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 نام خداوند لوح و قلم به

 

 

و مهراد، که اگر او نبود قلم  گانهی نیآرم یبه روح آسمان شودیم میرمان با عشق تقد نیا

 !گرفتیرمان جان نم نیو ا زدینقش بر کاغذ نم

 

)رمان مهبد( و جلد دو )رمان بر  کیرمان بدون مطالعه کردن جلد  نیمهم: خواندن ا نکته

 .دییلطفا هر دو جلد را مطالعه بفرما ستین ریعنوان امکان پذ چی( به هیکیفراز عشق و تار

 

 

 :خالصه

 یکیجلد دوم رمان بر فراز عشق و تار یآرامش ، جلد سوم رمان مهبد و ادامه  یها کرانه
شنا به اسم مهبد آ یکودک بیو نشپر فراز  یکودکان کار و زندگ یایهستش. در جلد اول با دن

 میهمراه شد ی، نفس به نفس درد رو تحمل کرده. با دوستان یکودک لیکه از همون اوا میشد
نشون دادن و در جلد دو تالش تموم کودکان  یواقع یو معرفت رو به معنا مکه بهمون مرا

اما  یمتیداشتن؛ پناه دادن به کودکان کار به هر ق ایرو کیکه فقط  میدیرو د یکار دلسوز
 یاول داستان مون عشق تیو تمام معادالت رو بهم زد. شخص دیناگهان عشق از راه رس

 یپا به جوان روزیو خسته از مشکالت د دهیکش نجرو تجربه کرد و حاال کودک ر نیسنگ

:خالصه
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د مر نیکه ا میدید دو دش در جل یزندگ بیو فراز و نش یگذاشته... با تمام معضالت جسم

 ...رهیشکست ناپذ یگاه هیهمچنان تک

 

 

 :اما در جلد سه و

 

 

جلد ثابت خواهد شد که  نیکودکان کار متحول خواهد شد. در ا یایکه چگونه دن دید میخواه
. مهبد در کنار خانواده اش و مونهیم یکه در خاطره ها باق هیتنها مرام و معرفت و دلسوز

که  دهیم ییرحم بچه ها یو ب کیتار یایبه دن یاز ابهامه جون تازه ا یکه در هاله ا یعشق
 دایرو پ یقیمهبد عشق حق ایاما آ کننیدر برابرشون به رسم ادب سر خم م نو زما نیزم
مهبد به ثمر خواهد  یپر رنج و عذاب باالخره تالش ها یزندگ کیپس از  ای؟ آ کنهیم

 دونهیهنوز نم یسر راهشه اما در مورد عشق ، کس یادیو موانع ز اریبس جاناتینشست؟ ه

 .... و کشهیانتظارش رو م یچ

 :مقدمه

 ، دینما یم رهیت یاگر کم ،یگاه زیچ همه

 شود زود ، یروشن م باز

 ... است یقتیحق نیفراموش نکن ا تنها،

 ... دیبر آ یکمان نی، تا که رنگ دیبا یباران

 ... گوارا فراهم شود یه شربتترش ، تا ک ییها مویل و

 در زحمت ، ییگاه روزها و

 ... تواناتر بسازد ییکه از ما، انسان ها تا

 زود یلیخ د،یدوباره خواهد درخش دیخورش

 .. دید یرا خواه یتو باز خوشبخت و
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 اول فصل

 مهبد

 ماه قبل سه

ال اله اال هللا همه  یفرو کرده بودم. صدا میشلوار کتان مشک بیج یزده ام رو تو خی یدستا
 تی. جمعگرفتیهم شدت م یو گاه زدیتو صورتت م زیر زیجا رو پر کرده بود. بارون ر

 نیسوزن انداختن نبود. زم ی. جاکردنیحرکت م نییپا یصدا و با سر ها کیاز پاک خانه 
 ها، به قبر مورد هیهم پارک شده بودن. گر پیتا ک پیها ک نیشده بود و ماش سیاز بارون خ
 هیرو که ما هم دوبار  یاومد زمان ادمی. گرفتیاوج م میشدیتر م کیکه نزد ینظر ، هر چ

جنازه بابا و مامان، اشک  عییتش یاور ادی. با میمون، تجربه کرد یرو تو زندگ یزیچ نیچن
 یداشت وقت یچه حال ال،یل کمیاون روز خواهر کوچ نکهیا یاور ادیهام جمع شد. با تو چشم

 یکرده بود؛ کردم. حت یاون مرحوم که خودکش یبه دخترها یکه بابا مرد ؛ ناخود اگاه نگاه
 چی. ههیعیحال و هوا رو دوست ندارم. طب نیکردن نداشتن. اصال ا هیگر یبرا ینفس گهید

کنم. حتما اونم  دایهمهمه پ نیرو تو ا حهیمل شدیکاش م یرو دوست نداره. ا طیشرا نیکس ا
نگام گره خورد به زن عمو  کرد،یاروم اروم که حرکت م تیبود. جمع ختهیبهم ر یلیخ
اش فقط  گهی(. رنگ به رو نداشت و مثل هفتا خواهر و برادر دحهی)مادر بزرگ مل بهیط

ن اومد نیب یدو لحظه  نچقدر کوتاهه. چقدر همو یفکر کردم که زندگ نی. به اکردیم هیگر
کنه؟ ارزشش رو واقعاً داشت ؟!  یو رفتن، به اقا محمود سخت گذشته که باعث شد خودکش

عزادارن و دلها کبابه.  فهیطا هیاحساسش،  یفکرانه و از رو یکار ب نیحاال به خاطر هم
 یهاجوون  یقبر ها یهمه  دنیجمله با د هی ادیبه دور و اطرافم انداختم؛  ینینگاه غمگ

است که  ییقبر ها پر از جوان ها»شده بودن افتادم:  فیتو سمت چپ من ردقبرستون که 

 «توبه کنند یریدر پ خواستندیم

براش خواب  یدار مکافات چ دونهیم ینه؟! ک ایبعد زنده هست  یچند لحظه دونهیم یک
 ش،یرو سالها پ حهیمادر مل ییمن دا دیکنار زدن. شا ی. کفن رو کمستادمیقبر ا کینزد ده؟ید
 یلیخ دمشیمدت که ند نیبودم. دلم به حالش سوخت.تو ا دهید شیگفت هشت نه سال پ شهیم

بود. اون بر عکس تمام  یو کتاب خون و دلسوز دهیشده بود. ادم فهم اجزشکسته و انگار ع
و در کل دوست  کردیخرده دار نبود. به همه کمک م شهیخانواده اش، بد جنس و ش یاعضا

 ...خانواده بود. اماعضو  نیتر یداشتن

دو  نیماش هیخونه دو خونه...  هی. ودین یراض شیتو زندگ یچیزن داشت که به ه هی اما
پچ پچ  یشکوه و جالل تا خر خره تو قرض بوده. صدا همهنی... اقا محمود انگار با انیماش

براشون مهم  یچیو ه یسِر قبر کس انیخورد و خوراک م یاز زنها که فقط برا یبعض
اون مرحوم حرفاشون رو  یکایاز نزد یو اگه کس زدنیحرف م یلکیشروع شد. گ ستین

 .شدیحتما ناراحت م دیشنیم
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اقا محمود  نیکه چرا ا دمی_من نََفهَمستَم ِچِره اَ اقا محمود خوره بوکوشته؟! )من نفهمیاول زن
 خودش رو کشته؟!(

که خودش رو بکشه ادم  یادمکه. خر ُب ِد. ) هیکه خوره بوکوشه ادم ن ی_ ادمیدوم زن
 (گهیکه خر بود د ستین

حماقت کرده  دیشا کنهیم یکه خودکش یواسه افکار مردم شهرم متاسف شدم. هر کس چقدر
 یالیخ یکه درک ندارن و با ب ییخوش بحال اونا گنیم شهی. همستیباشه اما قطعاً خر ن

و... از گفت و  شنینم تیاذ یتو زندگ کنن،یاز حد رو تجربه نم شیاخه درد ب کننیم یط
بنده خدا  نیچرا ا دونهیظاهرا نم چکسیکه ه شمیمتوجه م مردمو  کیاقوام نزد یگوها

جفت  هیرو که خاک کردن نگاهم به  یکه تموم شد متوف تیخودش رو کشته. نماز م
که  تیاون همه جمع نیشد. چقدر در طول مراسم ب رهیو غم زده خ ونیگر یعسل یچشمها

 .بودن دنبالش گشته بودم ستادهیتَنگ هم ا

درست  یبتن یها مکتیاز اون ن یکی یبود و رو دهیپوش یو مانتو شلوار مشک شال
 نییمادرش، همراه مادر و مادر بزرگش نشسته بود. سرش رو پا ییمزار دا یروبرو

من  چرا دونمیاشک بود. نم سیچونش گذاشته بود. صورتش خ ریانداخته و دستش رو ز
با اون مرحوم نبودم و کامل  ادیبود که من ز نیواسه ا دیام نگرفت؟ خب شا هیاون قدر گر

ز حد ا شیب یاز سر دلسوز ه،یاون قدر تو بحر ماجرا نرفتم که حس گر اینشناختمش ،  ینم

 .رهیمن رو بگ

 نگاهش یهست. وقت حهیجذبه تو مل نقدریدونم چرا ا یفکرم مشغول شد. نم حهیمل دنید با
ه به ک یِ به همه و تنها کس هیها در من و اون شب زایچ یلیکه خ یِ تنها کس کنمیحس م کنمیم

 شیمنطق و سخن ور طورنیباهاش رو دوست داشتم و هم ی. هم صحبتکنهیدرکم م یخوب
 دیهاش اون قدر که با یبه اندازه دور و بر دیسن و سال بود و شا کم یلیخ نکهیرو؛ با ا

چرا محو چهره اش شدم.  دونمی. نمکردیپخته رفتار م یلیپاره نکرده بود، اما خ رهنیپ
بهش زل زده . سرش رو که  یکیبودم بهش که فکر کنم حس کرد که  رهیخ یجور نیهم

من تصور  دیشا ایشد.  یجوریچشماش  دنمیدزدم. با  یباال آورد به خودم اومدم و لبخند
ست با د ینفر بود. با مهربون هیبه اندازه  یخال یرش جاکردم که نوع نگاهش فرق کرد. کنا

 . نیو کنارم بش ایاشاره زد که ب

ته هم نشس پیک بایکه کنارش بود برداشتم. تقر یا یخال یآهسته ام رو به سمت جا یها قدم
 تو یدست هاش گرم بود حت شهیهم یطی. تو هر شراخوردیتنش به بدنم م یو گرما میبود

 .زمستون یروز ها نیسردتر

 !یومدیفکر کردم ن دمتیچون ند یدونستم اومد ینم_

 :گفتم یخوش رنگش انداختم و با لبخند محو یعسل یبه چشمها ینگاه
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 .نکردم داتیشلوغ بود و پ یلیدنبالت گشتم اما خب خ تیجمع نیب یلیخ_

نمه سوز داشت.  هی. هنوز هوا دیبازوهاش کش یرو جمع کرد و دستهاش رو رو خودش

 .نداده بود زیانگار زمستون کامل جاش رو به بهار دل انگهنوز 

 سردته؟_

 .شد و چشم دوخت به مزار نیغمگ نگاهش

 .کردم هیگر ادیاز درون سردمه. ز_

 یزیچی ای شهیم ادیغم تو دل ادم ز ی... وقتیچ یعنیاز درون سرد شدن  دونستمیم خوب
مراسم تا اخر  نیمهم بود که تو ا نکهی. با ایشیاز درون سرد م ادیم شیخارج از توانت پ
م ه یکس شدیمضاعف م یفقط باعث اعصاب خورد شتریاما موندن ب میحضور داشته باش

 .که حواسش به ما نبود

 .رونیب میبر نجایبنظرم از ا_

بود و در حال  نییبه همه کرد، مخصوصا به مادر و مادر بزرگش. همه سرشون پا ینگاه

 .زار زدن بودن

 !ست؟یزشت ن_

 . اونمصد در صد بهتر بود یرفتن، برا نجایهام رو باال انداختم . از ا شونه

. پاشو رنگ به رو گهید میایبرن م خوانینه چرا زشت باشه؟ فوقش آخرش که همه م_

 .نگرانتم یندار

که سمت چپ من قرار داشت به  یمتوجه ما نشد. از راه ی. کسمیاز جامون پا شد آروم
حمل قابل ت ری. حس کردم تازه نفسش باال اومد و چقدر جو براش غمیفتسمت در قبرستون ر

 .بوده

 .خوب شد نجاتت دادم_

رو از همه  یزیچینبودن. چشماش انگار  شهیچرا خنده هاش مثل هم دونمینم ای. تازگدیخند
 یوقتها از حال دلش ب یلیو من خ دونستیرو راجع به من م ی. اون، همه چکردنیپنهان م

 .خبر بودم

 ره؟یتو خونه حوصلت سر نم ییتنها_
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که من  یجورکنه، همون میتا درد دلش رو با من تقس رمیبه حرفش بگ خواستمیم همش
بود و  نیی. سرش پامیرفتیباشه. آروم آروم به سمت موج شکن م شهیکردم که هم یسع

 .ومدیکنارم راه م

 .رهیخونه، که بگم حوصلم سر متو  ستمیهم ن کاریرو دوست دارم ب یینه من تنها_

بمن انداخت و دوباره راه رو با چشماش دنبال کرد. تو فکر بودم که باز ازش  ینگاه مین
... تا حاال صداش رو نیاما غمگ میآهنگ مال هیبپرسم که شروع کرد به زمزمه کردن  یچ

 نیا اما به خوردیفقط به حد زمزمه صداش به گوشم م نکهیبودم! با ا دهینشن یخوانندگ یبرا

 :اراده گفتم ی. بهیخوب یصدا بیعج یخوانندگ یبرا شبردم که صدا یپ

 !بلند تر کمی_

 کردیبودن و ادم عشق م ایسنگ که رو به در یو کل ایبه در میبود دهینگام کرد. رس متعجب

 .باروِن نم نم ریز یحت نشست،یاگر رو به روشون م

 :ذوق گفتم با

 !و تو بخون مینیا بشرو اون سنگ ه میبر ایب_

در  ابونیکف خ یها کییگرد شد و خودش رو هم هول برداشت! چشماش رو موزا چشماش

 .نوسان بود

 من؟ من ... من چرا بخونم؟_

کاش  یحال منو عوض کرد. ا یکه کرد یبهش بگم همون زمزمه کوتاه شدیکاش م یا
بهش بگم صدات هم مثل خودت  شدیکاش م یا ،یکنیبهش بگم که تو منو خوب م شدیم

 هی... اونم به چشم هام زل زده بود. با کردمیشده بودم و فکر م رهیقشنگه. تو صورتش خ
حرف نگاهش رو  تونستمیکه م شهی. بر خالف همهیتو نگاهش چ دمیفهمی. نمیحالت خاص

به  شییخرما یبا موها شدیکه هول م شهیبخونم؛ اون روز و اون لحظه نتونستم. مثل هم
 یاکثرا با شال رو سرش. در کل تو حالت با مزه ا ای.  رفتیانگشت اشاره اش ور م لهیوس

سانت ازم کوتاه تر بود سرم  30-20مجبور بودم بخاطر قدش که کال  شهی. هممیبود ستادهیا
. به هر حال، اون زودتر از من به خودش اومد و روش رو ازم گرفت. ارمیب نییرو پا

 .به جهت مخالف هم میهر دومون زل زدبخودم اومدم و 

هم  که هنوز یعنیواسه خوندن اون آهنگ مناسب بود  یلیگفتم بلند تر بخون چون صدات خ_

 !مناسبِ 
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 یجمله ا نیبشه که واسم بخونه. ا یزد و به راهش ادامه داد. کاش راض یمحو و خجل لبخند
برام  . سکوتشگفتینم یچیه یگفتینم یچیبود که تو دلم گفتم. چقدر کم حرف بود. تا ه

 :که گفتم میبود ستادهیبود. رو سنگ ها ا ریدلگ

 ...اون موقع هارو ادینم ادتیتو _

 .دیبه سمتم چرخ کنجکاو

 ؟یزنیحرف م یاز چه موقع_

 .رخم زل زده بود میزدم. منتظر به ن یو لبخند کمرنگ نییرو انداختم پا سرم

 میبا مادرم اومده بود ادمهی. دمیبار تو رو د نیاول یکه من برا یبود کیکوچ یلیخ یلیخ_
 ختهیبه هم نر مونیاون موقع ها زندگ یعنی. یاومده بود ایدن نیتو تازه به ا یوقت مارستانیب

مال هفت هشت ماه قبل  گمیکه م ینیکار نشده بودم و مادرمم فوت نکرده بود. ا یبود. بچه

 .مامانمه وتاز ف

رو سنگ ها...  نهیکمکش کردم بش نیهم یبرا نهیبش خواستیدوختم. م ایرو به در نگاهم

 .مثل من

 خب بعدش؟_

اون موقع ها هفت سالم  دیبچه بودم. شا یلی. اون موقع ها خدمیاون لحظات خند یادآوری با

 .هشت کینزد ایبوده باشه 

که همه بچه ها بودن. تورو که  ییبه اونجا مارستان،یمامانم دستم رو گرفت و برد تو ب_
روم آ یلی. بور و کم مو و خنمتیتر تا منم بتونم که بب نییبـ*غـل کرد، آورد جلوتر و پا

 هی. به ندرت گری. من انگشتم رو تو دست هات گذاشتم و تو دست هات رو جمع کردیبود
 نیگفت ا دیتو رو د یچرا وقت دونمیدختر بچه اومد تو و نم هی. اون موقع بود که  یکردیم

 .شهیم یبچه بزرگ بشه ادم خوب

 :از تعجب باال رفت ابروهاش

 !؟ دونستیوا اون بچه از کجا م_

 .تکون دادم دونمیرو به نشونه نم سرم

... من هر وقت یهست یخوب یلیدرست در اومده. تو آدم خ شینیب شیاما انگار واقعاً پ_
 یباهات باز یلیآورد، خ یمامانت تو رو م یخونه مادر بزرگت؛ وقت اوردتمیمامانم م

 .ی. منو دوست داشت کردمیم
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 یاخرم رو که گفتم دوباره همون لبخند مخصوصش رو که موقع تعجب و خجالت م جمله

 .زد رو زد

 :گرفتم و ادامه دادم ینفس

 یاندازیبلند بود که نکن نوه ام رو م شهیزن عمو هم غِ یو ج کردمیرو دوشم سوارت م_
دوست داشتم  یلیخ میبچه ها رو از همون بچگ شهی. اما من هم شمیخاک بر سر م

کرده که  فی. مامانت برام تعریمثل االن ساکت و خنده رو بود شهیمخصوصا تو رو که هم
 حیمل یگفتیم هیاسمت چ گفتنیکه بهت م یشده وقت نایاو سه سالت  یکه بزرگتر شد کمی

 !خانم

 :دیاز ته دلش خند هوی

 ؟یگیم یجد یوا_

فته رو بهش نگ شیخاطره نوزاد کسچیه یعنیبهش نگفته بود؟  نارویا کسچیتا حاال ه یعنی

 ...نبود باباشم که وقتچیبهش بگه مهبد؟ مامانش که ه خواستهیم یبود؟ با خودم گفتم اخه ک

 :گفتم کردمیرو به خاطر وزش باد نگاه م ایدر نیسهمگ یطور که موج ها همون

 !شاالیا یگفتیگفت فدات بشم؟ تو م یم یبعد، هر کآره _

 .رو کرد شیته دل یخنده  دوباره

 .چقدر باحال بودم من! دمم گرم یوا_

ارتباط من و خانواده ام به کل با تو و خانواده ات قطع شد. اما  دمتیبعدش ند گهیاما د_

 !؟ یشیم یچه شکل یبزرگ که بش کردمیفکر م شهیبود. هم ادمیتو رو  شهیهم

 :کوتاه شده از تهش ور رفت که گفتم یو با ناخن ها نییرو انداخت پا سرش

 .کنن تتیو اذ یزجر بکش یزندگ نیتو ا نقدریا کردمیوقت فکر نم چیاما ه_

 .میاومد یدر م دیحال با نیلبخندش تلخ تر از زهر شد. منم غمم گرفت اما از ا بارنیا

 .اریبخون نه هم ن گهیخب د_

 :گفت ومدیکه بزور در م ییصدابا  آهسته

 !بخونم؟ یچ_

 :درنگ گفتم یب

 . یکردیزمزمه اش م یداشت شیپ قهیهمون که چند دق_
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 .ارهیو متن رو بخاطر ب تمیکرد آهنگ و ر یو سع سادیوا یکمی

 :رو باز کرد و شروع به خوندن کرد چشماش

 

 

♫♫♫ 

 منه دور از تو تنها سر کنم ریکه تقد دیشا

 تو گذر کنم یب دیبا یدلواپس نیاز ا دیشا

 زنمیلبخند تورو رو بوم شب رج م ریتصو

 به من یبا منه انگار برگشت فتیلط حس

 تنم سوزهیانگار م کنمیبه تو فکر م یوقت

 شکنمیحضورت م یکن منو که ب ادتی زیلبر

بعد  که یتنگ شد. دختر کایرا یبغضم گرفت... چقدر زود دلم برا یتموم شد بدجور یوقت
خانواده  یها و دعواها یبچگانه و سنگ پران لیکردن با هم، به خاطر دال یعاشق یاز کل

آهنگ من همه حسم و خاطراتم  نیعاشقانه هامون به باد رفت. با هر جمله از ا یاش همه 

 :که دستش رو گذاشت پشتم دید یتو من چ حهیمل دونمی... نم وردمآ ادیرو به  کایبا را

 !مهبد؟حالت خوبه _

 .بدم تونستمیجز خوبم نم یرو قورت دادم.جواب بغضم

 ...آره ، آره خوبم_

 .وانمود هام به خوب بودن خوب نبودم یحال دلم خوب نبود... بر خالف همه  اما

 (گنیپاک خانه هم م ی. ن:)به غسالخانه انزلپ

 :گفت قهیبعد چند دق نکهیبه جلومون. تا ا میو زل زد میدومون ساکت شد هر

 ؟یتمومش کرد یراحت نیبه ا یعنی؟  یفراموشش کن یتونیواقعاً م یعنیمهبد _

بود. حق  کای. منظورش را زنهیحرف م یداره از چ دونستمیانداختم. م نییرو پا سرم

 .میموضوع حرف نزن نیدادم از ا حیسوال رو بکنه. ترج نیو ا هیداشت که ندونه تو دلم چ

 .ستین ندیحرف زدن راجع بهش خوشا الشیخ یب_
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 ...نگفت و تو افکار خودش گم شد یچیه

