درون انبار 
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سند در  آن د،یکن  ت   اتاقتان را تم د یکردم، چون شما خودتان عادت داشت  فیمن کث

درش باز بود و پدرتان مشغول  کهیمهنگا  انصندوق پدرتان بود که من از عذاب وجد

خانم  د،یکننیمکه اشتباه   د یبفهم خواستمیمحرف زدن با تلفن بود برداشتم، 

سال داشت کیآن بچه فقط  د،یو به دنبالشان بگرد د یتوروخدا منرصف نش ! 

رس داد و گفت آیه هیگر رسش گذاشت و با   یدستش را بر رو  مایح : 

ونت  برو ب - ! 

وع کرد درون ک یشتر یب یهیشکوه با گر  اما  ، باالخره پ  یت   به دنبال چ فشیرس    دا یگشیر 

قرمز عکس را از  با چشمای   گرفت، مایح  به سمت مایح لرزان عکش کرد، با دستای  

اش پاک کرد،  یبهش انداخت، شکوه بلند شد و اشکانش را با رورس  او گرفت و نگایه

او را لو  چگاهیه مایح دانستیم! گر ید اشتراحت شد... عذاب وجدان ند الشیخ

که خودش و همرس   بود به عکش هت  اما... مات خ از اتاق خارج شد و مایح دهد؛نیم

 با،یز  و فرزندش در آن لبخند به لب داشتند! همرسش دلربا بود و فرزندش حسای  

ن را درون یرس داد، دلتنگ بود... دلتنگ، دلتنگ! بارها ا یقلبش درد گرفت و رسفه ا

 !ذهنش تکرار کرد

د، گو  کرد یمقلبش که درد  یاش شدت گرفت و عکس را بر رو  هیگر   یدوا ا یفرس 

 !دردش آن عکس بود

د و  شتر یعکس را ب د،یخود کش یتخت و پتو را رو  یرو  د یکش  دراز  به خود فرس 

خورد و  ت   همراه با اشک ل شیبایز  یمژه ها یاز رو  ملیر  ایهیچشمانش را بست، س

نشست... خسته بود از عالم و آدم، خسته شیگونه ها  یرو  ! 

اتاق او رفت و در زد،  یبه خواب رفته بود، مادرش به سو  گذشته بود و مایح  ساعایر 

داد زد یگرفته ا  یگشود و با صدا  آرایمچشمانش را به  مایح : 

 بله؟ -
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را باال فرستاد و گفت شیابروها مادرش : 

؟مایح یخور نیمناهار  -  

داد آرایمبود و چشمانش رسخ رسخ بودند، جواب مادرش را با لحن  عصن   مایح : 

احت کنم خواهمیم کند یمدرد  ندارم... رسم کیم لینه مادر، م - استر . 

تخت  یرو  به باال انداخت و با گفیر  "باشد" از آن جا دور شد، مایح یا شانهمادرش

شد هت  پر از نفرت به در خ نشست و با چشمای   ! 

 شتر یو درد قلبش ب امد یبند نم مایح یاشک ها هم گذشتند ویل گر ید ساعایر 

اش و  هجوم برد به سمت گویس   با یاش بلند شد و او تقر  زنگ گویس   یصدا شدند،یم

 :جواب داد

 بله؟ -

دیچیمهربان دکتر در گوشش پ یصدا : 

دارم یخت   تانیبرا تشیواقع ،یعیسالم خانم سم - . 

صاف شود   شیصدا نکهیا یبرا یقلبش گذاشت و با تک رسفه ا یدستش را رو  مایح

 :گفت

، بفرمائ - !؟د یدرخدمتم دکتر  

سکوت  نیباالخره دکتر ا کرد،یم شتر یرا ب مایح یدلهره نیشده بود که ا جاد یا سکوت

 :را شکست و گفت

متاسفانه همرس و فرزندتان... مرده اند ،یعیهستش خانم سم یخت  بد - ! 