 ماه بعد سه

 .اومدم رونیو تکون دادن دستش جلو چشام ب نیارم یبا صدا شیمرور خاطرات سه ما پ از

 !؟ یکنیم ریکجا س ن،یبه زم یشد رهیربعه که خ هیتو کما؟!  یداداش! رفت یهو_

با حوصله  یجورنیمن رو که تو عالم خودم بودم ا یربع ه هیداشت که  یچه صبر دمیخند

 .کرد جو رو عوض کنه یبهم کرد و سع ینگاه مینگاه کرده بود. از جاش بلند شد. ن

 .یمن چشام به دهنت خشک شد تا تو نظرت رو بهم بگ هینظرت راجع به نقشه چ ینگفت-

دم. به ساختمون کر یبه نقشه و نگاه یرو از کنار دستم که لول شده بود برداشتم نگاه نقشه
ط و فق شدیدر ابعاد نسبتا بزرگ داشت ساخته م یکنار ساختمون اصل ییساختمون مجزا

اهن کامل شده بود. قرار بود که چهار طبقه و در هر طبقه دو واحد  ریبا ت شیاسکلت بند

 .باشه یرشصت پنج مت ایشصت 

 گهید کمی.  میاریکم م یلیخ یاز نظر مال شهیمصالح داره گرون م نیخوبه. فقط، ارم_

 .به حالش کرد یفکر هی دی. باشهیمتوقف م یبگذره پروژه بخاطر مشکالت مال

 .و نفسش رو فوت کرد دیبه موهاش کش یدست کالفه

 م؟یبه ساخت و ساز ادامه بد میتونیم یتا ک اد؟یکم م یلیخ_

 :رو دوباره لول کردم و گفتم نقشه

 .و چندتا بلوک مانیس سهیبه اندازه چند تا ک دیشا_

 میخوردیم یبه مشکل یوقت شهیبر انداز کرد اما هم یو برش و ساختمون رو با کالفگ دور

 : گفتیم م،یبراش ندار یچاره ا ومدیکه بنظر م

 .شهیحل م شاهللیخدا بزرگه ا_

 :اون جمله رو تکرار کرد. سرم رو تکون دادم و گفتم شهیبارم مثل هم اون

 . شهیجور م شاهللیاوهوم خدا بزرگه ا_

رو نداشتم.  یبود. حوصله حرف زدن با کس یزنگ خورد سام میجام بلند شدم که گوش از

 :حوصله گفتم یب

 ؟یبله سام_

 :جوابم رو داد یاون با انرژ اما
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 سالم احوال داداش خوشگل خودم؟_

 .دمیو با دستم مالر چشمام

 ؟یسام یخوبم چکار دار_

 ستیجور رفتار هام درست ن نیا دونستمیشد چون سکوت کرد. م یکردم بادش خال حس

 ...یول

لحن حرف زدنم و تعداد کلمه  شدمیکه کم حوصله م یوقت یاراد ریخودم نبود. غ دست

 .کردیم رییتغ گفتمیکه م ییها

 ؟یداداش ستیامروزم حالت خوش ن_

 یحوصله تر بودم. سام یب گهیروز د هیخودمم ناراحت شدم. هر روز از  نشیلحن غمگ از
بود  وقت یلیاوضاع نا به سامان من رو تحمل کنن. خ نینداشتن که بخوان ا یکه گناه هیو بق

که  یدونستم اون یمن نبودم. خوب م یبودن ول دی. اونا شامیکه قبال بود مینبود یانگار اون
. خودم رو جمع و جور اومدمیبه خودم م دیبود با نیاونا. اما حق با ارم نهعوض شده منم 

 :کردم و گفتم

 .شده ببخش یاعصابم خط خط میسر ساختمون به مشکالت برخورد یکمی_

 دونستمیبهانه ست. م هیبهانه هام،  یفقط مثل همه  نیا دونهیدونستم که م یکرد م سکوت

 ...نه فقط اون روز نهیفکر رو کرد که داداش هر روز هم نیکه تو ذهن خودش ا

 :دادم و مشتاق گفتم یو ناراحت شده به صدام انرژ گهینم یچیه دمید یوقت

 داداش؟ یبگ یخواستیم یجانم چ_

ا ت یشوق شد. اه لعنت، با خودم گفتم اه مهبد چرا اون جور یو ب فیحال و ضع یب صداش

 .که بهش بر بخوره یکرد

 از الشیخ یخب ب یول ستین ی. خبر بدگمیخونه بعد م یداداش اومد ستیخوش نحالت _

 .گفتنش منصرف شدم

جبرانش  دیزده بودم. با یتو ذوق طفلک یشد. انگار بدجور زونی*ب و لوچه ام اولــ

 . کردمیم

 زم؟یعز یبگو چکار داشت ینه سام_

که متوجه شد دارم تظاهر  دونستمیحرف زده بودم باهاش و خوب م ینجوریمدتها ا بعد

 .حرفا بود نیبهش توجه کنم. اما اون هم لج باز تر از ا خوامیکه م کنمیم
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 ؟یبار یکار گهی. خب د گمیخونه م ایب گهینه د_

 :بغلم و با تشر خطابش کردم ریرنگ رو تا زدم و گذاشتمش ز یتاشو اب یصندل

 !یسام_

 :و سرد گفت خشک

 بله؟_

 .اعتراضم بلند شد یصدا باالخره

 گهیتو د یکارو باهام... نکن داداش نکن! باشه من رفتارم اشتباهه قبول دارم ول نینکن ا_
لحنم خوب نبود. حاال بگو  خوامیمنو نقره داغ نکن خواهشاً باشه؟! من ازت معذرت م

 ه؟یچ انیجر

 قد همون چند هاش فقط یبود. دلخور یدل صاف ی. کال بچه ارمیاز دلش تونستم در ب انگار

 .اول بود یلحظه 

 .می. گفته حتما برمیدعوت شد نایا بهیزن عمو ط یشام خونه _

عد از قبل بوده و ب یقرار مهمون یعنی... چرا قبلش بهمون نگفتن؟ ییهویکردم. چقدر  تعجب
حرفاش باعث بهتم شده  دید یشام؟! وقت یاومد که ما رو هم دعوت کنن برا ادشونی هوی

 :گفت

 ؟یداداش چرا سکوت کرد هیچ_

 :دمیپرس یگنگ با

 !وقت ؟زنگ زد گفت اون یک_

 :درنگ جوابم رو داد یب

 .بهیخوده زن عمو ط_

تو  ییجا وقتچینداشتم. ما ه یدعوت ناگهان نیماجرا و ا نیبه ا یچرا حس درست دونمینم
مو و خونه عبهمون اصرار کرد وت یلیخ حهیدوبار که مل یکیالبته بجز  میمحفل اونا نداشت
ت دعو نیعلت ا دنیفهم یبرا یکنجکاو یول میریخواستم بگم نه نم ی. م میدور هم جمع شد

 .مانع نه گفتنم شد یناگهان

 نگفت ساعت چند؟ میریباشه م_

 .نیباش نجایگفت پنج ا_
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دور هم  خوانیهمه ساعت فقط م نیتو ا یعنی! یا یطوالن یچقدر زود... چه مهمون پنج؟
موضوع مشغول شد... سام که قطع  نیباشن و فقط تا شام حرف بزنن ؟ فکرم بدجور به ا

 .کردیرو نگاه کردم که کنجکاو نگام م نیکرد ارم

 .شام ی. برابیخونه عمو حب میدعوت شد_

 !کردیبود که تعجب م یاز هر بار شترینگاهش ب تعجب

 !چرا اونوقت؟_

 .. شونه ام رو باال انداختممیکاره دور شد مهیهم از ساختمون ن یبه شونه  شونه

 .بهیخودمم عج یبرا کمی. دونمینم_

 :. تو همون حال گفت گشتیم یدنبال چ دونمیبود نم شیتو گوش سرش

عوت د ییهوی. کالهتون تو همه. نیستیخانم با اونا خوب ن حهیاخه تو و مل بهیعج یکمیاره _

 .خانوم بهشون اصرار کرده حهیمل دیشا . البتهبهیشدنتون عج

ازشون خواسته مارو هم  میدوست داشت ما اونجا باش حهیمل نکهیبه خاطر ا دیبود... شا نمیا

 .دعوت کنن

 .گهید هیچ انیجر مینیبیم میریحاال م_

به وجناتش انداختم. حس  ینگاه هیاش.  دهیرنگ پر یشلوار ل بیرو گذاشت تو ج شیگوش

 .کرده دایکردم اضافه وزن پ

 .یشیتپل م یدار یکمی کنمیحس م _

 :گرد شده نگام کرد یچشمها با

 !گفته؟ یمن؟! نه ک_

 .از گوشت بدنش تو دستم جا شد یکمیزدم و دست گذاشتم پهلوش که  یکش دار لبخند

 .گنیگوشت ها م نیا_

 :به دستم انداخت ینگاه

 .ها اصال متوجه نشده بودم یگیعه راست م_

 :گفتم طنتیرو ول کردم و با ش پهلوش

 !؟ یکنی! وضعت خوب شده رو نمطون؟یش یخوریم ادیز_
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 :که بهش برخورده بود انگار، گفت ینثارم کرد و با لحن یغره ابدار چشم

 400 یقرون دو قرون کردن و پس انداز دارم ماه هیبرو بچه من پولم کجا بود با  ایب_
جور شه  مکیموسسه  یکارا دیخب با یشده ول دایپ یکی. تازه دنبال کارم هستم. البته رمیگیم

 .که برم اونجا

 .هم بود یا گهید زیتو فکر من چ یچقدر خوب ول اوم،

 !؟ میبخور دیمزدوج شدن شمارو ما با ینیریش یخان، ک نیخب ارم_

 :جلوش رو نگاه کرد و گفت یجد

 !...وقت چیه_

تر از هر موقع  الیخ یو خشک بر اندازم کرد. ب الیخیکه ب نیرخ ارم میزل زدم به ن فقط

 :گفت یا گهید

 !خب؟ هیچ_

منو خل فرض  ایخب ؟ انتظار داشت واقعا موافق مجرد بودنش تا ابد باشم؟! خل بود  هیچ
 کرده بود؟

همه دخترا  یجا یخوایتا ابد تنها باشه. تو که نم تونهیخب؟ آدم که نم هیچ یچ یعنی_
 هان؟ یبترش

 هیمرد فوق العاده بود.  هیکردم. اون  یلبخند تلخ... درکش نم هیزد و پشت بندش  پوزخند
 کم داشت مگه؟ یها باشه. چ یلیخ یآرزو دیادم که شا

 افتیاز خداشون باشه. ق دی! خانم ها بانیآرم یتموم یتو همه چ یزنیپوزخند م یچ یبرا_

 .یهست یخوب اریه. آدم بسخوب تتیکه خوبه موقع

 : بکنم ازش که گفت فیتعر شتریب اومدم

 گهیچشم د هیبه  شهیکه هم یکیگذشته داغون. به بچه کار...  هیخانواده ام با  یادم ب هیاما _

 .ننشیب یم

 :گفتم یبا دلسوز اریاخت یب

 !...نیارم_

 .هاش رو باال انداخت شونه

 .داداش قتهیحق_
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افکارش  شتریب یشانیکنم که باعث پر یکار خواستمینگم. نم گهید یزیدادم فعال چ حیترج

 .بشم

 .انداختم و در رو باز کردم دیبودم به دم در خونمون. کل دهیرس

 .تو میبر ایب_

موند.  رهینظرش رو جلب کرد چون بهش چند لحظه خ یچ دونمیبه خونه کرد. نم ینگاه

 : هوا گفتم یجذاب تر شده بود زل زدم. ب شیمنم به صورتش که با ته ر

 ؟یکرد_

راست رفتم سراغ آخرش.  هیچرا اول جمله رو نگفته  دونمینگاهم کرد خندم گرفت نم گنگ

 :تر از من گفت جیگ

 !رو؟ یچ_

 : گفتم یحیرو با دستم کنترل کردم و با لبخند مل در

 ؟یبلند کرد شیتا حاال ر نکهیمنظورم ا_

 :دیدر اومد و خند یجیگ از

 شهیآدم م ادیو پشم بدم م شی! نه نکردم از ریکنیدرست حرف بزن پسر آدم رو گمراه م_

 !شپشوها نیا نیع

شم رو پ ششیآدم اسم ر دیبا ایداشت شپشو بود  شیر یهرکس یعنیخندم گرفت  یبدجور

 !زاشت؟یم

 :بودم که با پشت دست زد تو دهنم دنیحال خند در

 یم یسالته زشته به هر چ20 گهیخنده نخند بچه د یور ور م یدهه! ه ینخند به هر چ_
گفت بهت  نویا گهید یکی یدید هوی!  گمیبهت م نارویحاال من داداشتم دارم ا یخند

 !برخوردا! نکن پسر نکن

پاچه گرفت؟! بعد از صحبت راجع به ازدواج  یجور نیا هویچرا  نینگاهش کردم ا متعجب

 !کال صفتش برگشت

که  یگفتم. هر چ یدیلــ*ب ببخش ریروش رو ازم گرفت. ز کنمیبر و بر نگاهش م دید یوقت

 .کرد یم شیعصب بودینم لشیباب م

 .من رفتم گهیخب د_
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که هم  یزمان نیبا اول یلیبگم بسالمت. رفتنش رو نگاه کردم. خ شهیمنتظر نشد مثل هم یحت
 جوری شهی. اما اخالقش همیفرق کرده بود. البته از نظر چهره و اندام میبود دهیرو د گهید

ه بگه ک یزیچ ایبه خرج بده  یتند میکه با هم بود ینشده بود تو مدت زمان وقتچیبود. ه
 یوارید هی شهیبود که داشتم اما انگار هم یکس نیتر یمیصم نکهیشه. با ا ستهحرمت ها شک

 .داشتما وجود  نیاز حرمت و احترام ب

 !ناهار ایداداش ب_

رو با دستش کنترل کرده بود و من رو  وانیا یسمتش. دره ورود دمیچرخ لیسه یصدا با
بود که غذا درست کنه؟! پس ناهار از کجا  ینبود کس الیل ی. ناهار... مگه وقتکردینگاه م

 : افکار بودم که گفت نیاومده بود؟! تو هم

 هوم؟ میپز بخور لیسه زیچ هی بارمی_

رو  یدر سکوت همه چ صدایبه نگاهش گره خورد اونم خصلت هاش مثل من بود. ب نگاهم
. کردیغم چشماش رو هم ماهرانه پنهان م ی. حتآوردیو خم به ابروش نم کردیتحمل م

 دنمیبا د کردیم ی. سعشدیخصلت هاش نم نیشناختش ، متوجه ا یدرست نم یالبته اگه کس
به  عیداشته باشم. سر هیکه منم روح خوادیداره و م هیوحررفتار کنه که انگار  یجور

دم بخت  یدخترا نیا نینخونم در رو ول کرد و پناه برد ع یچیکه از چشماش ه نیخاطر ا
در  یهام رو درآوردم و مرتب جلو ی. کفش کتوندمیبه آشپزخونه. لبام رو تو دهنم کش

 .جفتشون کردم

 ادی یگرفته بود؟ اصال از ک ادی یآشپز یک دهیور پر نیبود. ا دهیچیتو خونه پ یخوش یبو
حلقه حلقه  اری. داشت خدمیتا خوده اشپزخونه بو کش ی! حسابدونستم؟یگرفت که من نم

کمتر زده  لیمدت به سه نیکه تو ا یبه من انداخت. با لبخند ینگاه یچشم ری. زکردیم

 :بودمش گفتم

 ؟یکرد یچ نمیبه به بب یخسته نباش _

ها َکتِه شده بود. اما بعد از باز کردن  یبه عادت شمال یدم گاز برنجش به طرز خوب رفتم

 .بروز ندادم یچیخندم گرفت اما ه یدر خورشت تو َگَمج جور بد

 .دور نمونده بود نشیب زیت یاز چشم ها حرکاتم

 مهبد؟ یخند یچرا م_

 !...یهم خورشتش خوش رنگ و لعاب بود ول یدرست کرده بود حساب یباقال خورش

بوده  دهیکس هم نپرس چیداداشم. از ه یطفلک یبود! اخ ختهیتوش نعنا ر دیویش یبجا

 : . با خنده گفتمپزنیقاتوق م یباقال یچجور
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 !مگه؟ مینداشت دیویش_

 :و برش رو نگاه کرد و بعد زوم شد رو من و با دست زد رو گونش! با بهت گفت دور

 !شد؟ یچ یدید_

 .به قهقهه بشه کنترل کردم لیبود تبد کیام رو که نزد خنده

 !شد؟ ینه چ_

 : و پا رو پا انداخت ینشست رو صندل دمق

 .گند زدم به غذا! اصال توجه نکردم که تو دستور پختش نعنا نداره_

ارزش داشت. رفتم  ایدن هیکه تالش کرده بود  نیپکر شد دلم براش سوخت. اما هم یبدجور

 : شونه اش گذاشتم و گفتم یشتش، دستم رو دور گردنش حلقه کردم. چونم رو روپ

 دونمیارزش داره قربونت برم. م ایدن هی یکه به فکر من بود نیهم زمینداره عز بیع_

 .ممنونتم ایدن هیو من  یکارو کرد نیواسه خوشحال کردنم ا

بودن. گونه  یمن دل یابروهاش باز شدن. سرش رو برگردوند تا مطمئن شه که حرفا گره

 !سام کوله به دست بلند شد یصدا هویکه  دمیاش رو بوس

 ! ب*و*س بده االیشده! میخب! ب*و*س بده! حسود خوامیآقا منم م_

 :رفت و گفت یچشم غره ا لیسه

 !گنده یل کنه نگاه کن پسره نتونست خودش رو کنتر قهیدق هیاه اه حالم بد شد! _

ماچم کرد و به قول معروف و به  یاومد سمت من و حساب لیتفاوت نسبت به سه یب سام

 !یتف مال دیجد ینسل ها نیزبون ا

 یزدم. سوت و کور تر از قبرستون بود. دلم برا میبه گوش یرو عوض کردم و سر لباسم
هفته  هی یگرفته بود و برا یکه رفته بود تنکابن تنگ شده بود.از مدرسه اش مرخص الیل

 .بود رفته بود ضیمر یلیمادرش که خ شیپ

 نیول. ادیدر کل غذا خوب بود و بهم چسب م،یریفاکتور بگ یرو تو آشپز لیسه یسوت اگر
باعث شده  نیهمواسه غذا خوردن داشتم و  یخوب یبود که بعد از مدتها ولع و اشتها یبار

 !...رو نگاه کنن گهیهم د یه لیبود سام وسه

 .(شهیکته م دیکردن آب ش بپز ی. ن: )برنج رو بدون روغن و خالپ

 (گنیرو بهش گمج م النیدر گ یمخصوص آشپز ی. ن: )ظرف سفالپ
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 :شور اشاره زدم یکردم و با چشم به ماه یبه سام رو

 .یرو بده به من سام یاون ماه_

رو برداشت و به سمتم گرفت و تو همون حال  یماه کرد،یکه مشکوک نگاهم م یحال در

 :هم گفت

 !شده داداش؟ تو حالت خوبه؟ یزیچ_

لو ج یدست شیمونده رو هم با چنگال از پ یباق اریخ دونهیبهش انداختم.  ینگاه یچشم ریز

 :گفتم یدستم برداشتم و تو دهنم گذاشتم و با خونسرد

 بشه که نشده؟ دیبا یزینه مگه چ_

 :کرد و گفت زیرو ر شیقهوه ا یشد. چشما قیبهم دق یبا دقت خاص لیسه

 !یسه ماه فرق دار نیروز هات در طول ا هیاخه امروز با بق_

همه قابل  یکه قبال بودم برا یزیو اون چ میزندگ یعیپس برگشتن من به روند طب خب
ه شده که ب زیتو من متما یزیبدونم چه چ خواستمیبود و به چشم شون اومده بود. م صیتشخ

 !هم اومده؟ لیچشم سه

 ل؟یدارم سه یچه فرق_

که وجه  دنیترسیم یبهش انداخت. انگار حت ینگاه یچشم ریرو نگاه کرد سام هم ز سام

 :گفتن، گفتم یمجابش کنم برا نکهیا یهام رو بهم بگن. برا زیتما

 ل؟یکردم سه یرییهوم؟ چه تغ_

 :درنگ گفت یکه بشنوم، ب نمیا ریگیپ دید یوقت

 من دست نکهیبا ا یغذات رو خوب خورد ،یستیحوصله ن یب ،یستیتو خودت ن ادیخب ز_
و مشتاق  یزنیحرف م یپر انرژ نکهیو... ا دادینم یجالب یگل آب دادم تو پختنش و مزه 

 .یحرفم هست دنیشن

 :و گفتم دمیبه چونم کش یدست

اون قدر تو غم گم  خوامینم گهیبر گردم. د شیسه ماه پ یبه اون حالت ها خوامینم گهید_

 ...و نمیرو نب یچیشم که ه

زنگ در خونه باعث شد نتونم ادامه بدم. متعجب هر سه تامون  یبگم که صدا یزیچ اومدم

 :گفتم یبا کنجکاو میرو بر انداز کرد گهیهم د
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 !ن؟یبود یمنتظر کس_

 :انداختن و همزمان کشدار گفتن یگاهن گهیو سام به هم د لیسه

 !نه_

که  داشتمیام بر م گهیو بشقاب ام رو با دست د دمیکشیرو همون طور که عقب م یصندل

 :گفتم نکیبزارم تو س

 .کنمیخب من باز م یلیخ_

 .کش دار تر زنگ در رو به صدا در اوردن نباریبودم که دوباره ا دهینرس ییرایبه پذ هنوز

 .اومدم! اومدم_

 دنیبه در. با باز کردن در و با د دمیهام رو تند کردم و حوض رو دور زدم و رس قدم
سوال نقش گرفت که مامور اومده واسه  نیسر جام خشکم زد. تو ذهنم ا یمامور کالنتر

 !؟یچ

... چشماش کیبار یقوز دار و لبها یا ینیبلند داشت با ب یکه جلو روم بود قد یمامور
تو  یبه ورقه ها یبا صورتش نداشتن. نگاه یپر پشتش تناسب یبروهاشرارت داشتن. ا یکم

 :گفت یخش دار ینگاه هم به من انداخت . با صدا هیدستش کرد. بعد 

 !؟ییمهبد صداقت شما یاقا_

 :نگاهش کردم گنگ

 !اومده؟ شیپ یبله خودم هستم مشکل_

 :گفت کردیتو دستش جدا م یرو از جمع برگه ها یطور که برگه اخطاریه ا همون

 .دیرو امضا کن نجایشده اخطاریه اش رو اوردم. ا تیبله ازتون شکا_

 سرباز یکرده ؟! نگاهم رو از صورت سبزه  تیاز ما شکا یک یعنیبهت نگاهش کردم.  با
ستم گفت و رفت. در رو ب یگرفتم. خداحافظ ساده ا لشیبرگه زدم و تحو یپا ییگرفتم. امضا

کرده  تیها بودن که شکا ییهام تو هم رفت. کفرم در اومد، داو برگه رو نگاه کردم. اخم 
. رمیفحش بگ یو زمان رو از فرط ناراحت نی.... کم مونده بود اونا و زمیادمها یبودن! ا

اخطاریه تو دستم از زور خشم مچاله شده بود. پس  بایگفتم. تقر یلــ*ب استغفرالله ریز
 یو راه م دمیکوبیم نیشون رو اجرا کردن. پام رو ناخودآگاه رو زم دیباالخره افکار پل

 !...یرفتم. اه لعنت
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از اومدن  یخوش یبودن. هر دوشون خاطره  سادهیهر دو مضطرب دم در وا لیو سه سام
ر بخار ت یبه دم در نداشتن. منتظر بودن من لــ*ب باز کنم. اما اون لحظه انگار من ب سیپل

 .ماجرا شن ریگیمجبور شدن خودشون پ نیهم یابودم. بر شهیاز هم

 !اومده بود؟ یواسه چ یسرباز کالنتر_

 لیهس یدر کفشام رو پرت کردم و برگه رو هم چپوندم تو دستها کیرفتم تو و نزد ظیغ با
 نیع غینا باورانه با ج هوینگاه به اخطاریه انداخت و  هینگاه به من و  هیکه متعجب 

 :که شوکه شدن گفت ییدخترا

 !نـه_

 :برگه رو گرفت سمتم ی. کفردمیپاشنه پام به سمتش چرخ رو

 !داداش؟ یچ یعنی نیا_

 :تمچشام با دستم، گف دنیو بعد از مال ییرایپذ یحال خوشم کوفتم شد. لم دادم رو صندل تموم

 .گهید کننیم یشه؟! زهرشون رو دارن خال یچ یخواستیم یچیه_

 :گفت اما بعد بالفاصله گفت یکرد که متوجه نشدم چ یلــ*ب غرولند ریز سام

دفاع از خودمون  یبرا یزیچ چی! ما هرن؟یگ یخونه رو م یعنی! ه؟یچ فیحاال تکل_

 ....ندار

 :تو حرفش دمیپر کالفه

 .گنجه ها رو بگردم دیبا_

 ،یالیخ یلها و ماه ها بنبود. بدنبال حرفم از جام پا شدم تا باالخره بعد از سا زیتعلل جا گهید
بگردم که بشه باهاش از تنها  یبه خونمون، من دنبال مدرک نایا ییالبته بعد از اومدن دا

شده  زونیدر او کینزد یکه رو چوب لباس رونمیشلوار ب بیمون دفاع کرد. از ج انهیآش
 رو تو قفل درش دیکل دی. با تردنیزم ریرو برداشتم و رفتم سمت ز نیزم رید زیبود کل

 یبزرگ باز نشده. حت نیزم ریز نیسال شده که دِر ا نیکه چند دونهیچرخوندم. اوف خدا م
اونا  لیوسا دنیتحمل د گهیرو لوال هم تار عنکبوت بسته بود. بعد از فوت مامان بابا، منکه د

 ریرو جمع کردم و تو ز لیکه زجر اور بودن نداشتم، همه وسا رو یو زنده شدن خاطرات
رو خاک گرفته  یهمه چ یرو کردیباز شد. تا چشم کار م یبد ژیق هیجا دادم. در با  نیزم

باعث شد روم رو برگردونم. با خودم گفتم با وجود  دینم شد ی. بویبود اونم به چه قطور
شمال در امان مونده باشه. دستم رو رو  طوبتاز گزند ر یزیهمه رطوبت محاله که چ نیا
 نیمز ریز یفیبرق تار عنکبوت گرفته رو لمس کردم و نور ضع دیحرکت دادم و کل وارید

 .نمیرو بب ایاش تونستمیبهتر م یرو روشن کرد. کم
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رو چرخوندم تو اتاق. سه تا صندوقچه بزرگ و بشدت خاک گرفته نظرم رو جلب  نگاهم
 مدهوین شیپ یضوعمو یعنی. هیتوش چ نمیوقت دِر اونا رو باز نکردم که بب چیکرد. من ه

اال از . حدمیبه پشت گردنم کش ی. دستفتهیب نجایباشه و گذرم به ا نیبود که مربوط به ا
 شروع کنم؟ دیکدومش با

باالخره  دیصندوق چه رفتم. با نیرو تا ته باز گذاشتم و به سمت اول نیزم ریز درِ 
 لیو سه ستادمیهست. در استانه در ا یتوش چ دمیدیم نجایو خارج از ا رونیب آوردمشیم

 :بلند مورد خطاب قرار دادم یو سام رو که تو خونه بودن با صدا

 .نیایلحظه ب هیسام  ل،یسه_

. گذرا بر انداز شون کردم. ستادنیاومدن و رو به روم ا رونیهر دوتاشون از خونه ب فورا
 هی لیه فرمان بودن. سهو هر دو شون انگار گوش ب ستادهیا خیاز فرق سر تا نوک پا! س

شون خندم گرفت حس  ستادنیتر بود. به طرز ا دهیبلند تر و اندامش کش یسرگردن از سام
کنه. با خودم گفتم مهبد  هیسرباز سر به هواش رو تنب خوادیکه م اشتمرو د یا یمافوق نظام
بود که دستاشون رو هم  نی! جالب ابرنیهم ازت م یچه حساب نی! ببیدار یعجب ابهت

ها  یمنظا نیسر به سرشون بزارم. با خنده ع کمیپشتشون چفت کرده بودن. وقتش بود که 

 :کشدار گفتم

 .به چپ چپ_

خنده هاشون رو  یخنده دوتاشون بلند شد. چند وقت بود که صدا ینگذشت که صدا یزیچ
ن، نبودم؟ نگاه هر دوشون بودم براشو شهیکه هم یبودم؟ چند وقت بود که اون برادر دهینشن

 :پر از عشق و عالقه بود. سام با لبخند گفت

 !داداش؟ هیچ_

 :دادم با لبخند گفتم یفیرو رو شونه اش گذاشتم و فشار خف دستم

 .زمیعز یچیه_

 : که پشت در بود کردم و گفتم یبه صندوق بزرگ یشدم و نگاه یجد

 .رونیب میاریرو دونه دونه ب نایکمک کنه ا ادیتون ب یکی_

 ریز یتو یطاق گذاشت و سرک یدستش رو رو یحرفم تموم شد با کنجکاو یوقت لیسه
. با دهیرو ند نیزم ریز نیوقت ا چی. از نگاهش مشخص بود که تا به حال هدیکش نیزم

 :تعجب گفت

تو دست نزن که  م،یاریرو م نایچقدر خرت و پرت هم توشه! داداش، ما دوتا ا هییعجب جا_

 .نهیبیم بینش کمرت بد آسبا بلند کرد
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ه ک یا هیجلو و اونور صندوق رو گرفت! در عرض چند ثان دیپر یبگم که سام یزیچ اومدم
 یلیکه انگار خ یبا لحن یاومدم دهـ*ن وا کنم صندوق رو رو هوا نگه داشته بودن. سام

 :روش فشار بود گفت

 .که نخوره بهت یبرو کنار برو کنار داداش_

 !بزنم یاجل معلق اصال فرصت ندادن من حرکت نیبهت دوتا شون رو نگاه کردم. ع با

بار با دستش غ لی. سهمیفتیصندوقچه بلند شد باعث شد هممون به سرفه ب یکه از رو یخاک

 .معلق تو هوا رو کنار زد یها

 !ن؟یرو وا نکرد نجای! چند سال دِر ایاوف عجب خاک_

 : شک گفتمرو باال انداختم و دو به  شونم

 .سر نزده یکس نجایکه به ا شهیم یسال زدهیس ایدوازده _

 :دیبه صندوق کرد و مغموم پرس ینگاه یسام

 .که مونده باشه دونمیم دیتو هست که سالم مونده باشه داداش؟! من بع نیا یزیبه نظرت چ_

 :کردم و گفتم لیو رو به سه دمیلبم رو جو پوست

 نیا یابر زیو چند تا پارچه تم اریب میریبگ نایا یخاک رو از رو نکهیا یچند تا پارچه برا_

 .صورتمون تا خاک و خل تو حلقمون نره میکه ببند

حرفم، قدم تند کرد و برگشت تو خونه. صندوق رو بر انداز کردم قفل  دنیاز شن بعد
از خاک نظرم رو جلب کرد. اروم رو دوتا پام نشستم و  یقطور هیال ریرو درش ز کیکوچ

 :با تعجب گفت ی. سامدمیروش کش یدست

 !قفله؟_

قفل  نویتوش بوده باشه که مامان و بابا ا یمهم زیچ دیاوهوم اکتفا کردم. حتما با هیگفتن  به

 :که پارچه ها رو آورد رو بهش کردم و گفتم لیکردن. سه

 ل؟یهس میکن کاریباشه ندارم. چ تونهیکجا م دشیکل نکهیاز ا یقفله... من اطالع یکی نیا_
زد شکست قفل رو؟ البته قفلش ازون قفل  شهیم یزیبنظرت با چ ای ادیب دیساز با دیکل

 .کهیکوچ یها یمسافرت

 دمیلبهاش نشست. فهم یرو یطونیلبخند ش هیبا قفل ور رفت. بعد از چند ثان یشد و کم خم

 :گفتم یکرده. با لبخند محو دایمشکل پ یبرا یکه طبق عادت معمول راه کار

 طون؟یتو فکرت هست ش یچ_
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 :صاف کرد خودشو

 . کنمیسنجاق سر زنانه دستم باشه بازش م هی_

 :گفتم یبهش زدم و با خوشحال یگله گشاد لبخند

 .ارمیبرات م الیمن از کمد ل_

اش رو باز  یواریراه افتادم. کمد د الیدر درآوردم و به سمت اتاق ل یرو از پام جلو ییدمپا
 جعبه منظم و هیهاش رو تو  پسیسنجاق و کل دونستمیبه کف کمد انداختم م یکردم و نگاه
 زیر یبود و روش طرح قلب ها یاش رو که فلز کیکوچ ی. جعبه رنگ دارهیمرتب نگه م

 نیهم یبرا داشتینگه م نجایاق هاش رو اسنج شهیبر داشتم. هم تو قرمز داش یصورت
که به  یزیچ دنیهوا بازش کردم. اما با د یهمون رو برداشتم و ب یگونه شک چیبدون ه

 کردمیسنجاق ها تو جعبه وجود داشت، از تعجب ماتم برد و خشکم زد... باور نم یجا

 !...دمیدیرو که م یزیچ

که دستش رو  یپسر هیو  الیآوردم. ل رونیبهت در اومدم و عکس دو نفره رو از جعبه ب از
 ی. حس کردم پشتم جور بدشدنیم دهیح*ل*ق*ه کرده بود تو عکس د الیل یدور شونه ها

که تو عکس بودن باهاش  ینجوریا بهیمرد غر هیاجازه بده که  الیکه ل کردمی. باور نمدیلرز
 ایدوست پسر داشت  الیل یعنیاجازه بده که بهش دست بزنه. ماتم برد  یباشه و حت یمیصم

 !از اقوام شون بود؟ یکیپسر  نیا

نوشته  یزی! بنظرم اومد که پشت عکس چشناختمش؟یاز اقوام شون بود چطور من نم اگه

 .رو خوندم الیشده. عکس رو برگردوندم. آروم و زمزمه وار خط ل

 .... دوستت دارم ماهاننیفرورد17من و عشقم... _

 نیزد و به زم یمحابا از دستم ول شد. رو هوا چرخ یاسم ماهان عکس ب دنی! با دماهان
رو نگه دارم. اونم از دستم رها  یرو نداشتن که جعبه فلز نیدستام قدرت ا گهید یافتاد. حت

 . مغمومختیر رونیگردنبند بود ب هیتوش که چندتا کاغذ تا خورده و  یها لیشد و همه وسا

 :بلند شد اطیحسام از  ینشستم. صدا نیرو زم

 !؟یایشد داداش چرا نم یچ_

 کرده باشه و دور از چشم من با یپنهان کار نقدریا الیکه ل شدیقفل کرده بود. باورم نم فکم
اون قدر ازش دور شده  نکهیارتباط داشته باشه و من... از خودم واقعاً بدم اومد. از ا یکس

ه با من بدم که بمن نگفت نقدریا یعنیجستجو کرده بود.  گهید یکی شیبودم که محبت رو پ
 ؟یکرد کاریمهبد چ یکار کرد یدوست شده؟! آروم با خودم گفتم تو چ الفجنس مخ

 :هوا با خنده اومد تو و گفت یب لیسه
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 !؟ینکرد داشیپ ؟یسنجاق بساز ای یاریسنجاق ب یرفت_

برداشت .  زیبه سمتم خ عیچشماش نگران شد. سر دنمیرو با صدا قورت دادم. با د بغضم

 : دیپرس یافتاده ام گذاشت و با نگران یدست رو شونه ها

 ؟ یمهبد خوب_

 یموند به عکس که حاال برعکس و از سمت نوشته رو رهیرو چرخوندم و نگام خ سرم
رنگ و رو رفته افتاده بود. رد نگاهم رو گرفت. به سمت عکس رفت. دوال  یِ گریفرش ج

 .شد و برش داشت و نوشته روش رو خوند

 .السیکه خط ل نیا_

 ادیعکس رو برگردوند. دهنش اون قدر از تعجب باز موند که کم مونده بود فکش ب فوراً 

 .شده یبرزخ یلینگذشت که اخم هاش به هم گره خورد. حس کردم خ یزی. چنیزم

 !ه؟یپسره ک نیا_

از زور خشم منفجر شه.  لیتو دستش مچاله شد و من حس کردم هر لحظه ممکنه سه عکس

 :دیغر

 !دوست پسرشه؟ نیگذاشته بغلش کنه؟ ا یبه چه حق_

بود.  ندیراه کج بره برام خوشا الیدوست نداشت ل نکهیکردم. ا نیاش رو تحس رتیغ
. احساس پوچ  کردمیاون موقع ها حساس شده بودم. احساس عجز م نقدریچرا ا دونمینم

 .پر شد یبودن. چشمام جور بد

شد... سرم رو بلند کردم  نیمهبد که اخرش ا یغافل شده بود ی. چقدر از همه چدیلرز چونم
م. نگاهش کرد جیآب به اتاق برگشت . مردد و گ وانیل هیزود با  یلیسر جاش نبود خ لیسه
 یرو لبام وادار ام کرد آب رو بخورم . اما حت وانی. با گذاشتن لگهیم یچ دمیشنینم یحت

شدن آب رو صورتم حس کردم از خال به  دهیپاش آبم باعث نشد که التهاب درونم کم شه. با

 .رو بشنوم لیسه یپرتاب شدم. نفسم باال اومد و تونستم صدا رونیب

 صدام رو؟ یشنویمهبد حواست به منه؟ م_

 :گفتم دیلرزیکه م ییو صدا یدرنگ با ناراحت یب

 ارزشم؟ یبد و ب نقدریمن ا یعنیچرا ازم پنهان کرده؟ _

اش زد. نفسش رو  رهیت ییخرما یبه موها یچنگ یو با کالفگ نیمن نشست رو زم نیع

 .فوت کرد

 .از همه مون پنهان کرده نه فقط از تو_
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 یشده. هر دوشون حساب یداد که چ حیبراش توض لیما اومد تو و سه ریتاخ دنیهم با د سام
رو داشتم که شکست خورده از جنگ برگشته...  یمن... حس سرباز یبودن ول یعصبان
حقه من  نیو پوچ بوده. ا چیکردم همش بخاطر ه میکه تو زندگ ییتموم کار ها کردمیحس م

 :و گفت دیچشماش رو مال ی. سام کنهیبر قرار م ارتباط یبا ک الیبود که بدونم ل

 یلیخ دونمی. ممیکار زشتش رو بفهم نیعلت ا دیداداش. با میحرف بزن الیبا ل دیما با_
 م؟یما باهاش حرف بزن یخوای. ممیباهاش حرف بزن یمنطق دیبا یول یناراحت شد

داد فقط به چند تا کلمه اکتفا کردم و  یقد نم یچیدرد گرفته بود. فکرم به ه یبدجور مغزم

 :گفتم

 .باهاش حرف بزنم دینه بچه ها... خودم با_

بهش  یفیگذاشتم و فشار خف میشونیپ یقراره برگرده. دستم رو رو الیهمون شب ل دونستمیم
 یزیچ یجلو دی. نبا دادمیوا م یزیچ یجلو دیبود. پاشدم. نبا ختهیدادم. همه افکارم بهم ر

 ریممکنه خطا کنه و تحت تاث یدختر جوان بود و هر جوون هی الی. لباختمیخودم رو م
هــ ـوس زود گذر بوده باشه... اما به هر  هیاحساساتش باشه... ممکن بود بودنش با ماهان، 

فل باز کردن ق یگرفتم فعال بهش فکر نکنم و برم پ می. تصمزدمیباهاش حرف م دیحال با

 .صندوق

 الیل

اومدم.  رونیبود ب یبستر مارستانیرو پاک کردم و از دره اتاق مامان که تو ب اشکام
بعدش درد  یلیخ شدیکه م یدرمان  یمی. شدیبخش زد و خواب باالخره دکتر بهش آرام

بود نداشتم. قدم هام  دهیهمه سال برام زحمت کش نیکه ا یزجر زن دنی. تحمل د دیکشیم
نشسته و سرش رو تو دستاش  مکتین یدر رو یسست شده بودن. بابا کالفه اما آروم جلو

 :گرفته بود. آروم صداش کردم

 بابا؟_

 ی. چشماش کاسه کردیمن رو نگران م یکه سرش رو بلند کرد حساب یاش وقت دهیپر رنگ
بود.  یا گهیفروغ تر از هر زمان د یتر و ب رهیمردمک هاش انگار ت یو قهوه اخون بود 

جلوه  دیقدر سف نیوقت ا چیبابا ه یشده. موها رتریشکسته تر و پ شهیحس کردم از هم
. انگار هر بار که مامان نهیهم کنهیم دیشبه موها رو سف هیغصه  گنیکه م نی. ا کردینم
. من رو مهمون لبخند کم شدنیم دیبابا هم سف یچند دسته از موها شدیم یدرمان  یمیش

 .جونش کرد

 جانم؟_
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پهن مردونه اش گذاشتم. چقدر الغر شده... دست  یکنارش و سرم رو رو شونه ها نشستم

 ...مبد شیچپش رو بلند کرد و گذاشت رو سمت راست صورتم و نوازشم کرد. خواستم دلدار

 .شهیحالش خوب مبابا غصه نخور... مامان _

 تر از زیبراش عز ایتو دن یچی. هدیپرستیکه غصه نخوره؟ بابا زنش رو م شدیمگه م اما

 .اش نبود مهینج

 یمیتر از قبل شده و ش فیضع یلیکه مامان خ میدونستیپر شد. هر دومون خوب م چشماش
. میایکنار ب تیواقع نیبا ا میخواستیعذاب مضاعف ِ واسش. اما نم هیهم فقط  یدرمان 

باور برسه  نیخواد به ا یکس نم چیخودش رو تصور کنه. ه زیمرگ عز خوادینم چکسیه
ه اگر بدونه ک یرو کنارش نداشته باشه. حت شیزندگ شخص نیزتریعز یروز هی دیکه شا

رو نداره و ممکنه که از دست بره... اما چرا  یماریبا اون ب دنیجنگ یارای گهید زیاون عز
خدا بزرگه و سر  میگی؟! چرا همش م شهیخوب م میگیو م میدیم دیام نقدریبه خودمون ا

 ؟ میکنیم تیبه خدا گله و شکا میدیکرده مون رو از دست م زیآخر باز اون عز

چطور  دونستمیمن نم یرو ندارن. ول گرانیکردن د دیشدن و نا ام دینه، ادمها حق نا ام اما
 اجیعشقش به درد اومده، آروم کنم. خودمم احت دنیمرد عاشق رو که از درد کش هیبابد قلب 

ابا ب زاشتمیم کمیداداش هام تنگ شده بود. بهتر بود  یارومم کنه. چقدر دلم برا یکیداشتم 
ه زنگ بزنم. درس و مدرسه خلوت بابا به خون قهیچند دق نیخلوت کنه و من تو ا دشبا خو

 یت. اانداخ ی. تنها گذاشتن بابا تو دلم هراس و دلشوره م گشتمیبر م یبه انزل دیداشتم و با

 .من دل نگران شون نباشم نقدریتا ا یانزل انیب یدرمان  یمیکاش بعد از ش

 .به خونه زنگ بزنم بابا جون رمیمن م_

 یاز جام بلند شدم و به سمت در خروجچشماش رو رو هم گذاشت.  دییبه نشونه تا فقط
 دایشماره خونه رو پ ریاخ یتماس ها ستیبود. از ل یسرم هم تو گوش نیح نیرفتم . تو هم

شروع کرد به زنگ خوردن. سه زنگ... چهار  یکردم. شماره رو که لمس کردم فور

 .دیچیپ یمهبد تو گوش یصدا هوی! که دارن؟یکه چرا بر نم کردمیزنگ... داشتم فکر م

 بله؟_

 .مضاعف یخستگ دیشا ایتو صداش هست.  یا یکردم ناراحت حس

 .یسالم داداش_

کج خلق  شیکرد. چرا مهبد مثل قبل نبود چرا مکث کرد؟ چرا مثل سه ماه پ یبیعج مکث

 .نهینبود؟ اما حس کردم سر سنگ

 مامانت چطوره؟ ؟یسالم خوب_
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 : درنگ بپرسم یباعث شد ب میوسرد تر از قبل شده بود. اخه چرا؟ کنجکا یحت لحنش