و  د یلرز  شیپاها عی    رس  ی   هم یندارد، برا ستادنیا یبرا توای   گر یحس کرد که د مایح

خورد و بر  ت   ل شیاز دست ها و گویس   ختیر یمصدا اشک  ... ی  ی   زم یزانو زد رو 
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تخت بکوباند،  یلهیکله اش را برم  خواستیمشده بود و  وانهیفرود آمد! د ی   زم

 شد؛ مایح لیکم کم قطع شد و به بوق بوق تبد  کرد یمداد دکتر که او را صدا  یصدا

مهم  افتاد،یم کرد، مهم نبود هر اتفافر   هیبار با صدا گر  نیاش را بر تخت داد و ا هیتک

احت   دی  یچه فهم ویل دند،یفهمیمنبود اگر پدر و مادرش  که پدر و مادرش به استر

زخم  یباشد بر رو  همباشد... مر  ی   غمگ خواست،یم کی! دلش موز پرداختند یمخود 

اش را باز کرد و هدفونش را درآورد،  عسیل یدستان لرزانش را بلند کرد و کشو  ش،یها

محسن  یکرد، صدا  را پیل نشیمتصل کرد و آهنگ مورد عالقه و غمگ آن را به گویس  

  گانهی
 

وار  وانهیکرد! بلند شد... د  شتر یاو را ب یها هیگر   یبه دلش انداخت و صدا چنیک

به سمت  کرد،یم یبا روح و روانش باز  گانهیمحسن  یحرف ها د،یچرخدور خود 

حرکت از  کیانداخت و با  شیبایز  یموها یو چنگش زد و او را بر رو  د یشالش دو 

 همچنان ی   گانهیمحسن  ر،یخون بودند و لبانش کو  یاتاق خارج شد، چشمانش گو 

نبود! حاال حرف  ت   چ چیگذاشت، حواسش به ه  ابانیو او پا در خ خواند یمه رحمان

وانهید یبود؛ آر  وانهیشده بود، او د لیتبد تیمردم به واقع یها ! 

 ی   بوق متعدد ماش یآنقدر بلند بود که صدا شیبود، صدا شیدر گوش ها یهندزفر 

و د یرا نشن ... 

*****  

به سمت  داشت، رسش را به سخنر  یدیباز کرد، رس درد شد آرایمرا به  چشمانش

در هم رفت و رسش را  شیاست... اخم ها مارستانیراست چرخاند و متوجه شد در ب

لب  یبر رو  یبابک شوکه شد و ثابت ماند، بابک لبخند دنیاز د د،یبه چپ چرخان

کرد   سیع آن نشاند! مایح یبر رو  یهمرسش را گرفت و بوسه ا فینهاد و دستان ظر 

دیحرف بزند، نال : 

 بابک؟ -
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زد و گفت لبخند مهربای   بابک : 

شم؟یپ باالخره برگشنر  یدیجانم؟ د -  

اش گذاشت و گفت شیشانیپ یبا درد دستش را رو  مایح : 

ست؟یمنظورت چ -  

مشغول نوازش دست همرسش شد و همزمان گفت بابک : 

تصادف سخت که ما رو بهم  کی... تصادف داشنر  زم،یعز  یکرد  یمغز  یز یخونر  -

 !رسوند

که اسباب   د یشد، پرسش را د هت  به رسعت به پشت رس بابک خ مایح کودیک  یصدا با 

بود، لبخند زد و گفت ستادهیبه دست داشت و ثابت ا یباز  : 

 !پرسم -

نکرد و  به دردش توجیه و در آغوش او فرو رفت، مایح د یبه سمت مادرش دو  پرسک

بوسه بر رس و صورتش نشاند او را محکم فشار داد و  ! 

که بابک    ابد یبرگشت تا علت صدا را ب د،یرا شن یبوق متعدد یهنگام صدا همان

 :گفت

زمیعز  یخوش آمد - ! 

شد و دِر اتاقش باز  بوق طوالی   یشدند، صدا بیفرزند و همرسش غ د یایبه خود ب تا 

 یشد و بر رو داخل، اما همرس و فرزندش کجا بودند؟ بلند  خیر  یشد و پرستار ها ر 

تخت جا مانده بود یتخت نشست، رسش را برگرداند، جسمش بر رو  ! 

انیپا  

 :مورخ
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3/6/1397 

شب قهیدق 53و  10 ساعت  
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