 اومده؟ شیپ یداداش مشکل_

 .رو فوت کرد نفسش

 ؟یگرد یبر م یک_

. اما خودم رو جمع دیکه تو مغزم بود پر یجوابم رو نداد. خوف به دلم افتاد. هر چ یحت

 : کردم. آروم گفتم

 .ساعت پنج اونجام فتمیراه م گهیساعت د هی_

 .یرسیم یپس به مهمون_

 .اوردمیاز حرفاش سر در ن ؟یمهمون کدوم

 ؟یا ی! چه مهمون؟یمهمون_

 :حوصله گفت یب

 .. منتظرمیفهمیخودت م ایب_

 داداش چش بود؟ ؟یچ یعنیشدم. وا  رهیخ یبعد... بوق ممتد! مبهوت به گوش و

 رهیخ نیو به زم واریزدم به د هیساده ام گذاشتم و تک یمشک یمانتو بیج یرو تو یگوش
ز ا یناراحت کننده ا زیشدم که چ یکم کم داشتم مطمئن م گهیشدم. تو فکر فرو رفتم. د

لــ*ب گفتم،  ریو اروم ز دمیکش یسرد شده. پوف بلند نطوریطرف من سر زده که داداش ا

 .رو دوست ندارم شحال دادا نیاوف، اصال ا

شد. خودم رو صاف کردم و  انیراهرو نما یکه بابا از انتها دمیجو یلبم رو داشتم م پوست

 :گفت یو اروم فیضع ی. با صدا شدیم کیزل زدم بهش که بهم نزد

خونه... همون قدر که مادرت  یو بر گرد یرو جمع کن لتیوسا دیبا میوقت ندار ادیز_

 .داره اجیبهت احت شتریب دمیبه توجه داره، برادرت هم همون قدر شا اجیاحت

ست. دستش رو گذاشت پشتم با هم به سمت در خروج نش یلــ*ب هام لبخند کم جون رو
 نیمنو ع تونستیگرانه اش رو چقدر دوست داشتم. واقعاً چطور م تیحس حما نی. امیرفت

که هفت سال  ینبودم. من مهیکه اصال از خون اون و نج یدخترش دوست داشته باشه؟ من
ر پد هیمثل  ینجوریا تونستیشدم... چطور م تیبزرگ و ترب گهیجا د هیرو  میاول زندگ

 ستم؟ین شیکه من دختر واقع ارهیبه روم ن شدیم یپشتم باشه و هر بار که ازم عصبان یواقع
شدم و گفتم  رهیتو چشماش خ یجورنیهم ،یزیشدم از هر چ یاما من... هر بار که عصبان
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 ه تحملها چه صبوران یو بعض میشکنی! چقدر ساده ما ادمها دل هم رو میستیتو که بابام ن

 .کنن یم

 .و تو افکارم غوطه ور بودم ستادهیکه کنار جدول پارک شده بود ا نشیماش یجلو

 بابا جون؟ ینیش یچرا نم_

سمندش گذاشته بود و  نیاومدم. دست راستش رو رو سقف ماش رونیصداش از افکارم ب با
رو که  نیرو باز کردم و نشستم. ماش نیجوابش رو بدم در ماش نکهی. بدون اکردینگام م

 :استارت زد گفت

 بفهمن؟ خوانیبچه رو نم تیچه خبر جنس لیاز مادر سه_

 ینددراز لبخ انیبعد از سال لیسه یشدن بحث بچه دار شدن مادر و پدر نا تن دهیکش شیپ با
 من رو هم خوشحال د،یخبر رو شن نیا یذوق داشت وقت یکل لیسه نکهیرو لبام نشست. ا

 .کردیم

هر چند  نمشیصبرانه منتظرم بب یب ی. واهیچ تشیجنس یکه ندون نهیبه ا فشیکِ  گنینه م_

 .ادیاالن فقط چهار ماه گذشته و پنج ماه مونده که ب

 نمیمن ذوق نکرد سرم رو برگردوندم سمتش تا بب یهم پا دمید یساکت شد. وقت بیعج بابا
چشماش رو پر کرده بود و نفس  بانهیاشک غر یاون هاله  شهی. مثل همهیعلت سکوتش چ

 دنیشن ایبچه  هی دنیکه از د یشده بودن. دوباره همون حسرت نیکه از زور بغض سنگ ییها

 .هم تو چشماش نشسته بود نبارینشست، ا یتو چشماش م لیفام یاز بچه ها یخبر هی

خودش رو  یبچه  یروز هیرو ازش گرفتم. دلم براش سوخت. چقدر دوست داشته که  روم
 یادم چهل ساله بود. از همون روز هی...اما غم تو چشماش انگار فراتر از غم رهیبـ*غـل بگ

غم رو  نیسال از مهبد جدا شد ا ازدهی یکه سرنوشت من برا یاز همون روز دمش،یکه د

 ...دمیوقت ازش نپرس چی. اما هدمیپدر خونده ام د یتو چشما

 .ادم ساکت و محزون باشه هی شهیباعث شده که هم یو چ بوده یکه گذشته اش چ دمینپرس

 بزارن؟ خوانیم یاسم بچه رو چ_

. الیزد. اه لعنت به تو ل یبچه بچه... همش بچه... همش فکرش تو موضوع بچه دور م بچه
بهش زل زدم . پشت چراغ  یچشم ری. زدیخودش کش دمینکش شیاما خب من که بحث رو پ

 :شد. اروم گفتم رهینگام به شمارش گر چراغ راهنما خ. سادیوا کیقرمز تو تراف

 .نیپسر باشه محمد ام ندا،یدختر باشه ل_

 :دستش رو فرمون ضرب گرفت با
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 بود؟ یمهبد بچه بود چجور_

 ...هویبود و  دهیهمه سال ازم نپرس نیجا خوردم. چطور ا یسوالش کم از

 بابا؟ یپرسیم یچ یبرا_

 :اش رو باال انداخت و گفت شونه

 .دمشیند ی. اخه من بچه که بود درست حسابیمحض کنجکاو_

بود. نگاهم رد نگاهش رو زد. پسرک  رهیخ ابونیخ گهیحرف زدن به سمت د نیح نگاهش
باعث شده که بابا  نی. هوم پس افروختیهم م یداشت دستمال کاغذ یکیفال فروش کوچ

 .مهبد بپرسه یکنجکاو شه تا ازم راجع به کودک

اون  بعد از یول ادینم ادمیرو  میقبل از چهار سالگ یعنی ستین ادمیرو  میبچگ ادیخب من ز_
همه  یواسه خوشحال یبود. از همون بچگ یساکت و اروم با پشتکار ی. مهبد بچه ادمهیرو 

مرد... از  یخورد واسمون م یدستمون خراش که م یکرد. از همون بچگ یمون تالش م

 ...یهمون بچگ

تونم به اون لحظات فکر کنم. نگاه  یوقت نم چیچرا ه دونمیفت. نمراه گلوم رو گر بغض

 :به بابا کردم و با بغض ادامه دادم ینیغمگ

 ...مرد بود هی یاز همون بچگ_

 دیافتادم که داداش بعد از سالها اومد دنبالم و من دلش رو شکستم... شا یلحظات ادیبعد  و

 .باور نداشتم زدمیکه االن به بابا م ییاون موقع ها اون قدر به حرفا

 .خونه رو سمتم گرفت دیبه خونه. بابا کل میبود دهیرس

 بابا یجا نزار یزی. چایبزار توش و ب یبردار دیکه با یزیزود ساِکت رو بردار و هر چ_

 .جون

خواستم در رو باز کنم  یرو از دستش گرفتم. ازش که دور شدم وقت دیزدم و کل یلبخند
هش گره خورد. سرش رو گذاشته بود رو فرمون و چشماش رو بسته بود. چشام پر نگاهم ب

دم. باز کر دیخونه رو با کل یرنگ و ساده  ی. دره ابدمیکشیشد. منم داشتم پا به پاش درد م
و  شون یصورت یو حاال گلها کردیم یدگیبهشون رس شهیکه مامان هم یینسترن ها دنیبا د

. از راه سنگ فرش شده دنیاشکام تند تر رو صورتم دو آوردیعطرشون ادم رو به وجد م

 .گذشتم ،ییپرتقال و خرما بود و کاج طال یکه دو طرفش درخت ها

 . چقدر خونه بدونکشهیم یچ نجایکه بابا ا دمیرو که باز کردم تازه فهم ییرایرو به پذ درِ 
خوش غذا تو تموم  یوب شهیخونه هم نیو زجر اوره. ا دهیعذابت م یکه دوستش دار یاون
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بود. با دستم  ندیروح و ناخوشا یب ی. اما بدون مامان همه چدیچیپ یهواش م یمولکول ها
ردم رنگش رو که باز ک دیسف ی. رفتم سمت اتاقم. دِر چوبنمیتا درست بب ماشکام رو پس زد

عالقه  یتو چرا به مشک دونمینم گفتیم شهیشد. بابا هم انیو قرمز اتاق نما یتم مشک

 .رنگ ماتمِ  ی... مشکالیل یدار

. ..یاز همون هفت هشت سالگ دیشد رنگ مورد عالقم. شا یمشک یکه از ک ادینم ادمی قایدق
رو تو تن داداشم  یبود که مشک یبار نیمرد. اخه دوم میاز همون موقع که پدر واقع دیشا
. ادید مبه مهب یکه چقدر مشک کردمیفکر م نیجنازه پدرم به ا عییاومد که سر تش ادمی. دمیدیم

 میروش رو بردارم که گوش یشیآرا لیرنگم و خواستم وسا یمشک شیآرا زیرفتم سمت م
 یکه روش نقش بسته بود لبخند محو یاسم دنیو با د دمشیکش رونیب بمیزنگ خورد. از ج

 :کرد و گفت یدست شیزدم. جوابش رو دادم. پ

 خانم؟ یسالم سالم عشقم... چطور_

من  یایکه تو دن یبود. ماهان... ادم یو پر از شور زندگ یدت معمول، پر انرژعا طبق
از  یکیمتفاوت. بودنش انگار شده بود  یخاص. حرف ها دیادم متفاوت. با عقا هیبود.  دیجد

 .میواجبات زندگ

 ؟یسالم ماهان خوب_

به کار  زیمثل اون کلمات محبت ام تونستمیوقت نم چی... چرا هی... فقط ماهان خالماهان

 .. طبق انتظارم بازم پکر شدگهید زیهر چ ای زمیببرم. بگم عشقم... عز

 .یاز ماهان خطاب کن ریغ یزیبار منو چ هیارزو به دل شدم که تو _

 نیکه ا یچرا موقع دونمیبهش ابراز محبت کنم اما نم خواستمیرو فشار دادم. من م لبام
ره شونه و گردنم و د نیرو گذاشتم ب یکرد. گوش ینم یعقلم فرمان بردار کردمیم دیکارو با

 .رو باز کردم میواریکمد قرمز د

 نه؟ ای یخوب ینگفت_

 .خنده مردونه هی. دیخند

 .دنیبعدم سوال رو با سوال جواب نم دمیها... من اول پرس یزبل_

 :حال گفتم یب

 .ستمینکن ماهان. بد ن لهیو پ یشوخ_

 :گفت یرو فوت کرد. با ناراحت نفسش

 جون بهتر نشده؟ مهینج_
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 :رنگ یخردل یحوصله چپوندم تو ساک دست یهام رو ب لباس

 .نه نشده_

 هی. اونم پدرش کنهیدرکم م دونستمی. حال بِد ادم ها رو دوست نداشتم. مدیکش یبلند آه

 .برد غمایجونش رو به  یماریصعب العالج داشت که اخر همون ب یماریب

 . مینیرو بب گهیهم د دیبا ی. اومدالیبرات تنگ شده ل یلیدلم خ_

 یرو م نی. ماهان ادِ یبهم بگه کلمه با یکس ادیکه اصال خوشم نم ییزهایاز چ یکی...؟ دیبا
ام  زهیجمله و همون کلمه باعث شد تموم انگ نی... هم کردینم تشیدونست اما هرگز رعا

 :بدم و بگم حرف زدن باهاش از دست یرو به کل برا

 .زنمیماهان بابام منتظره بعد زنگ م_

 !...مهلت بهش بدم تلفن رو قطع کردم نکهیشده بودم و بدون ا یحرص

روز بخواد بگه برو ازت  هیرو که کامل جمع کردم با خودم گفتم ماهان حق داره اگه  لمیوسا

 ...اما خب ستیدرست ن دونمیرفتار ها که من باهاش دارم خودمم م نیخسته شدم. اخه ا

 .و صفحه اش روشن شد دیلرز زیم یکه اومد رو یامیپ برهیاز و میگوش

 .ادهیاما ما صبرمون ز یریگ یامروزم شما پاچه م میدیباشه خانم فهم_

 . کردیرفتار رو تحمل نم نیا دیبود، شا یا گهیمتفاوته. چون هر کس د گمیکه م نهیهم
 یتنگ شده بود. برا دنشید یکارها نبود. دل منم برا نیاما ماهان اهل ا کردیم یتالف دمیشا

طور که از اتاقم  نیرو هم میگوش ی. گالر کردیم قیتزر با نگاه به آدم یکه حت یآرامش
انگار سگ  یبدجور شیمشک یباز کردم و عکسش رو نگاه کردم. چشما رفتمیم رونیب

 یهاش و دماغش به طور قشنگ. لب بردیلَختش... هوش از سرم م یخدا داد یداشتن و موها
اشگاه و چون ب دهیبلندش تناسب داشتن. قدش بلند و اندامش کش یشونیو پ دهیبا صورت کش

 میمن بود و من ازش اون روز که رفت نیدورب بهبود. لبخندش که رو  یپروش اندام رفتیم

 . دادیبهم م یعکس گرفتم، حس خوب یبلوار انزل

وباره رو د میبود و من ازش عکس گرفتم. کفش کتون ستادهیکوچک خان ا رزایم یکشت یرو
 شیداده بود به صندل هیبلند و تندم رو به سمت در خونه برداشتم. بابا تک یپام کردم و قدمها

ازه ت نیکرده بود. دِر خونه رو قفل کردم. با نشستنم تو ماش لکسیچشمهاش رو بسته و ر
 ییها شدم. دنبال قسمت ها تیگشتن تو سارو در آوردم و مشغول  میگوشحواسش جمع شد. 

 .زاشتیتو وبالگ خودش پارت هاش رو م یروز هی حهیکه مل گشتمیاز رمان مهبد م

 ؟ یکنینگاه م یرو دار یچ_

 .زدم کردمیم نییرو باال پا حهیکه داشتم وبالگ مل نیدر همون ح یلبخند
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 .ام حهیرمان مل دیجد یدنبال پارت ها_

 :. متفکر گفتدیبه چونش کش یدست بابا

 .هیهم ادم جالب یلی. خهیادم جالب_

 بابا جالبه؟ یبرا حهیخواستم بدونم که از چه نظر مل یبابا موافق بودم اما م با

 از چه نظر جالبه بابا؟_

 .دور زد و بعد جوابم رو داد ابونیوسط خ یدگیاز بر بابا

 الیل یدونیداره. م یبحران خوب تیریمد کترهیدختره از تو هم کوچ کهنیخب اون با ا_
و فقط ازش به  رنیرو بگ یکی یپاک خوانیتوش فقط م یگرگ درندس که ادمها هیجامعه 

داره نه بابا. پولدارم  ینفع خودشون سو استفاده کنن. اما اون دختر نه مامان درست حساب
نه. ک یم تیخودش از همه حما یکنه ول تیازش حما ستین یشکیرو گنجم ننشسته. ه ستین

 رهیگی. سرش رو باال مرهی. محکم و استوار راه مدمشید ابونیتو خ یبار تو انزل نیمن چند
داره .  یاشراف کامل به همه چ ،یچشم ری. زابونهیکف خ یها کییاما نگاهش به موزا

 ی. کارهادارهیشه اما باز استوار قدم بر میم نیسنگ یها دیاوقات دستاش پر از خر یگاه
. چند  زدیخونه اش رو رنگ م رونیب واریداشت د دمیبار د هی کنهیخونه اش رو خودش م

ن اما به او انداختنیم یا کهیمتلک و ت هی یچندتا پسر رد شد. اونا به هر کس یبارم از جلو
 ال،یشد و سکوت کردن. ل شیانداختن . چشماشون درو نییهمه سرشون رو پا دنیکه رس

و  کشهیم یسخت یلی. اونم قده داداشت خ کشهیدرد م شتریهبد هم باز م یحت یاون گاه

 .دهیبهش بها م یلیکه مهبد خ نهیواسه هم

مهبد،  ی. همون قدر که برا کردیباز م یا ژهیحساب و حهیمل یبا بابا بود. مهبد رو حق
مهبد هم  کردیآرومش م یگاه ایو  دادیمنت بهش گوش م یسنگ صبور بود و ب حهیمل

 :براش بکنه. با لبخند گفتم یدوست داشت که متقابالً کار

 .شهیم میها داره بهش حسود یتازگ_

 :بالفاصله گفت بابا

 حه؟یبه مل ؟یبه ک_

 .رو تکون دادم سرم

 .اوهوم_

 :بابا گرد شد. نا باور گفت یچشما

 !ال؟یل یتو و حسود_
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سود ح تونستمینم هیمن مثل بق یعنیو دل ندارم؟!  ستمیمگه من ادم ن هیلبخند گنده زدم. چ هی

 .ستین یخوب زیاصال چ یباشم؟ هر چند حسود

. بعدم داداش همون جور که منو هیا یدختر دوست داشتن یلیبابا... اون خ یدونیاخه م_
 یگرانه از سِر برادر تی. واقعا اون حس حما کنهیاونم نگاه م کنهیبرادرانه با عشق نگاه م

 . نمیبیچشمهاش م رو تو

...  یخنده. اونم چه خنده ا ریزد ز یتو حرفام خنده دار بود که بابا فور یزیچه چ دونمینم
 هیفرمون از دسش در بره و بزنه  دمیترسی. مدیخنده از ته دل. باالخره بعد از مدتها خند

 :گفت یو بکشتمون. به خودش اومد و با لبخند بزرگ ییجا

 !شده تیباعث حسود یجورنیتو رو تنگ کرده که ا یپس جا... الیاز دست تو ل_

که مهبد به ماها داشت  یدوست نداشتم محبت وقتچیمن رو تنگ نکرده بود اما من ه یجا
 دیکه با یزیو عشق حسودم. چ دنیباشه اما من تو محبت د یخودخواه دیبشه. اره شا میتقس

اگر بدونم که اون شخص  ی. حتنمکینم میتقس یسهم من باشه رو در عشق و محبت با کس

 .محبت و عشقه قیو ال هیبق یااون قدر قابل احترام بر

 :من گفتم نکهیسکوت حاکم بود. تا ا نمونیب یا قهیچند دق تا

 .انگار میدعوت یمهمون_

کجا؟ چون خودمم  دینکرد و چه قدر خوب شد که نپرس یطبق معمول کنجکاو بابا

 .دونستمینم

 .باشه خوش بگذره_

ه بود. شد نیبودم، چشمام سنگ دهیکه چند شب کش ییها یخواب یگرفته بود بخاطر ب خوابم

 .زود خوابم برد یلی. خیدادم به صندل هیچشمام رو بستم و تک

به ساعت انداختم. هنوز سه بود.  یشم نگاه داریباعث شد ب نیبسته شدن دِر ماش یصدا
متوقف شده بود. ناهار  یفروش چیدوسان هی ی. بابا جلومیرشت بود یها کینزد بایتقر

دوست  یچ دونستیم شهی. هممیخوردیم یزیچیبهتر بود که  نیهم یبرا مینخورده بود
 سیسوس چی. ساندو یخوریم یکه چ دیپرسیمن نم زموقع سفارش دادن ا یدارم. برا

 .دوست داشتم شتریها ب چیو مغز رو تو کل ساندو یبندر

دوغ رو هم گرفت سمتم به  ینداشتن که مغز گرفته. بطر ی. حتما بندرنیتو ماش برگشت

 :و طبق عادت معمول گفت یهمراه ن

 .نوش جان_
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اش و  دهیکش یبلندش، چشمها یسمتش. مژه ها دمیزدم چرخ چمیگاز رو که به ساندو نیاول
دارش باعث شد  هیو چونه زاو یاستخوان یشده بودن. گونه ها یکه حاال جو گندم ییموها

 .پهیمنم خوشت یتو دلم اعتراف کنم که بابا

 .کنهیم یاآلن حسود چتیمنو تموم شدم. ساندو یخورد_

 :حرفش خندم گرفت. دِر دوغم رو که باز کردم گفتم از

 بابا؟_

 :و گرفت سمتم دیکش رونیرو از داشبورد ب یکاغذ دستمال

 جونم؟_

دراز  انیسال یکه ط یا یکنجکاو ینه ول ایته ازش بپرسم درس خوامیکه م ینیا دونستمینم

 . کردیم انیتو خودم خفه اش کرده بودم داشت عص

 ؟یگینم یچیاز خانواده ات ه وقتچیچرا ه_

زود نگاهش رو  یلیدهنش رو با صدا قورت داد و نگاهش رو صورتم چرخ زد. اما خ اب

 .گرفت

نداشتم که بشه بهشون افتخار کرد. خاطراتشون  ییندارم. مامان بابا یخوب یچون گذشته _

 .شون کنم فیتعر یزجر اور واسم. دوست ندارم واسه کس

 .سرد شده بود یکمیدست گذاشتم رو دستش که  یمهربون با

غم از چشمات  نیتا ا یو دلت رو سبک کن یبزار نیکوله بارت رو زم دیاما باالخره که با_
 پر بکشه بره مگه نه؟

 .د و فقط سرش رو تکون دادز یتلخ لبخند

 ...اما االن نه گمیرو بهت م یروز همه چ هی_

 .دلش باعث نابود شدنش بشه یرازها نیاز ا شتریخواستم ب ینم

 :نشستم و گفتم نهیدست به س دلخور

 !و دخترتم یکه منو دوست دار یکنیبدونم. البته اگه واقعا فکر م خوامیمن االن م یول_

ه بارم کن یزیچ هیکه حس کردم آماده ست  یبرگشت و نگاهم کرد جور زیاتمام جمله ام ت با

 !...اما نکرد
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شد که سکوت کردن به نفعمه. اما بازم نتونستم زبون به  میبابا حال یهمون نگاه برزخ با

 :و گفتم رمیدهـ*ن بگ

گذشته تو  یموضوعم هر بار از مامان درباره زندگ نیا یچند ساله من تو خمار یعنی_
! سیه گهیو م شینیرو ب زارهیانگشت اشاره اش رو م یزود شهیحرفش که م ای رسمپیم

 ؟یآخه پنهان کار گهیخب چقدر د

 .دیکش یرو کالفه بست و پوف بلند چشماش

حتما حتما  یموضوع دست بردار . ول نیخواهشا االن از ا گه،یکنم د فیقول دادم تعر الیل_

 ...نکن خواهشا نیاالن معطوف ا. فکر خودم و خودت رو دمیم حیحتما توض

که حس کرد واقعاً  قهیشدم. بعد از چند دق رهیخ رونیروم رو بر گردوندم و به ب دلخور

 :و گفت اوردیباهاش قهرم طاقت ن

 .یکیاوف چه تراف_

شت نظر دا ریمنو ز یچشم ریانداختم. ز نیسنگ کیبه تراف یمحل گذاشتن بهش نگاه بدون
 غیدستش رو با ضرب زد رو دست چپم و باعث شد از ترس ج هویتو حال خودم بود که 

 گرمیدستم رو گذاشتم رو قلبم و نگاهش کردم. ج ریخنده. متح ریزد ز الیخ یبکشم. ب یبلند
 دینگاه هاج و واجم رو د ی؟ وقت دیبهم خند نقدریمن خنده داشت که ا دنیترس یرفت. کجا

 :گفت

 ...واال .نهیکنه ا یمحل یکه به من ب یمجازات کس_

کردن هاش رو ندارم ساکت شد. اما  طنتیدل و دماغ ش دیساکت شدم و بابا هم که د دوباره
ونه خ کینزد میبود دهیرس گهید ینکنه. دلم گرفت ول یمن حواسم بود که دوباره باهام شوخ

 .کوچه اونور تر قبل از کوچه ما پارک کرد. متعجب نگاهش کردم هیکه 

 بابا؟ یستادیوا نجایچرا ا_

 : زد یمندانه ا روزیو لبخند پ دیجنس خند بد

 . ها ها هایقهرت رو ادامه بد یباالخره نتونست-

 دمیخم شدم سمتش و گونش رو محکم بوس دمیلبخند نگاهش کردم. از سر دوست داشتن شد با

 .اعتراضش بلند شد یکه صدا

 .دختر ولم کن یفکم شکست وا یا الیل یا_

 .دی. گونش رو مالدمیندبار من از ته دل خ نیا
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 .یهم راه برو خشک شد کمیلوس نشو برو داداشت منتظره.  گهیخب د_

 :عقب برداشتم و گفتم یرو از صندل ساکم

 .نتتیبب شهیتو مهبد خوشحال م ایب_

 .شد نیدوباره غمگ چشماش

 .برم دینه مامانت منتظره من با_

 .که تو حال خودش بود. لبام رو به هم فشار دادم یقیبرگشت به همون دقا دوباره

 .خب باشه بابا جون. برو بسالمت یلیخ_

 .قربونت برم بابا جان. خدافظ_

 نیاز کوچه به خونه با دلهره همش به ا دنیراِه رس نیو رفتنش رو تماشا کردم. ب ستادمیا
بابا مهبد چکار به  نکنه که... نه یباعث شده مهبد باهام سرد شه. وا یکه چ کردمیفکر م

 دیشا یکار داره که بخواد سر بزنه بهش... ول یماهان داره؟ اصال داداش تو کمد من چ
واسه پنهان کردن ازش ندارم که... اگرم موضوع  یا گهید زی. اخه من چشهبا دهید یاتفاق

هم استرس  نشیواسه هم یها رو متقاعد کنم. ول یداداش تونمیراحت م یلیماهان باشه خ
مانتوم در اوردم و در رو باز کردم. سرم رو اول بردم تو.  بیرو از ج دمیداشتم. کل

 .بود یخداروشکر خونه در جو اروم

رو برداشته بود. اومدم  اطیبود و سر و صداشون کل ح دنیو سام و مهبد در حال خند لیسه
با  لیچکار داشتن؟ سه نیزم ری. زرونیب دیپر نیزم ریشون از ز یکیکه چه خبره که  نمیبب
! روش رو ازم گرفت و سرش رو برگردوند میکیپس سه به  یوا یکرد. ا یظیاخم غل دنمید

 .نیزم ریسمت ز

 .برگشته الیداداش، ل_

 رونیب فیکث یلباس ها یو با سر و صورت خاک ینگذشت که مهبد و سام جد یزیچ
 ریفرار گ یرو داشتم که بعد از کل یاومدن. مهبد سر تا پام رو برانداز کرد. حس مجرم

 .افتاده باشه. مانتوم رو از استرس، نامحسوس چنگ زدم

در چهره اش و  یحس چیه یو ب یو با سرد یدهـ*ن باز کنم و سالم بدم که مهبد جد اومدم

 :گفت زدنیش رو داد م یچشماش که خستگ

 .امیم رمیدوش بگ هی_

بهشون کرد گه اونا هم با  یینگاه پر معنا و لیو سه یبه دنبال حرفش برگشت سمت سام و
چند لحظه اعالم کردن که متوجه منظورش شدن. بعد از رفتن مهبد به  یبستن چشماشون برا
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منو  چکسیباال از پهلو تنه هاشون رو به هم زدن. چرا ه دنیو سام پر لیداخل خونه، سه
منو از  لیسه یدادم برم تو و منتظر داداش باشم که صدا حیترج ؟ادم حساب نکرد نجایا

 .کرد خکوبیتعجب سره جام م

. میمون رو ادب کن یعوض یها ییسه تا دا نیمدارک ا نیبا ا میتونیخوب م یعنی یوا_

 .نیهنوزم مدارک خوب یکاغذ ها رنگ و رو رفته شده ول کمیدرسته 

 :توش واضح بود گفتم یخوشحال یلیکه خ یذوق برگشتم سمتش و با لحن با

 ازمون؟ رنیگیخونه رو نم یعنی! ؟یگینه بابا راست م_

ام هم . سستمیادم ن نجایجوابم رو نداد و برگشت تو خونه. استغفرهللا انگار من اصال ا لیسه

 .اما برگشت سمتم رفتیداشت م

 .الیل یدار زادی. واقعاً دست مرهیازت عصبان یلیمهبد خ_

بردش به سمت  یو م دیکش یچپ چپ سام رو نگاه کرد و همونطور که دستش رو م لیسه

 :خونه گفت

 امیتا من خودم ب دیباال با نگاهش نگفت خفه ش رفتیمغز، مگه داداش االن که داشت م یب_
 پس تو چرا االن نطقت باز شده؟

 یو ب دمیو سام شدم. شالم رو از سرم کش لیسه الیخ یبلرزم. ب ینبودم که با هر باد یادم
.  شدیم هدیکش نیرفتم تو خونه، به دنبالم رو زم یکه وقت یحوصله تو دستم گرفتمش. جور

 یزیاز اون چ شتریچشمام گرد شد. ب یخال یدِر کمد باز و جعبه  دنیرفتم سمت اتاقم. با د
. هرچند باختمیمخودم رو  دینه من نبا یترس برم داشت. ول کردمیکه فکرش رو م

 ...یمهبد رو از خودم رنجوندم ول یحساب دونستمیم

و جمع افکارم ر دیبنفش و گلدارم کردم و روش نشستم . با یو رو تخت یبه تخت چوب ینگاه
مهبد وارد  یک دمیقدر تو افکارم گم بودم که اصال نفهم. اونکردمیو صحبت هام رو اماده م

 .اومدم رونیم بخود یایاتاق شد. با صداش از دن

 ال؟یل_

تو چشماش بدجور تو ذوقم زد. عکس من و ماهان رو تو  یرو باال گرفتم. دلخور سرم
و  لیاهل ق چوقتیبهم انداخت. داداش ه یدستش گرفته بود. در اتاق رو بست و دوباره نگاه

رو حل  یجو ممکن داداش با ارامش همه چ نیتر یتو بحران یقال راه انداختن نبود. حت

 . کردیم

 :کلمه اکتفا کرد هیکرد و فقط به  زیرو به سمتم گرفت . چشماش رو ر عکس
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 . شنومیم_

 یارامش از هر زجر نیا یکردیم دادیداداش کاش داد و ب ی. وادمیبه موهام کش یدست
 شدن؟ یخطا کار بدتره. چرا تموم حرفام از مغزم فرار هی یبرا

 ... ... من ... منزهی...چزیچ_

 :ارامش گفت با

 ؟ی! تو چه؟یچ_

 .ام ور رفتم دهیکش یناخن انگشت ها با

 .بزرگ شده هیخب... خب... ماهان پسر عمه منه ه...همون پسر عمه ام که کال ترک_

 .شد رهیخ نیکرد و بعد چند لحظه به زم کیاخم کوچ هیکرد.  دوارمیتعجب نگاهش ام رنگ

 شده؟ کیبه تو نزد نقدریماهان ا یچطورمگه بابات و عمه ات قطع رابطه نکرده بودن. _

که مربوط به گذشته شون بود و من  یزیچیرابطه بابا و عمه سر  نکهیو من قبل از ا ماهان
از  شهی. من هممیاکثر اوقات باهام بود یبود قطع بشه، مجاز یچ میدیو ماهان اخر نفهم

 رانیا شهیهم یکه پدرش فوت شد و با مادرش قرار شد که برا یو وقت ومدیماهان خوشم م

ً بمونه حس کردم که و  .کردیمن ماهان رو دوست دارم. داداش منتظر نگام م اقعا

 رانیاومده که ا گهیو د میارتباط داشت یمجاز شهیهم یعنی... زهیخب ما... چ یچرا ول_

 .کنه یزندگ

 :دهنش رو قورت داد و مردد گفت اب

 که لمست کنه؟ یبوده اجازه داد یبا تو مجاز شهیادم که هم هیه و تو ب_

هوا  ی. ب شدیم یعصبان رتشیو حس کردم داشت کم کم از سر غ دیلبش رو جو پوست

 :گفتم

 یخوب م یلیرو خ گهیمن دوستش دارم داداش. اون ... اونم منو دوست داره ما هم د یول_

 ...یبخاطر عمه باشه ول دیشا ادیچرا ازش خوشش نم دونمی. بابام نممیشناس

 :حرفم و با تشر گفت نیب دیپر

که اگه از تو  دهیداره به شعورش نرس کلیسن داره و ه نهمهیخودش ا یکه برا یاون یعنی_
 اول با داداشت حرف بزنه؟ ادیب ادیخوشش م
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اما  شهیم تشیباعث عصبان شتریسکوتم ب دونستمیانداختم. م نییکردم سرم رو پا بغض
نگاهش کردم با خشم نگاهش و چشماش که داشت  یچشم ریگفتن نداشتم. ز یبرا یچیه

 .دیپشتم لرز فتادیخون م

. رمیمیداداشم م یمن برا یگیتو که م کنهیتو که فکرت کار م یهست یتو که دختر عاقل_
 ال؟یچرا ل گهیتو د

 :لــ*ب گفتم رینشده بود که از داداشم خجالت بکشم. فقط ز نقدری. تو عمرم ادیلرز لبام

 . خوامیمعذرت م-

 :درنگ گفت یب

 .تو بده من یگوش_

 .چشمام رو حس کردم دنیلحظه مات نگاهش کردم. خوب لرز چند

 م؟یبا ... با گوش یچ... چکار دار_

 ونریب بمیبزنم از ج یحرکت نکهیرو قبل از ا یگوش یرو نداد و خم شد روم و فور جوابم

 .درنگ افتادم به خواهش کردن یچرا ب دونمی. نمدیکش

 !...باباش تازه مرده بخدا یبهش بگ یزینکنه چ یهست یداداش االن عصبان یوا_

. میشده بود کیبه هم نزد یلیماهان فوت شده بود و ما از اون موقع خ یماه بود که بابا سه
بود. خوب  شیهمون سه ماه پ دمیبودن ماهان رو د یکه بعد از سالها مجاز یبار نیاول

 وندمچیبار به بهونه کتابخانه و تست کنکور پ نیاول یاون روز کالس و داداش رو برا ادمهی
کرد و  یاستقبال از ماهان و اون بامن رو بوس یسردار جنگل رشت برا هو رفتم فرودگا

اغوشش...تو افکارم بودم که مهبد  ی. عطر تلخ مردونه اش و گرمادیمنو تو اغوشش کش

 :منو با دست پس زد و با تشر گفت

 !شکنم یاون طرف وگرنه دلت رو م ستایوا_

از  یضرر چیه خواستیسر خورد دلم نم یدیکه دور بازوش حلقه شده بود با ناام دستم
شده بود اما از  یبه ماهان برسه حاال که حساس تر از هر لحاظ و هر زمان ینظر احساس

بخاطر رفتارم به درد اومده بود... منتظر و  میشخص زندگ نیزتریهم دل عز یرفط

 ...وختمو مهبد د یمضطرب فقط چشم به گوش

من پر از تمنا که به ماهان زنگ نزنه. اما  یبود و نگاه قهوه ا یداداش طوفان یعسل نگاه
فتم و هر لحظه گرفت. نشستم رو تختم و سرم رو تو دست هام گر دهینگاهم رو نا د یتمنا

کب شده مرت یواقعاً حق با داداش باشه و من اشتباه بزرگ دیکه شا کردمیفکر م نیبه ا شتریب
نه، من که  یول شناسمینباشه که م یواقعاً به قول داداش، ماهان همون ادم مجاز دیباشم. شا
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 دهیازش ند یقیحق یایبودم، تو دن دهیاز ماهان د یکه تو مجاز یزیبا اون چ ریمتغ یزیچ
 شهیش ریتحر زیپشت م یصندل یو نشست رو کریرو گذاشت رو اسپ یبودم. داداش گوش

 کیخودکار ب هیبودم و  دهیو تستم رو روش چ یدرس یسادم که همه کتاب ها یو فلز یا

 .کردیم ییکه روش خود نما یآب

. رونیام بپره ب نهیو قصد داشت حصار دنده هام رو بشکنه و از س گرفتیداشت اوج م قلبم
که  تارویاز ک شیکالم ستا ی. آهنگ ب کردیترس تو تموم سلول هام داشت جا خشک م

مشترک مورد  گفتیو م ومدیم یستمیس امیماهان بود پخش شد. کاش اصال اون پ شوازیپ

 .ومدیاما ن ستینظر در دسترس ن

دم. التماس رو تو لرزون مهبد رو نگاه کر یبا چشم ها یماهان تو گوش یصدا دنیچیپ با
اشکم اخم هاش  دنیچرا با د دونمی. نمختمیکه اشک توش جمع شده بود ر میقهوه ا یچشم ها

 .کم نشد تشیاز هم باز شد اما از عصبان

 ...یچه عجب زنگ زد زمیسالم عز_

 خینشده داشت توسط داداش من توب داریماهان خسته و خوابالود بود. دلم سوخت ب یصدا

 :دیدندوناش غر نی. مهبد با حرص از ب شدیم

 ...ییآها پس ماهان تو_

شد مهبد  یماهان رو حس کرد. مکثش که طوالن دیبهت شد شدیاز پشت تلفن هم م یحت

 .رشته کالم رو به دست گرفت

. من از یبش مونیپش نیکه از بودنت رو زم کنمیم یوگرنه کار یمونیدور م الیاز ل_

 .هات خبر دارم پسر جون یکار تموم کرده هات و کثافت

 نیاما ا ؟یتپش رو از دست داد. ماهان و کثافت کار هیو قلبم انگار  دیچک اریاخت یب اشکم
. ماهان وا  زدنی. افکارم ذهنم رو چنگ م کنهیاصال امکان نداره. داداش حتما اشتباه م

 :رفته گفت

 ؟یکجاست؟ شما کدوم داداشش الیل_

 نییمهبد نشست و من رو نگاه کرد که با خجالت سرم رو پا یرو لــ*ب ها یخند پوز

 . انداختم

رو  الیجرات دوست داشتن ل یادعا دار یلیکجاست. خ الینداره که ل یربط چیبه تو ه_
رو دوست دارم. به چه  الیمن ل یگفتیو م یدید یمن رو مرد و مردونه م یومدیم ،یدار

 یکه وقت یاون دختر ایدوست دخترات  هیمثل بق الیپسرک ل نیبب ؟یبغلش کرد یجرات
ت با مادر یاریاالن لش م نی. همستیتو استانبول، ن اونم یرو گرفت شیخانم یمـسـ*ت بود



www.taakroman.ir  

 

  

 
42 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

 امیم شمیپا م یایخبر نداره. اگر ن یچیرو روشن کنم. هرچند مادر تو از ه فتیتا تکل نجایا

 .برمیاونجا ابروت رو م

 فیکث نقدریو ماهان ا دونستیرو م یداداش همه چ یعنیخود آگاه هق هقم باال گرفت.  نا
 یتعرض کرده بود؟ ماهان که صدا چارهیدختر ب هیبه  یعنی...  یعنی؟  دونستمیبود و من نم

 :اورد و گفت نییتن صداش رو پا دیام رو شن هیگر

که شما  یزی. به روح بابام به خدا قسم به هر چنیحرفا رو نگ نیا الیل یتورو خدا جلو_
دختر ها رو  هیکه بق یبه چشم وقتچیرو دوست دارم. به جون مادرم ه الیمن ل یقبولش دار

 .نگاه نکردم الینگاه کردم به ل

 :مهبد اوج گرفت و صداش باال رفت تیعصبان

 شهی. ننگت نمیکه پسرش توعه م*ش*ر*و*ب خور حروم زاده باش یروح اون پدر فیح_
ا پ ای یایم یشی؟ پا م یخوریهات قسم م یخاطر کثافت کارب یفیبه روح مرد به اون شر

 اونجا هان؟ امیشم ب

بود. ادم  یحساس یلی. ادم خدمیفهمیرو از نفس هاش م نیبغض کرده بود، ا یاساس ماهان
اما اون بار من حس  آوردیاز زبون کم نم آوردیکم م یزینبود اصال. از هر چ یزبون یب

که داداش درباره  ییزایهمه چ یعنینگفت؟  یچیکردم ماهان واقعاً شکست خورد. چرا ه
 هیرو قطع کرد. از استرس و گر یگوش یحرف چیه یماهان ب ود؟ماهان گفته بود درست ب

. مهبد دیدیجا رو نم چیه گهیکرده بود و به سکسکه افتاده بودم. چشمام د خیتموم بدنم 
پرت کرد و کالفه موهاش رو چنگ زد. اومد سمتم و دستم رو با  یرو به سمت یگوش

 .د. نگاهم به نگاه پر از خشم و نفرتش افتادیخشونت کش

. هیعشقم چه آدم رذل یگیکه بهش م یببرم نشونت بدمت تا اون خوامی. پاشو ماالیپاشو _

 .پاشو

درد گرفته بود. حس  یام حسابو چشم کردنیسقوط م یکی یکی. اشکام ومدیهقم بند نم هق
 یو بد جنس، به هر سمت طونیپسر بچه ش هیرو داشتم که بخاطر  یا یشباز مهیعروسک خ

ناه پ شهیکه هم یبه حال بدم نداشت. داداش یتوجه چیبار ه نیاول یشده بود. مهبد برا دهیکش
حرکت خاکستر  هیرو با  زیبود که همه چ یبار مثل رعد نیاول یبرا المن بود حا یپناه یب
بهش نه بگم. نا متعادل با  دمیترسیزده بود م رونی. چونش منقبض بود و رگش ب کردیم

 : دیغر رونیب رفتیاز جام پا شدم از اتاق که داشت م جهیسر گ

 .فتیزود ببر صداتو راه ب_

. ونریبود. از اتاق رفتم ب ستادهیا یدیدر اتاقم منتظر با اخم شد یزود اماده شد. جلو یلیخ
ون سرش دنمیشده بودن. با د رهیخ نیبه زم نیغمگ یافکنده با چشم ها یو سام با سر لیسه
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 ینگام کرد که بند دلم پاره شد. اشک هم تو چشما نیغمگ یجور یرو بلند کردن. سام
مهبد دستش رو دوره مچم حلقه کرد نفسم از درد گرفت. انگار  ی. وقتدحلقه زده بو لیسه

 دیقدرتمندش مچ دستم رو خورد کنه. به سمت در که منو کش یقصد داشت با اون دست ها
ه ب یحرف بزنه انگار ول دیترسیمهبد و در حائل کرد. م نیو خودش رو ب دیاز جا پر لیسه

 :گفت یفیضع یخودش جرات داد. اب دهنش رو قورت داد و با صدا

نکرده  یخدا ،یا یداداش اول آروم شو تورو خدا. استرس برات سمه. بعدم االن عصبان_

 .دورت بگردم داداش اول اروم شو بعد یشه الهجوون مردم ناکار مي یزنیم

 :پس زد و داد زد یرو بکنار لیبا خشونت سه مهبد

 .گم شو اونور_

 :کش دوباره سر جاش برگشت نیع لیسه اما

از دستت بدم اونم  خوامیحالت بد شه. نم خوامی. نمیوضع بر نیبا ا زارمینم لیمرگ سه_

 .قرون ارزش نداره هیکه  یادم هیواسه 

 .رهیاش نگ هیخودش رو کنترل کرد که بعد از اتمام جمله اش گر یلیخ

 . اما خشم مهبد فوران زد.نیمهبد از دور مچم شل شد. نفسم باال اومد و نشستم زم دست
 گوش ادیمامان بود برداشت و با فر هیزیجه ادگاریبهش عالقه داشت و  یلیکه خ یگلدون
رنگ با طرح ترمه از ترس تو  یشکستن گلدون اب ی. از شدت صدادیکوب واریبه د یخراش

اومد  لی. سهدمیلرزیبرف مونده باشه م ریکه تو سرما ز یپرنده ا نیخودم جمع شدم. ع

 .کنارم نشست و بغلم کرد

 .کنه دایو نزاشت ادامه پ دینداره. خداروشکر کن که داداش فهم بی. آروم باش عسیه_

نشست و دستش رو، رو قلبش گذاشت. با ترس نگاهش کردم. چشماش رو  واریکنار د مهبد
 یسام ؟یچ ادیسرش ب ییخدا لعنتم کنه. اگر بخاطر من بال یاز درد به هم فشار داد. وا

 نییمهبد پا یاشک از چشم ها هویپشتش که  دنیروع کرد به مالاب اورد و ش وانیل هیبراش 
سمت اتاقم. در اتاقم رو قفل کردم و رو  دمییاز جام بلند شدم و دو شدماومد. از خودم متنفّر 

من داداشم رو ناراحت کرده بودم. اون قدر  کردمیم یتختم ولو شدم. احساس گناه و پوچ

 .نشد میحال یچیه گهیکردم که د هیگر

 سام

 گفتیبودم. مدام م دهیوقت بود که اشکش رو ند یلیرو گذاشتم رو شونه داداش. خ دستم
ت با به من نگف الیوجودم که ل یمن ب نقدریمحبتم ا یمن ب نقدریارزشم ا یمن ب نقدریا یعنی

 . دادمی؟ داشتم خواهرم رو از دست م شدیم یداشت چ یدی؟ د گردهیم یو چ یک
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تلفن بودم دستم رو دراز کردم و  کیخونه زنگ خورد. نزد یگوشبگم که  یزیچ اومدم

 .برش داشتم

 بله؟_

 :شناختمش یفور یتو گوش دیچیکه پ حهیمل یصدا

 ن؟یچرا خونه ا ن؟یدیهاتون رو جواب نم یکدوم گوش چیچرا ه ن؟ییسالم. معلومه کجا_
 ان؟یب نیخوایشدا نم میو ن شیساعت ش

، . ساعتگفتیمون انداختم. راست م ییرایپذ وارید یبه ساعت گرد و قهوه ا یباور نگاه نا

 .رو هم رد کرده بود میو ن شیش

 .بهتر بود راستش رو بگم یبگم ول یبهش چ دونستمینم

 .میشرمنده که خبر نداد میاینا خوشه. اعصابش نا آرومه. گمون نکنم ب کمی... مهبد زهیچ_

 :صداش شد یچاشن یزود نگران یلیکرد و خ مکث

 شده مگه؟ االن کجاست؟ یچرا چ_

 ینقطه از فرش و صورتش ب هیگچ زل زده به  نیبه مهبد کردم که با رنگ ع ینگاه

 . زدیرو داد م شیرمق

 ستیکنار منه تو خونه. حالش خوب ن_

 :گفت یدرنگ چیه بدون

ه ک امیآژانس م هیحالش بد شه سخته کمک کردن بهش. من االن با  نیتو خونه نگهش ندار-

 .مشیببر

که  ینبود. موقع یبگم قطع کرد. از خونه ما تا خونه مادر بزرگش راه یزیاومدم چ تا
 ندی. با ددیزود رس یلیاونجا بودن. خ یادیز تیمشخص بود که جمع میزدیحرف م میداشت

 :و فقط گفت دینپرس یچیمهبد تو اون وضع واقعاً نگران شد. ه

ونه خ میبعد بر یبش نهیمعا هی میبگو بر یعل ای هیشده اما دستت رو بده من  یچ دونمینم_

 .شهیداره حالت عوض م یمامان بزرگم. اونجا االن جو خوب

 .حوصله نگاهش کرد یب مهبد

 . ستیحسش ن امینم_

 :زد و سرش رو کج کرد یلبخند گرم حهیمل
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 یچیبا ه شناسمیکه من م یجانم، پاشو پاشو مرد گنده. مهبد ادیپاشو لوس نشو که بهت نم-

 ... االینمیخوره.  نیزم

مهبد دستش رو تو دستاش گذاشت با قدرت از جا  یرو به سمت مهبد دراز کرد و وقت دستش

 .داداش رو بلند کرد

 .ندارم نهیبه معا اجیمن احت_

بود که  دهیپوش یر بلند مشکدا نیدامن چ هیانداخت.  حهیمل یبه لباس ها یبعد نگاه و
قرمز  کیبار یدامن هم نوار تور یو لبه  ریپارچه متفاوت خورده بود و ز هیوسطش 

 .بود دهیو ساده پوش یمشک یدوخته شده بود و روش مانتو یرنگ

 .گچت نیع یبا اون رنگ و رو یندار اجیمعلومه که احت یلیاره خ_

 :حهیمل یبا سر اشاره زد به لباسها مهبد

 با من دکتر مثال؟ یایب یخوایم نایا با_

 .جمله رو ادا کرد که هممون خندمون گرفت ینگاهش کرد و با لحن متعجب خاص یجور هی

 :لباش رو جمع کرد و گفت حهیمل

 مد هوم؟ نیشدم واسه ا شگامیشم مد شد و من پ ینجوریا یدید هویچشه مگه _

سرم، مهبد رو دکتر مرخص کرد  هیشد. بعد از زدن  نیمهبد به لبخند مز یلــ*ب ها باالخره
 یوقت به اون مهمون چیاما کاش ه میراه افتاد حهیمادر بزرگ مل یو به سمت خونه 

 ...میرفتینم

 دوم فصل

 یادیز یمتوقف شد. صداها یعمو تو محله باغ زمان یدِر خونه  یدرست جلو آژانس
چون حالش رو نداشت.  ادیده بود با ما بحاضر نش الی. لومدیهمهمه وار از تو ساختمون م

. ومدیخنده م یدرنگ رومون باز شد. صدا یرو زد و در ب فونیا نییزنگ پا حهیمل
به  یمنته یتا پله  شیش یچهل جفت کفش جلو ی. سدنیخندیو م گفتنیم یهمه چ دونمینم

 .کوتاه، مرتب جفت شده بود یراهرو کیخونه و 

 :شده بود گفت رهیهمون طور که به کفش ها پرسشگرانه خ مهبد

 جا امشب چه خبره؟ نیا _

 :گفت دیکشیم رونیکه کفش پشت باز پاشنه دارش رو از پاش ب یدر حال حهیمل
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دور هم جمع شدن .  لهیگاو تو طو نیع دایمامانه. همه ببخش ییدختر دا یواال خواستگار_

 .بدبختش کنن خوانیم یچجور گهید نویا ستیمعلوم ن

جمع شن . مهبد  فهیکل طا دیکه نبا یخواستگار هی، واسه  گفتیگرفت. راست م خندم
مهبد قصد باال اومدن از پله ها رو نداره به  دید حهیمل یرو نگاه کرد. وقت حهیمشکوک مل

 .سمتمون برگشت

 باال؟ یاینم_

 :کنه گفت یرو واکاو حهیداشت مل یکه سع ییمتفکرانه با چشمها مهبد

 م؟یمادر تو دار ییدا یو خواستگار یمهمون نیبه ا یخب اون وقت من و بچه ها چه ربط_

 :گفت گرفتیگرد در رو تو دستش م رهیباال انداخت. همون طور که دستگ یشونه ا حهیمل

 .شهنبا بیگفت دعوتتون کنم که ع نیستیهمه هستن فقط شما ها ن دیواال مامان بزرگم د_

در باز شد، نگاه همه به ما ها افتاد. سکوت  یچند لحظه باال رفت. وقت یمهبد برا یابروها
 یلیشده بودن. دهـ*ن خ رهیگفت پنجاه نفر به ما خ شهیم بایجمع رو در بر گرفت. تقر یبیعج

انتظار نداشتن که ما هم تو جمعشون  انایها از تعجب بخاطر حضور ما باز مونده بود. اح
وجب جا  میبگه اخه تو اون ن ستین یکیهم نشسته بودن و جا نبود.  پیک تا پی. همه کمیباش

که  یا یهمه ادم دعوت کرد که زن عمو کرده؟ زن عمو با لبخند تصنع نیا شهیمگه م
 یلینسبت به مهبد خ بهیجلو اومد. زن عمو ط ستین تیادم خوش ن هیمعلوم بود اصال لبخند 

کردن، ناخواسته و به اجبار خودش  یرو بوس یمهبد برا تاباعث شد  نیکوتاه تر بود و هم

 :اتاق که سمت چپ بود و اروم گفت هیرو خم کنه. زن عمو با دست اشاره زد به 

 .ستیهم جا ن نجایاونجا. ا نیبر ن،یجوون تر ها اونجا نشستن دوست دار_

مع ج لیفام یسمت اتاق. تموم دختر پسر ها میداد و با هم رفت لشیتحو یلبخند مچهین مهبد
اما تو جمع ما ننشست. به اشپزخونه  حهی. مل کردنیم یباز قتیحق ایشده بودن و جرات 

ا کدوم از م چیاتاق حوصله سر بر بود چون ه یرفت تا کمک کنه سفره رو اماده کنن. فضا
مهبد دل  ا،ی. صرفا بخاطر وجود ارمیکردن نداشت یباز قتیحق ای تجرا یسه تا حوصله 

 ا،یبود که ار نیواسه ا دیدو اکثرا شکر آب بود. شا نیچرا روابط ا دونمینداشت. نم یخوش
از دخترا باعث شد من و  یکی ی. صدا دیدیم بیداشت رق حهیکه به مل یمهبد رو در عشق

 .شه دهیمهبد نگاهمون به سمتش کش

 .رو کرده کوزت چارهیب ی حهی، مل بهیعمه ط_

 :گفت یحمپر تر زیلحن تمسخر ام هیبا  و
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 ی! با اون نوشته هاادایبهش م ی. خدمتکاردهییدلم براش سوخت. همش از صبح دو _

 .مسخره اش

و مهبد با خشم از ته گلو  ایکه زد نگذشته بود که نا خوداگاه ار یحرف انیاز پا یزیچ هنوز

 :دنیغر

 ؟یگفت یچ_

رو  یهر دوشون متعجب به هم گره خورد. نا خواسته با هم هماهنگ شده بودن. لبخند نگاه
اخم  یهر دو شون بدجور دینگاهشون چرخ دایهر دو شون نشست و بعد که سمت ش یلبها

 :زبون باز کنه مهبد با تمسخر گفت ایار نکهیکردن. اما قبل از ا

ک . شعورت به دریستین یلقک خوبحسود بدبخت! د ومدهین یکیبه تو  یخوشمزه باز یول_
چون سند رمان مهبد به اسم  یکرد نیحرفت به منم توه نیبا ا چ،یکه ه رسهینوشته هاش نم

 !مثال گلم؟ یادم یلیمن خورده. خودت خ

بلند  ی. موها شدیبه مهبد، مبهوت زل زده بود و رنگ به رنگ م شیمشک یبا چشمها دایش

 :گفت یرو پشت گوشش زد و با لبخند کج اهشیس

داغ تر از آش  یکاسه  نمیبیم نه،یهم دارهیبر م ادیم یکی ن،یزم یاندازیرو م یچ هی_

 .یشد

 هیککه به تخت ت دایبود از جاش بلند شد و با خشونت رفت سمت ش دایش یکه پسر عمو ایآر
و  زهیم زهیبغلش رو گرفت و بدن ر ریزده بود و پاهاش رو تو خودش جمع کرده بود. ز

 :دیکند و غر نیرو از زم دایش فینح

 یاه دولتدانشگ هی ی. فکر کردومدهیبه تو ن زایچ نیبارت نکردم. ا یچ هیتا  رونیبرو ب ایب_
 ؟یادم شد یخوند یو داروساز یرفت

 :با اعتراض گفت شدیم دهیبه زور کش ایکه داشت دنبال آر دایش

 !یاز من دفاع کن دیتو دهنش بود بارم کرد تو با یچاون هر  زمیعز یول_

 یرو جلو دایکه در رو باز کرد و ش ایو مهبد نقش بست. آر لیمن و سه یرو لبها یپوزخند

 .ادب گستاخ یب یانداخت، دلم خنک شد. دختره  رونیهمه ب

 :رو نگاه کرد ایبا لبخند آر مهبد

 .یکن رونشینبود ب یاجیاحت_
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نگاه  کباری قهیچرا همه هر چند دق دونمیو سکوت کرد. نم دیکش یپوف یفقط باکالفگ ایآر
 لیاونا نبود اما من و سه بیعج ی. خودش متوجه نگاه هانداختنیبه مهبد م یدلسوزانه ا

 کنن؟یداداش رو نگاه م یجور نیا نایچرا ا میگفتیبه هم م یگوش ریمدام ز

 ناهار زیعده باال نشستن بودن سر م هی. دنیاعالم کرد که سفره رو چ حهیباز شد و مل در
نشستن براشون سخته.  نیرو زم گفتنیبودن و م انسالیکه اصوال سن باال و م یخور
جا  ینشسته بودن که همه جا شن ول پیتا ک پیک یجور هینشسته بودن  نیهم که زم ییاونا

مهبد  یرودرست رو به  حهی. ملمیجا کرد یجور هیرو  خودمونبازم تنگ بود. باالخره 
هوش از سرت  چهیپلو و ماه یو آش و فسنجون و باقال مهیغذا، خورشت ق ینشسته بود. بو

بخوره. ادم  خوادیهمه غذا رو م نیا ی. اوف کدمیکش مهیبرنج و ق یخودم کم ی. برا بردیم
وجب  هی نکهیخوشمزه بود با ا یبیاش به طرز عج مهینچشه. ق یزیاز هرچ ومدیدلش نم

غذا بدون  هیروغن هم روش نداشت و اصال هم شور نبود. جالب بود برام که چه طور 
قاشق  هی. آشپزش حتما مراعات جمع رو کرده. مهبد  شهیخوشمزه م نقدریروغن و نمک ا

 :دیپرس یچلو خورشت رو که گذاشت دهنش فور

 نویا یخوشمزه اس. جسارتا ک یلیخ یول یادینه نمک داره نه روغن ز یخوب مهیچه ق_
 پخته؟

 :دست رو کمر دخترش گذاشت و گفت حهیمادر مل وند،یپ

 .گل دختر من درست کرده_

از تعجب گشاد شد. غذاش  کمیشده بود. چون چشماش  وندیانگار تازه متوجه حضور پ مهبد

 :رو که قورت داد گفت

 !دمت؟یپس چرا من ند ؟یبود نجایعه تو ا_

داشت  یبر م تونیکه با چنگالش از بشقابش ز یبهش کرد و در حال یتفاوت ینگاه ب وندیپ

 :گفت

 !ینیبب یعمدا نخواست دیشا_

و ر یما بهش انداخت شد. لبخند گنده ا یکه دختر عمو یگنده ا کهیمتوجه ت یبه خوب مهبد

 :لباش نشست و گفت

 و یومدیجدا به چشمم ن یول یایبه چشم نم یا زهیم زهیو ر کیکوچ یادیفکر کنم چون ز_

 .دمتیند

 یبه مهبد کرد. چند لحظه ا یموند و خصمانه نگاه وندیتو دهـ*ن پ یچند لحظه ا یبرا غذا

 :که گذشت سرش رو باال گرفت و گفت
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 ؟یدیخانم رو د کایمهبد کارت جشن عقد اون معشوقه ات را یآ راست_

ه . انگار صاعقبردیش نمکس دست به غذا چیه یفرا گرفت. حت یرو سکوت وحشتناک جمع
که تو دستش بود با ضرب از دستش ول شد و محکم خورد  یآب وانیبه مهبد برخورد کرد. ل

 . مهبد بامیکردیرو نگاه م وندیهمه پ ریبه بشقابش. آب تموم غذاش رو تصرف کرد. متح
نگاهش  یمندانه ا روزیو پ انهیکه با لبخند موز یوندیپ هگچ زل زده بود ب نیع یرنگ

. مهبد  شدی. باورم نم کردیداشت ازدواج م کای. هنوز سه ماه تموم نشده بود و را کردیم
هم  و خود بشقاب رو دیقاشقش رو محکم تو بشقابش کوب حهیرو چنگ زد. مل قشی یبه سخت

 یبلند یتو صورتش با صدا ادرش،سمت م دیپرت کرد وسط سفره. با نفرت چرخ یکفر

 :ادا کرد یانیپا یب کلماتش رو با نفرت

. خدا ازت نگذره یاریموضوع رو به زبون ن نیا یلعنت به تو مامان لعنت. تو قسم خورد_

 !یلی! خیپست یلیمامان خ

 :جاش بلند شد و اومد سمت مهبد و دست گذاشت پشتش با تمنا گفت از

 بگو... مهبد...؟ یزیچ هیمهبد جان، داداش تو رو مرگ من _

 حهی. وحشت زده نگاهش کردم. ملدیکش ینفس هم نم یحت دیشن ینم یچیانگار مهبد ه اما
. نفس مهبد باال دیآب به صورت مهبد پاش یپارچ آب خنک رو با عجله برداشت و مقدار

 ...شد و صورتش رو شست یجار لیاومد. اشک از چشماش مثل س

 هیگر یکه حت. چقدر بد شوکه شده بود کردنیمتاثر و در بهت به ماها و مهبد نگاه م همه
 نشینشست کنارش سرش رو به س حهی. ملهیگر ریهوا زد ز یب هویمهلتش نداده بود و 

 :گفت یو مهربون یموهاش برد. با دلسوز یچسبوند و دستش رو ال

. پاشو از یسرت. پاشو داداش یداداشم. رفت که رفت فدا نهیهم ی. زندگزیاروم باش عز_

 .ببرمت. پاشو دورت بگردم نجایا

صداش  ی. رو به خانواده مادرش کرد. خشونت چاشندیمال یپشت مهبد رو با دستش م مدام
قدر پر  نیرو ا حهیمل یعسل یوقت چشم ها چیزخم خورده بود. ه ریشد. نگاهش مثل ماده ش

 .بودم دهینفرت ند

بزارم. داغ بودن با نوه تون رو به دلتون  نجایپام رو ا گهیبه خدا نامرد روزگارم اگه د_

 .رمزایم

از  هحیو نه انتظار داشت که مل زهیبهم بر ینجوریا شیکه نه انتظار داشت مهمون بیحب عمو

 :از کوره در رفت ادیب رونیموضع دفاع از مهبد ب
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عاشق شده و شعورش  یکه اشتباه ینداره. از آدم یربط چیتو ببند دهنت رو! به تو ه_
بال  نی،حقشه که ا ستیکار خونه ن سییدختر پولدار و ر هیبچه کارگر در حد  هیکه  رسهینم

 .ادیسرش ب

 :لــ*ب گفت ریز یسیاروم ه حهیبگه که مل یزیبا حرف عمو به خودش اومد. اومد چ مهبد

 .کنمیبزار من ازت دفاع م_

جاش بلند شد. صورتش و چشماش قرمز شده بود. بغض تو گلوش جا خشک کرده بود  از
انصافش قد علم کرد.  یپدر بزرگ ب ی. جلواوردیکم ن شهیاما با شجاعت پسش زد. مثل هم

مهبد  یزل زد به تخم چشماش و با تشر شروع کرد به حرف زدن. دستام رو، رو شونه ها

 .بود دهیسبهم محکم مهبد رو چ لیگذاشتم. سه

 اسمش یموجود پست و رذل که وقت هیباشه نه  یبگه که خودش آدم حساب یکی دیبا نویا_
لرزه! نه برادِر  یتو گور هم از رذالتش م یتن مرده ها چیمردم شهر که ه یتن همه  ادیم

رفتار کردن که  یشون جور یچشم و رو که با حامد برادر ناتن یاون چهار تا برادر پست ب
! تو یهست یفیدونن چه ادم کث ی. همه شهر میستین یچیانگار سگ دِر خونست! تو ه

که بخاطر نقض حکم  یهست یشوند. تو همونن اهیکه پدر منو به خاک س یهست یهمون
 نیبابام زم یاما در برابر خوب یکشور رفت یعال وانهیدخترش تا د یپدر برا هیحضانت 

 یو کالنتر یتو دادگستر من یبه اصطالع پدر بزرگ من باعث شد هی! تویو باخت یخورد

 ...! تویرو جهنم کرد میها بزرگ بشم. تو زندگ

حرف  دونستنیخشکشون زده بود. همه م حهیجمع در بهت مقاومت و شجاعت مل ی همه
 وندیشکستن نداده بود. پ یاما بهش اجازه  کردیحق جواب نداره. بغض داشت خفه اش م

 :گفت یرو با خشونت گرفت و فشارش داد و حرص حهیمل یبازو ریصداش رو باال برد. ز

. حرف دهنت رو بفهم. نمک یشعور یبابات ب نیچشم و رو ، ع یب یدختره  یا_
 ؟یشکن ینمکدون م یخوریم

 :با پوزخند گفت بهیعمو ط زن

 .یمن یتو نوه  شهیشرمم م_

 .سمت مادرش دیچرخ حهیها. مل ینفر اخه لعنت هینفر به  چند

ه که با نقش یتو بود نیرفته ا ادتیگـ ـناه هات رو بشمارم؟ نکنه  ادینکنه تو هم خوشت م_
بام رفت با یکه وقت یتو بود نیرفته ا ادتی ؟یبابام رو گرفت یهست یهمه  مییبا دا دنیکش

خونه بابات و  یو رفت یمن رو هم برداشت ،یجمع کرد یات رو ضربت هیزیسرکار تمام جه
 یترف یو م یزاشتیجهنم م نیتو ا نجایرفته که من رو ا ادتیچمدون؟ نکنه  هیبابام موند با 

 ینباشه! زنگ زدنت کو؟ چرا نم اهیصد سال س خوامیهان؟ اسمت مادره؟ م ت،یزندگ یپ
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من از تو متنفرم، از  یطور فکر کن ول نیباشه تو ا شعورم،یدخترم کجاست؟ من ب یپرس
جهنم  نیتو ا نجایکه ا هیبخاطر حرمت همون شش سال نایا نجا،یا امیهمتون متنفرم. اگر م

 !بزرگ شدم

 :با پوزخند ادامه دادسمت مادر بزرگش و  دیچرخ

 !ینوه من شهیشرمم م یگیکه حاال م ییبه حرمت تو_

 .رو نگاه کرد حهیمل ی. مهبد با نگرانومدیخونه سه تاشون در نم یزدیم کارد

 ایتو رو ندارن... آروم شو خواهشاً . ب تیبه خدا ارزش عصبان نایتورو خدا تمومش کن. ا_

 .میبر نجایازا

رو برداشت و با  حهیتند رفت به سمت اتاق و ساک مل یبا قدم ها تیبا عصبان بیحب عمو

 .شدت پرت کرد تو صورتش

. شاخ بابات رو یبزار نجایپات رو ا گهید ی. حق نداررونیمن گم شو ب یاز خونه _
 تاقی. لستیتو ن نیع ییزبون دراز ها یجا نجایا ،یشکنم. هرّ  یشکستم، شاخ تو رو هم م

 !پس چرا ولت کرد رفت هان؟ داشت،ی. آدم بود تو رو نگه مهیتو اون پدرته که روان

 :هوا قاپ زد یساکش رو، رو حهیمل

 .نیبب ستایفقط وا زارمینم نجایا گهیجوابت رو بدم. پام رو د یندار اقتیل_

باال  یمجاز ریمهبد بلند شه. به زور رو پاش بند بود. تنش هممون، به حد غ میکرد کمک
. زنگ زد به دیکشیمهبد رو به دنبال خودش م حهیه زهر شد. ملبه هم یگرفته بود. مهمون

 یخانواده  هیدختره جوون با  هیآژانس. مهربون نگاهش کردم. چقدر دلم براش سوخت.  هی
عمو درداش فوران زد وحرفاش رو به زبون  ی. چقدر دلش پر بود که جلودهیاز هم پاش

آورد اما چقدر خوب بود که جرات داشت در برابر ظلم سکوت نکنه. اشک هاش رو 
 یعیمردانه اما بازم دختر بود. لطافت داشت و طب هیدختر بود با روح هی. ختنیصورتش ر

 .بشکنه دیبود که بعد از اون مقاومت شد

 ریو دستش رو ز حهیو پاک کرد. رفت سمت ملخودش ر یبا پشت دستاش اشک ها مهبد

 .چونش گذاشت

بهت  ترسمیاما م ی. ممنونم که پشتم بودیبخاطر من باهاشون در افتاد خوامیمعذرت م_

 .شمیجلوت شرم زده م ینجوری. اکنمینکن، خواهش م هیبزنن. تورو خدا گر بیآس

 یجب نگاهش کرد و با نگراننشست. مهبد متع حهیمل دهیرنگ پر یرو لــ*ب ها یتلخ لبخند

 :گفت
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 ؟یمشکل تپش حاد دار ادیم نجایقلبت تا ا یصدا_

 :رو باز کرد نیدر ماش حهی. ملدیموقع آژانس رس همون

 . شهیخوب م ستیمهم ن الیخ یب_

ده رانن ی. صدامیشده بود رهیخ رونیبه ب ن،یماش شهیبود. هممون از پشت ش یشب نحس چه

 .مارو به خودمون آورد

 .میدیرس_

خندمون  لی. منو سه زدنیبا هم سر و کله م نیماش هیداشتن سر پرداخت کرا حهیو مل مهبد
نه حرفشم  گفتیو م خوردیبر م یکیاون  رتیبه غ دمیمن م گفتیم یکیگرفته بود. 

 .کرد و پول رو داد یدست شیپ حهینزن. آخر هم مل

 بود مهبد؟ ومدهیچرا ن الیل یراست_

هممون تو هم رفت. چشماش، صورت هممون رو با دقت اسکن  یاخم ها حهیسوال مل با

 .کرد

 هوم؟ نش،یاوردین هیکرده و شما ها به عنوان تنب یکار هینکنه _

 .رو چرخوند تو قفل در دیحوصله کل یب مهبد

 .میزنیتو راجع بهش حرف م میبر_

 دونستمیسکوت کرد. نم. مهبد وا رفته ولو شد رو مبل و میحوصله بود یمون واقعاً ب همه
له شده بود. رفتم  یو احساس یکه کامال از نظر روح کردمیدرک م یداره ول یچه حال قایدق

متوجه قفل بودن در شدم. آروم تقه دو ضربه  نییپا دمیرو که کش رهی. دستگالیسمت اتاق ل

 :ش زدم قبه در اتا یا

 .زمیوا کن درو عز یابج الیل_

 :وحشتناک گرفته اش که بلند شد واقعاً نگرانش شدم یصدا

 .برو راحتم بزار_

 :سماجت به خرج دادم و گفتم اما

 .باش یرو بزار کنار. منطق یبچه باز الیل_

در برد و با  کیهم بعد از عوض کردن لباسش اومد کنارم قرار گرفت. سرش رو نزد لیسه

 :گفت یلحن آروم و پر آرامش
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رو اعصاب داداش  شتریب چیکه ه شهیاروم نم یچیدر اوردن و حبس خودت ه یبا بچه باز_

 .رونیب ایعاقل باش ب یریهم راه م

به موهام زدم.  یاتاقش رو باز کنه. چنگ یدر وامونده  نینداشت ا میتصم الینه که نه، ل اما
 و رو روشن کردم یچا ری. رفتم آشپزخونه زمیولش کن کمیبهتر بود به حال خودش  دیشا

 .دمیشن نیو مهبد رو هم در همون ح حهیپچ پچ مل یصدا

 هیرو کرده.  نکاری. اون بخاطر حفظ تو ایخودتو بباز دینبا یول یدرسته دوستش داشت _

 .برسه. همش حق به جانب نباش یبیکه دوستش داره آس یعاشق دوست نداره به کس

 :گفت دیلرز یکه م ییاول سکوت کرد و بعد با صدا مهبد

 ندازهیه مو حلق رهیگیکه دستش رو م یقبول کنم اون تونمیشده. نم یکیسهم  نمیبب تونمینم_

 ... تونمی. نمستمیتو انگشتش من ن

 .نشست حهیمل یرو لــ*ب ها یتلخ لبخند

 . کردمیکار رو م نیاون بودم ا یمنم اگر جا_

اسکن کرد. سرش رو چند لحظه به دو طرف  نییرو از باال به پا حهیفقط صورت مل مهبد

 .تکون داد

 .ترکهیدونم نابودم االن. قلبم داره م یفقط م دونمینم-

 :حهیسمت مل دیو چرخ دیانگار که برق گرفته باشتش کامل پر هوی بعد

م و خودت به یتمام وقت سکوت کرد ،یدونستیم نکهیبا ا ؟یدونستیتوعه نامرد از قبل م_
 ؟یخبر شو نداد

 یموضوع ازدواج ناگهان نیممکنه که ا دونستیم حهیمل نکهیسوال سوال منم بود با ا نیا
بکشن چرا قبول کرد که به ماها زنگ بزنه و دعوت  شیپ هویرو خانواده مادرش  کایرا

و گوجه سبز و  یتوت فرنگ کمیبحث نشدم. دوباره از جام پا شدم و  ریگیمون کنه؟ اما پ
 نایجر یدوتاشون. مهبد داشت با ناراحت یو آوردم گذاشتم جلو ختمیظرف ر هیزرد آلو تو 

 . آخر سردادیگوش م گفتیکه مهبد م یبا دقت به هر کلمه ا حهی. مل دادیم حیرو توض الیل

 :حوصله گفت یاش رو خاروند و سکوت کرد. مهبد ب قهی. شقدیرو گز نشییلــ*ب پا

 .یدیتو هم از کارش هنگ یحت ایب_

. بعد از کردی. انگار که داشت جمالتش رو تو ذهنش جور مزیم ی هیشد به پا رهیخ حهیمل

 :سمت مهبد دیچرخ قهیدو دق یکی
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لخطاس ا زیاما انسان جا ستین ینگفته شک یزیمرتکب خطا شده و به تو چ الیکه ل نیتو ا_
 یاتهمه احساس شتریسن که ب نیدختره و ممکنه که تو ا هی. ستین رونیقاعده ب نیو اونم از ا

 لیبر کمبود محبتشه نه دل لینه دل نیهستند، عقلش در برابر احساسش شکست بخوره. اما ا
 اد،فتیداشته تو چاه م ی. حاال که خدا رو شکر تو متوجه شدیارزش یکه تو براش ب نیبر ا

حل  یزیکه چ ،یباز وونهیخرد کردن گلدون و د دونمیکردن، نم ادیبا داد و فر یول
حال  دونمیازش سو استفاده شده . م کنهی. االنم خودش داغون تر از توعه. حس م شهینم

.  یالیخ یدر حد فاجعه واست رخ داده . فعال بزن تو ب زی. به نظرت دوتا چیندار یخوش
هم به دست و صورتت بزن.  یآب هی. لباسات رو عوض کن و  زنمیحرف م الیمن با ل

 .الج نداره فقط مرگهکه ع یزیبرادر من . چ ریسخت نگ

 

 

 مهبد

پا شدم و  یکنم. با کرخت دایبه خودم تسلط پ تونستمی. نمکردی. مغزم کار نمدمیکش یبلند آه
م. گرفته بودم افتاد کایخودم و را یکه برا ییحلقه ها ادیلباسم رو با فس فس عوض کردم. 

لباسام، لباس هارو پس زدم و  یو چرخون اتاقم نشستم. از کشو یمشک یوا رفته رو صندل
. با حسرت بازش کردم. چشم هام رو به حلقه دوختم و دمیکش رونیها رو ب لقهح یجعبه اب

 . لبام رودمیو حلقه مردانه کنارش کش فیبه حلقه زنانه و ظر یبغضم رو قورت دادم. دست

 .دیگاز گرفتم تا چشمام نبارن. دلم لرز

رو چنگ زدم. چشمام از دستورم اطاعت نکردن و بغضم  شرتمیرو رو قلبم گذاشتم و ت دستم
 هی. قلبم له شده بود. هر چند لحظه ادیشکست. پشت دستم رو رو دهنم گذاشتم تا صدام در ن

 :دمیلــ*ب نال ری. زشدیبار انگار مچاله و دوباره صاف م

که  رمیپذیوقت نم چی... هیقلبم رو، کشت ی... کشتیباش گهید یکیتحمل کنم مال  تونمینم_

 ...وقت چی...هیسهم من نبود

 صدا هق ی. سرم رو، رو زانوهام گذاشتم و ب دمیگوشه کش هی. خودم رو به نیرو زم نشستم
چقدر  دونمی. سرم رو بلند کردم. نم کردمیاشک هام رو، رو زبونم حس م یهق زدم. شور

تر  ریتر و دلگ نیسنگ یا گهیاتاقم از هر زمان د ینشسته بودم و هوا یکیگذشته بود. تو تار

 .بود

تم راح کمیبه همه گفته بود  حهی. خونه در سکوت فرو رفته بود. حتما ملکردیدرد م چشمام
انداختم. چشمام قرمز و تنگ  یو صورتم رو آب زدم. به خودم نگاه ییبزارن. رفتم دستشو

جلوم جون  کایکه زل زدم خاطراتم با را نهی. تو آ زدیرو داد م میشده بود. صورتم بد حال

 .گرفت
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اونم نگاهم  کردمی. من نگاهش م میزدیساحل دستهاش رو گرفته بودم. اروم قدم م دم

 . میزدیزل م ایبه در یبه هم و گاه یو گاه میکردی. هر دو سکوت م کردیم

 آقامون؟_

شد. چقدر آقامون رو قشنگ  سیرو شروع کردن و چشمام خ یدوباره لج باز اشکام

 .شده به حسرت لیبود داشتنش اما حاال اون حس تبد ی. چقدر حس خوب گفتیم

 جونم خانمم؟_

 :رو کنار صورتم گذاشت و لمسم کرد دستش

 برام؟ یمونیم_

و  ییاون نموند... من موندم و اون نخواست بمونه. من موندم تو آغـ*وش تنها یموندم ول من
اشتن و ند دنینرس یمنو تا ابد فقط برا ری. انگار خدا تقدگهیمذکر د هیش اون رفت تو آغـ*و

 .و شکست خوردن و زجر نوشته

باز بود و خودش  الی. دِر اتاق لرونیاومدم ب ییزجر دادن خودم شدم و از دستشو الیخ یب
رو  مینیدمر رو تختش خوابش برده بود. اروم رفتم تو اتاقش و کنارش رو تختش نشستم. ب

بود. خم شدم  یقی. تو خواب عمفشیلط یموها ی. بهش زل زدم . دست کردم الدمیباال کش

 :آروم گفتم یلیروش خ

ر با نیاول ی. ببخش که برایدیکه ترس خوامیشدم. معذرت م یکه عصبان خوامیمعذرت م_

 ...دادزدم و دلت رو شکستم. منو ببخش

که  همش فکر کنه دیآدم نبا حهیبه قول مل نداشت. یریتقص الیناراحت بودم. ل یلیخودم خ از

 . ما رفتار کنن دیذهن ما و عقا یشده  یطبق خطوط خط کش دیهمه با

 الی. لومدیو اشکم راه به راه در م رمیخودم رو بگ یاون شب جلو تونستمیچرا نم دونمینم
 یسیرو خ دیشد و دستش رو کش داری. بدیرو صورتش پلکاش لرز دیکه چک یبا اشک

نشست. چشماش دوباره پر شد.  خیپاشد و س دنمیصورتش و متعجب سرش رو بلند کرد. با د
 رو گونش یبغلم و ب*و*س*ه نرم دمشیهوا فقط کش یمن بهتش برد. ب یچشمها دنیاما با د

 ...بعد دستاش محکم دورم ح*ل*ق*ه شد یگذاشتم. اول متعجب شد ول

 ...غلط کردم به خدا من یداداش دیببخش_

 چیوقت و ه چیه گهید ینداره. اون خامت کرده ول بیع ستیتو ن رینگو. تقص یچیه سیه_
خبر نداشته باشم  یزیرو ازم پنهان نکن. اگر از چ زیچ چیکس و ه چیوقت، ه چیوقت و ه

 ال؟یل یفهمیازت محافظت کنم م تونمینم
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 :اومد رونیآغوشم ب از

 .اره داداش متوجه ام_

 .ش کنار زدم فیو لط دیاش و سف دهیلبخند زدم و موهاش رو از صورت کش بهش

 ...ناراحت شدم یلیشده. خ یبهم گفت چ حهیمل_

 :اروم گفتم فقط

 ؟یدِر اتاقت رو باز کن یگفت بهت که حاضر شد یچ حهی. حاال ملالیخ یب_

 زیرو با زبونش تر کرد. مشخص بود تشنشه. لباش خشک شده بود. از پارچ کنار م لباش

 .دینفس سر کش هیو به دستش دادم .  ختمیاب ر وانشیتختش تو ل یمشک یعسل

رو ازت پنهان کنه. بهم  یزیکه چ زدهیوقت به سرش هم نم چیمن بود ه یگفت اگر جا_
ام و دلش بر کنهیازم محافظت و مراقبت م منت یکه ب یبمونه که تنها کس ادمی دیگفت با

. نیتو هستم، هم یها یفداکار ونیاالنم رو مد یها یباشه که خوش ادمی دی. باییتو سوزهیم

 .ییایداداش دن نیتو بهتر گهیراست م

 :دیانگشت زدم رو دماغش که خند با

 ...ستیالزم ن یخب، چاپلوس یلی. خدهیور پر یا_

 : جام پا شدم از

 .الیبخواب ل گهیخب د یلیخ_

 .مالفه انداختم که شب سردش نشه هی. روش دیزد و دراز کش لبخند

 .اومدم و راحتش گذاشتم رونیاتاقش ب از

 ...رفتم تا دنبالش بگردم نیهم ینبود برا یاثر حهیمل از

رو  حهیانداختم. مل اطیبه ح ینگاه یرو باز کردم. از همون پا در اطیبه ح یورود درِ 
زده و سرش رو رو به اسمون گرفته بود. در رو بستم  هینشسته بود. به دست هاش تک وونیا

 لیو رفتم سمتش. با احساس حضورم سرش رو به سمتم متما دمیهارو پوش ییاز دمپا یکیو 

 .کرد اما کامل بر نگشت

 هنوز؟ یداریب_

 .بهش کردم ینگاه میکنارش و ن نشستم

 ندارم. حالت خوبه؟ دنیبه خواب یلیتما چیه یساعت دوازده اس ول نکهیبا ا_
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 نامطمئن و یشد. با صدا رهیخ اطیکف ح یها کیی. به موزادیکش یقیعم مهینصفه ن نفس

 :گفت یفیضع

 ...خوبم_

 یکه از سر گذرونده بود، اون رفتار یمجادله و تنش ی. بعد از کلستیخوب ن دونستمیم اما
 تونستیخوب باشه... نم تونستیم یکه مادرش و خانواده مادرش باهاش کردن چجور

من ضعف نشون نده و  یحت یشهامت رو داشت که جلو کس نیواقعاً حالش خوب باشه اما ا

 .بگه خوبم

 !خـــانم یبمال رهیش یتونی. سِر منو نمیستیدونم که خوب ن یم یول_

 :زد یمحو لبخند

گذشت و هنوزم داره . اره واقعاً امروز بهم سخت یشناسیخوب م یلیخوبه که تو منو خ_
کار کردم که  یمن با خدا چ گمیدار شده. با خودم همش م حهی. احساساتم جر گذرهیسخت م

 تیاشک ینا خود اگاه زبونم برا نمیبیتورو م یشدن خانواده ام. اما وقت نایا میشده زندگ نیا
ست کنم د یچ میبا خودم و زندگ دیبا دونمینم گهیواقعاً خسته شدم. د یشه . ولیکردن قفل م
رو واسم بسته.  شهیاون هدف باز م یکه برو یقبلش در یکی نمیبیم زارمیم یرو هر هدف

اشک  شکنهیم یدل کس کنم؛یکه ادمهاش به هم ظلم م یقیخدا اون دقا گمیبه خودم م یگاه
 کجاست؟ شهیهالک م یبچه از گرسنگ هی یوقت شهیم یجار یکس

خدا حواسش  کردیادم حس م یگاه گفتیرو ازش گرفتم... فکرم مشغول شد. راست م روم

 .ستین یچیبه ه

 کجا هست االن؟ یدونیم ؟یاز بابات خبر دار_

 !برم داشت یتکون داد. کنجکاو دییرو به نشونه تا سرش

 !دای! ببخشرتتیغ یب دیببخش یبابا نیا قایکجاست دق_

 :دیکرد و خند نگاهم

 .... بوفالوورکی وین یمرز یاز شهر ها یکیتو _

ودم ب دهیبه عمرم ند یعنی! کرد؟یواسه دخترش نم یکار چیبود چرا ه کایاگر باباش امر پس

و نوش خودش بزاره تو  شیو ع فیصرفا واسه کِ  یسالگ 15-14که دخترش رو تو  یپدر

 :دمیکش شمیبه چونم و ته ر ی! دستدمیگرگ صفت و خودش بره! که اونم د یجامعه  هی

 !ره؟یگیازت م یاصال سراغ_

 ! آوردمیگفت! داشتم واقعاً شاخ در م یصافش رو باال انداخت و نوچ بلند یابروها
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 !اصال حهیمل شهیوا مگه م_

 .و نرمش دیحاال که شده. دستم رو گذاشتم رو دست سف یعنیسکوت کرد  فقط

تو هم  یروز هی.  شهیعوض م یهمه چ یروز هی...  مونهینم یجورنیهم زیچ چیاما ه_

 . یشیم ایادم دن نیتو هم شادتر یروز هی.  یرسیبه خواسته هات م

 :بغض نگام کرد با

 !نی. همخوامیمرگ م هیمن فقط از خدا _

تو سن اون ارزوش مرگ باشه. چشمام مهربون شدو دستش  دیدختر با هی... چرا دیلرز قلبم

 :دادم بهش یفیتو دستم گرفتم و فشار خف شتریرو ب

 ی؟ منو نمیتون کنهیبودن منم خوبت نم یعنی نجایا میحرف رو پس من واسه چ نینگو ا_
م به شرف ینه ول ای یباور کن یخوایم ؟یمن حساب کن یرو یتونینم ؟یداداشت بدون نیع

ه ک ینداشتن و هر جور اقتیکه مرام و معرفت و ل ستمین ییقسم به روح بابام من مثل اونا
ادمها  گهید دونمیم یکنیدونم احساس غربت م یم فهممتیزدن. م بیتونستن بهت اس

اما منو به  یشیاز خدا هم زده م یکه گاه یاون قدر پر از درد دونمیندارن م یبرات معن
که  مستین ی. من ادمنیهستم پشت خودت بب الی. منو همون جور که پشت لنیچشم داداشت بب

دوستت دارم. همون قدر که اون منو  الیمن تورو مثل خواهرم مثل ل ضرر بزنم. یبه کس
مرهم دردات بشم.  یزاریمن خوبت کنم! نم یدی. اما تو اجازه نمیکنیتو هم م کنهیخوب م

 !؟یبشه. اما تا ک تیواریوارد چهار د یکس یزارینم

شد. فکش منقبض شد و  دیرو گونه اش سر خورد و سقوط کرد رو شالش و ناپد یاشک

 .بغضش رو قورت داد

رو دست تو و اقاتر از تو و مهربون  گهیو د یتو تک دونمیم یهست یتو ادم خوب دونمیم_

 ...و بزرگه قیعم یلیاما من زخم هام خ ستیتر از تو ن

 :اش شدت گرفت و ادامه داد هیگر

ز بدتر ا یول هیمن ادم خوباما پدر  رهیپدرش رو بگ یجا تونهینم زیچ چیدختر ه هی یبرا_

 ...یدونیمهبد نم دمیکش یمن چ یداره. نمیدون یکه مشکل حاد روان نهیا زیهر چ

 :رو رو قلبش گذاشت و گفت دستش

از قضاوت سر ب هیحرف با  هیبا  زیآم رینگاه تحق هیکه هر بار با  هییپر از زخم ها نجامیا_
 هی... شنیخوب نم گهیروزها.... ماه ها... سال ها... و بعد د کنن؛یم یزیو خونر کننیم

 . رنیمیم شهیهم یو برا شنیتا ابد دفن م نجایهستن که ا ییارزو ها
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هاش اشکم در اومد. روم رو  هی. از گردیرو صورتش گذاشت و شونه هاش لرز دستش

 :برگردوندم تا متوجه اشک هام نشه. اروم گفتم

هستن که تو رو  یدرمونده ات کرده؟ اون آرزوها چ نقدریهستن که ا یاون آرزوها چ_
 نگات یکه تو مهربون هیاون آرزو چ حه؟یمل یاوجت فرق کرد یبا روزها نقدریشکستن و ا

 ؟یفروخت یرو به خشم و نفرت و نا اروم

 .خوش رنگش به خون نشسته بود یرو بلند کرد. چشمها سرش

. منم مونمیخانواده... من تا ابد تو حسرت خانواده خودم م و من ندارم... یکه تو دار یزیچ_
که شد رو  یو اون خونه باشه. هر چ امیب رونیرو به مامانم بگم. از ب یدوست دارم همه چ

و پدر  ادیب رونی. بابام خسته از بچهیخوش غذا بپ یخونه منتظرم باشه و بو یکیبهش بگم. 
مادرمون فرشته س بابامون فالنه.  گنیادمها م یوقت کنمیم ی. حسودمیبزن فحر یدختر
 خورمی. غبطه مخندنیم گنیبا هم خوشن م نمیبیرو با هم م یکنم پدر و دختر یم یحسود

 ...دیخر رنیمامان ها با دخترشون م یوقت

 ...زدم و سرش رو گذاشتم شونم یتلخ لبخند

 شهیهم یچشماش رو برا بابام ی. وقتحهیمنم حسرت داشتن مامان بابام رو دلم موند مل_
.. .ستیخدا ن ریوفا نداره. تقص ایدن حهیتا امروز خودم رو مقصر دونستم. مل شهیبست هم

داده اما مردم فقط دوست دارن به هر  اریادمها بد شدن نه خدا... خدا بهشون عقل و اخت
. اره  کننیرو له م گهیهمد نیهم یباشن. برا یزندگ دونیخودشون برنده جنگ و م یمتیق
نباشه که تو  یکس یول یکه تو همه رو بفهم هیجهنم واقع ،یعذاب اله ،یگیم یچ فهممیم

قتها و یکنن و بعض یم یهستن که کال زندگ ایلیکه خ یدونیم ؟یدون یم نمیرو بفهمه! اما ا

 ...کنن یم هیگر کمیهم 

 :رخم دوخت... ادامه دادم حرفام رو میرو بلند کرد و نگاهش رو به من از ن سرش

..! .کننیم یزندگ کممیو اون گوشه کناراش  کننیم هیهم هستن که کال گر ایبعض یول_
 یاز نوع اولش باش یتون ی... ممی... اما با توعه تصمیلیفرق داره خ یلیدرد با درد خ

 ؟یابج یباش یخوای... حاال تو کدوم مینوع دومش هم باش یتونیم

 ...شد به ماه رهینگاهش رو ازم گرفت و خ متفکر

 . کردمیجاش بلند شد و پارچه مانتوش رو تکوند. با چشم حرکاتش رو دنبال م از

 .خوامیتو هم شدم. عذر م یکه باعث ناراحت خوامیمعذرت م_

 .زدم و منم از جام پاشدم. نور ماه رو صورت هر دو مون افتاده بود یکم رنگ لبخند
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دوست دارم که تو هم همه  یلی. خوشحالم که تونستم آرومت کنم. خیا ینه چه ناراحت_

 .یداداش صدام کن یتونیم ،یالبته اگر دوست دار یجوره رو من حساب کن

 :رو فقط تکون داد و گفت سرش

 ...باشه داداش_

 .مزد تیاز سر رضا یبار لبخندبود. این ندیخوشا یواسم بس حهیلفظ داداش از مل دنیشن

 .من برم خونه هگیخب د_

من دوتا داداش داشتم به صالح نبود که ازش بخوام بمونه دوست نداشتم من باعث شم  چون
براش آزار  یلیاونشب خ ییتنها دونستمیهم م ی. اما از طرفارنیکه مردم براش حرف در ب

رحمانه سر آدم  یب یبود که همه چ ییاز اون شبها یکیدهنده خواهد بود. مسلما اون شب 

 . شدیر مآوا

 ...فقط رمیگیم نیماش زنمیباشه االن زنگ م_

هم  طورنیباال و زل بزنه به چشمام. هم ارهیم رو عمداً نا تموم گذاشتم تا سرش رو ب جمله

 :شد. نگاهش رو باال آورد و زل زد بهم و گفتم

 .دلت گرفت بدون که من هستم یلیاگر امشب خ_

 :کرد. دستش رو رو شونه ام گذاشت و گفت دییبا چشماش تا فقط

 .بزنه نتیزم کای. اجازه نده ازدواج را طورنیتو هم هم_

 :دیلباش رو تو دهنش کش دمیبه چشمهام کش یدوباره غمم گرفت. دست شیاور ادی با

 ...یباز ناراحت شد نیبب گهینشد د_

 .رو قورت دادم بغضم

و هر وقت خواست بره و تو هم  ادیب یکیکه  ستین یجورنی. هم یزمان الزم دارم آبج_

 .تموم شه یتورو فراموش و همه چ ادی یبگ

 :رو رو سرش مرتب کرد شالش

 شیپ خواستهیم یزیچ هیتوش بوده حتماً  یفکر کن که حتما حکمت نیاره درسته اما به ا_
 تماد کنتو باشه. بهش اع یبرا ریخ یاتفاق بان نیکه شر بوده اما خدا خواسته که ا ادیب

رو به حال خودش رها  یخدا بنده ا دونمیم دیحواسش بهت نباشه که بع یگاه دیهرچند شا

 ...بود حهیواقعاً حق با مل دیشا نییرو انداختم پا مکنه. فقط ساکت سر
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 کایرا

 ماه قبل سه

ند ... همش چگذشتیبا مهبد م میابد یاز خداحافظ یا قهی. چند دق خوردیتو دستم تاب م فمیک
 جی. سرم گ دمیکشیم نیبود! پاهام رو رو زم یخودش قرن یکه برا قهی. چند دققهیدق
تموم شد. از دستش دادم. عشقم رو  ی. چشمام رو به هم فشار دادم. تموم شد. همه چرفتیم

محافظت کردن  یکردم. برا نکارویحفظ جونش ا ینبودم. من برا مونیپش ااز دست دادم. ام
 شهیهست و هم یجد شهیهاشون هم دیتهد دونستمیو عمو. م ییدا یها دیازش در برابر تهد

 : شدیتو ذهنم بارها و بارها اکو م یی. جمالت دا شهیم یعمل

اسمون به  یمرغا ارمیسرش م ییبال هی یاگر با اون پسره ازدواج کن یاگه باهاش باش_
آبرو  یبه جون مادرم قسم. دختر جان تو که ب برمیکنن گلوش رو م هیحال شما دوتا گر

 شیتا همه به ر یمثل اون ازدواج کن یدهات هیکمه که با  نتیفقط هم ستین التیخ نیع یشد
ن شک ندارم و شک نک یکنیازدواج م میکنیم نییکه ما تع یوصلت بخندن. با کس نیما با ا

 .یشیکه خوشبخت م

 هگی. خودم رو جمع کردم. اشکام د کردیم کتهیبهم د نارویا یکتک حساب هیبعد از  ادمهی
بود پاک  یلبم جار یرو که از گوشه  ی. خونومدیدر نم یکتک خورده بودم حت نقدریا

 .کردم

هر  ،یزن ینم یبیبکنم بهش اس یرو گفت یکه اگر من کار یو قسم بخور یاگر قول بد_

 ...ی... هر چدمیانجام م یکه بخوا یچ

مهبد رو حفظ کنه.  تونهیکاره که م نیتو شهرن و تنها هم یبا نفوذ یادمها دونستمیم
شم چ ریو شروع کرد به تکون دادنش سرش رو باال برد و از ز شیراحت ینشست رو صندل

 .نگام کرد

ندارم. اما اگه طرفت  شیکار ادیو اونم طرفت ن یبه جونه دخترم قسم که اگه طرفش نر_

 ...ادیب

 :حرفاش نیب دمیپر

 .ادی... من بخوام نمداینم_

 :رو باال برد ابروهاش

 ...هــــوم پس ازش بخواه_

. ازش متنفر بودم اون منو از عشقم جدا کرد. شبا کارم شده کردمیم نیرو نفر ییدلم دا تو
مهبد کم و کان به دستم  ی. خبرها شدمیم رهیخ ییو روزها فقط تو اتاقم به جا هیبود گر
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داره داغون  گفتنیم رهیروز به روز اب م گفتنیشده. م تیاذ یلیگفتن خ ی. م دیرسیم
مادام العمر مون گذشته بود. تو تراس پا رو پا انداخته  ییهفته از جدا هی... همش  شهیم

لحظه  هیشده بودم. مهبد و چشماش، مهبد و نگاهش مهبد و حرکاتش  رهیبودم و به اسمون خ
 ایداشتم و  مری. کاش آلزاکردنیاندام معرض  یکی یکی ی. خاطرات لعنت کردیولم نم

بکشم و  رونیتوش مهبد و خاطراتش حضور داره ب کهاز مغزم رو  یقطعه ا تونستمیم
رد از پشت بغلم ک ییرو نداشتم. دِر تراس باز شد زندا ییتوانا نیکه ا فینابودش کنم. اما ح

 .و سرش رو رو شونم گذاشت

 ؟یرو براه_

 .دمیکش یبلند آه

 یخوایمو گرفت بعد م ندهیرو نابود کرد ا اهامیهمه رو ییدا ؟ییاخه زندا یبراهچه رو -
 روبراه باشم؟

 .دستاش رو دورم محکم تر کرد حلقه

که رفتن غصه  ییبخاطر همه اونا ی. اگر بخوارهیم یکیو  ادیم یکی. نهیهم یزندگ_

 .کرد یزندگ شهیکه نم یبخور

. اما دل ییزندا یها یدلدار یحالم رو خوب کنه. حت تونستینم یچیسکوت کردم ه فقط

 !هم زهر مارم شد شیدار

 .ادیقراره امشب برات خواستگار ب_

 :زدم و گفتم پوزخند

 جز بله گفتن به طرف دارم؟ ی. مگه من چاره اادیخب ب_

 :گفت یو با لحن اروم نیغمگ

 ...نه_

 .از دور خودم باز کردم یدستاش رو با ناراحت حلقه

 . انگار شده اربابگمیاقا باال سر د هی ریبرم بازم اس نجایبعدم که از مونمیها م ریاس نیع_

 !یتیرع

 :نگام کرد یسرش رو کج و با دلسوز ییدا زن

 ...! اونستیمثل مهبد نباشه کمتر هم ن اریدختر! سات ینجورینگو ا_
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! چشمام یکیمهبد  یکی رانی. اکردیم سهیمن مقا یادم ساده رو با اسطوره  هی یچه جرات به
انگشت اشارم  دیو ترس دیسمتش که برق از چشماش پر دمیکردم و با ضرب چرخ زیرو ت

 :گفتم اریاخت یرو باال گرفتم، ب

نکن!  سهیعنوان مقا چیبه ه یا گهیجنس مذکر د چیوقت مهبد منو با ه چیوقت! ه چیه_
که از  داشته یدیازدواج سفخان شما  اریبعدم جناب سات ستیمهبدم ن کهیانگشت کوچ اریسات

 !همه پنهان کرده

 :رو تکون داد سرش

 ! دونمیم نمیا_

هم نا  یی؟! واقعاً از زندا دادیبه خرج م یرتیغ یب ییدا یو هم پا دونستیم دونست؟یم
شده  یبه نشونه تاسف براش تکون دادم. عصبان یبهش زدم و سر یشدم! پوز خند دیام

 .بودم

گور پدرش. اره تو هم  یگیو م یکش یخودت رو کنار م هیو مثل بق یدونیاره تو هم م_
! من واسه محافظت از عشقم یباش فیقدر که مثل سوسک جلوشون ضع نیعرضه ات هم

واسه بدبخت کردن من دست و  یتو و شوهرت چجور نیوقت بب! اونکنمیکارها که نم یچ

 .نیزنیپا م

ز . ا دمیبگه که روم رو برگردوندم و رفتم سمت اتاقم و در رو محکم به هم کوب یزیچ اومد
 یقتشد و دهیکش نییبه پا رهی. دستگ کردمیپشت هم قفلش کردم. اومدنش سمت در رو حس م

 :حرفاش رو از پشت در بهم گفت ادیب تونهینم دید

من  ،یرو دوست ندارو شوهر من  تییبچه دارم من بر خالف تو که دا هیمن االن  نیبب_
رو که توش  میزندگ یدوستش دارم. شوهرمه و پدر بچه منه و منم قصد ندارم بخاطر کس

 .دارم بهم بزنم شیآسا

. تا نهیبشناس اونا رو، هم رهیسوال م ریکه منفعت ادما ز ییجا گنیم یبفرما... وقت هه
 کا؟یرا یالیمهربون هم برگشت...! خوش خ ییشد صفت زن دا شیموضوع خودش و زندگ

رو بگه. به جهنم بگه.  نیهم دمیبه هم بزنه؟ خب با گهید یکیآرامشش رو بخاطر  ادیم یک
رو  ورکتیو یرو برداشتم و باز می! گوشششونیبمونن و اسا نایا رمیم نجایاز ا گهیمدت د هی

 . دادیگلوم رو فشار م ینیباز کردم. بغض سنگ

 دیاباشم. نب ینجوریا دینبا گهی...! من دیعنترو پرت کردم و بغضم رو قورت دادم. ل یگوش
. زیچ چی. هشهیمثل قبل نم زیچ چیه گهیبه خودم بقبولونم که د دیاشکم در مشکم باشه. با

 و من میاومده بود خواستگار بارمیکه  اریبا سات دیحاال با ی. چجوردمیکش یپوف بلند
 شیکه قبول کردن خواستگار گفتمیبهش م دیمن با شدم؟یبودم روبرو م دادهقاطعانه بهش نه 
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خانواده ام...  کردنینمه درکم م هی. از سر اجباره... کاش ستیبار هم از سر عالقه ن نیا
اش . کزاشتیدستم رو تو دست مهبد م یبودن. اونوقت بابام با خوشحال کایکاش بابا و مل

ود وقت ب یلیبراش تنگ شده بود. خ یلیبابا. دلم خ یزاشتیجلو پام م یراه حل هیو  یبود
دو ساعت از  دینرفته سر خاک شون نرفته بودم. اون روز هم پنج شنبه بود. حاال حتما با

 رونیب یکه زندونه چند لحظه ا یواریچهار د نیتا بزاره از کردمیکسب اجازه م ییزندا

 .برم

 یه دارکه باور کن یدب حیو دو ساعت توض یمنت بکش یکل دیخودم گفتم ولش کن االن با با
بس بود در اتاقم رو که قفل بود باز گذاشتم  یاونم فقط سر خاک بابات ! لجباز رونیب یریم

راحت شد که  المیکردنش شد. خ ینگاه گذرا بهم کرد و بعدم مشغول آشپز هیفقط  ییزندا

 .کوتاه اومده

رص با ح کردمیپرت م یکی یکیحوصله  یرو باز کردم. لباسام رو که تا کرده بودم ب کمدم
تا هم . دو کردمیم یینثار زندا نینفر هیلعنت نثار عمو و  هیو  ییفحش نثار دا هیو  رونیب

 یچیفرش جمع شده بود و من هنوز ه یکوه لباس رو هینثار بابا بزرگ و مادر بزرگم. 
 هیک ارویبپوشم! اون  یگون خواستیجلب نکرده بود. اه اصال دلم م اسممر ینظرم رو برا

 .که من بخاطر ش لباس قشنگ و فالن بپوشم

ون کردم. بهش یبلند برداشتم و نگاه یدامن مشک هیبلند و با  نیدار است قهی دیسف راهنیپ هی
من  ی. هه اون روز روز عزاخوردیم یمشک نیاست یب قهیجل هیبدک نبود. روش هم  نیا

 .عوض کردم یمشک یول یهمون مدل دونهیرو هم با  دیسف رهنیهمون پ نیهم یبود برا

 چرا؟ یمشک_

 یهوا هر جنبنده ا دیشد یعرق بود. بخاطر گرما سیاومده بود و خ رونیتازه از ب ییدا

 .تفاوت نگاهش کردم و جوابش رو ندادم ی... ب شدیاب م سیخ

 .بخاطر خودته میگیم یکارو با ما و خودت نکن. هر چ نیا_

حرف دستش رو از طاق در برداشت و رفت.  ی. بدیکش اومد و پوزخند زدم اما ند لبام
ماهم( از اتاق بلند  شیش یی)دختر دا ایصوف یلباس هارو کالفه پرت کردم رو تخت. صدا

 . کردیاش گوش فلک رو کر م هیشد. باز معلوم نبود چشه که گر

 ؟ یزنیم یسر به صوف هی کایرا_

و  یگریتو تخت حفاظ دار و ج. ایاومدم و خدا خواسته رفتم سمت اتاق صوف رونیاتاق ب از
شستن. رفتم باال سرش. با  یبزرگش صورتش رو م یبود و اشک ها دهیخواب دشیسف

ا ب دینگام کرد و دستاش رو به سمتم دراز کرد. لباش رو تو دهنش کش شیعسل یهاچشم

 .ضعف رفت راشخواهش تو چشماش نگام کرد. دلم ب
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رش و س دیچسب کشیکوچ یقرمزم رو محکم با انگشت ها شرتیبردم و بغلش کردم. ت دست

 .ندرالشیطرح س ستادهیزدم به کمد ا هیو تک نیرو رو شونم گذاشت. نشستم زم

نق نق کنم دختر عمه  هی یگفت ادینم یکس یدیهان؟ د کنهیم هیدخمل خوشگل ما چرا گر_
 براش؟ رهیاره بال خانم؟ اره دختر عمه بم اد؟یم دوعهیم

انداختم. موهاش بور و کم پشت بود  یرو گونه ش گذاشتم. بهش نگاه پر عشق یمـوسه نر بـ
. ابروهاش صاف بود و شیبچلون یریبگ کردیجمع جور ش ادم رو وسوسه م یو لبا

 شتریو ب کردینم هیگر ادیبود. ز یداشت. بچه در کل اروم یدرشت عسل یچشمها

 . دیخندیم

که انگشتهاش دور انگشتم ح*ل*ق*ه شد.  شیکوچولو و تپل یرو گذاشتم تو دستها انگشتم
 یادمها برا شهیشون باعث م دنیعشق ورز ایر ی. بکردنیحال منو خوب م شهیبچه ها هم

 ایصوف یشون نباشن. اما دلم برا یهستن و خود واقع یبره ک ادشونیچند لحظه هم که شده 
مجبور بود دم  یی. زن دا شدیستبد مم یمتکبر و گاه یینداشت دا ی. خانواده خوبسوختیم

 کنهیرفتار م یکه بزرگ شه چجور ایدونم بعدا با صوفتاز خونه بود. نمي کهی یینزنه و دا

 .خوشحال نخواهد بود نجایبچه هم مثل من ا نیاما مطمئنم ا

 :در گوشش گفتم یآروم یرو جمع کردم و با صدا لبام

 ...من یپرتقال شکر شهیدلم برات تنگ م... رهیم نجایاز ا یدختر عمه هم بزود_

 .به دست اومد تو اتاق ریش شهیش ییدا زن

 ...مامان گریج نمیبب ایب_

و  هیگذاشت و شروع کرد به گر یناسازگار یاز آغوشم جدا شد بنا نکهیبه محض ا ایصوف

 .دست و پا زدن

 ! کنهیم دادیبـ*غـل من داد و ب ادیم نیبچه چشه همه با مادراشون جورن ا نیوا ا_

بهتر بود  .رونیگذاشتم و رفتم از اتاق ب دم،یبودم. انگار که حرفش رو نشن الیخ یب الیخ یب
 زینشسته بود سر م یی. داشدیخوردم معده ام داشت سوراخ م یم یزیچ هیخودم  یبرا

 .خورد یآشپزخونه و گوجه سبز با نمک م

 .بخور. خوشمزه اس ایب_

 !...! عمراخوردمیم یزیو چ نشستمیمجا  هیاگر من با اون  عمرا

 توت یکمیو نمک دون رو برداشتم و  یدست شیپ هیهفت تا گوجه سبز بزرگ و  شیش
رفتم. حرکاتم رو با چشماش  رونیگذاشتم و از آشپزخونه ب میدست شیهم کنار پ یفرنگ
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 دیی. پوست لبش رو که جودیبه چونش کش ی! سرش رو باال گرفت و دستکردیم یریگیپ

 :گفت

 ؟ینیکنار من بش ادیعارت م_

بهش  دیبا نم؟یمثل تو بش یکنار آدم ادیاره عارم م گفتمیبهش م دیگفتم؟ با بهش م دیبا یچ
؟  خورهیبهم م ؛یمن بودن زندان بان من ییدا یاره حالم از بودن کنار تو که بجا گفتمیم
 یچیگفتم تا بفهمه که چقدر ازش متنفرم؟ اما زبون به دهـ*ن گرفتم و ه یبهش م دیبا نارویا

 :دی. ول کن نبود... چون پرسمنگفت

 نه؟ ایاره _

ادم هم  نیبا ا یهم کالم یهم کالمش بشم. حت یجمله اکتفا کردم دوست نداشتم حت هیبه  فقط

 . کردیم اریمن سکوت مطلق رو اخت یو جلو دیفهمیعار بود. کاش خودش م

 .جا راحتم نیهم_

 شدیروش نشسته بود و دور بود، م ییکه دا یاشپرخونه ا یکه از صندل یمبل یاز رو یحت
 دمیتفاوت گوجه سبز رو برداشتم و نمک رو پاش یحس کرد که روم زوم کرده بود . ب

نه گذاشت و نه برداشت عدل اومد نشست کنارم. دندونام رو نا  ییروش و گاز زدم. دا
 ینشسته بود به گوشه  یکم یهم فشار دادم. خودم رو از کنارش که با فاصله  محسوس رو

 .دمیمبل کش

 ؟یکنیازم فرار م_

 دیقابل تحمل بود. اما نبا ریهم غ یلیقابل تحمل بود. خ ری. حضورش غکردمیفرار م دمیبا
. ترسمیم ایبرم  یبرداشت رو بکنه که ازش حساب م نیکه ا کردمیوانمود م یطور

 :خونسرد نگاهش کردم

 !... یستیهم ترسناک ن یادینداره بخوام از شما فرار کنم. ز یلیدل_

برم  دور و خواستمی. نخواستمم بفهمم. فقط مدمیلبخندش رو نفهم یزد. معن یا انهیموذ لبخند

 !...نباشه میتو زندگ یادم نیهمچ خواستمینباشه. اصال م

 خودت خوامیمن نم یکن یاشتباه م ؛یمن ظالمم ول یفکر کن دیهمش بخاطر خودته شا نایا_
ه شد تا خرخره تو مشکالت خف یکه وقت یستین یتو ادم کایرا نیبب یرو نابود کن تیو زندگ

 ...دخترم نی. ببارهیبخواد دووم ب

 :شد االن مهربون شد و براش شدم دخترم!!! با حرص گفتم یهه چ دخترم؟

 !کلمه رو برام بکار نبر... اصال نی... اصال استمیمن دختر شما ن_
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 :حرفاش رو گرفت یجا خورد اما بعد گوشش رو خاروند و پ کمیخشونت تو صدام اول  از

 ...اون پسره کایرا نیبه هر حال... بب_

 .خواست بهش گوش کنم یوسط حرفش اصال دلم نم دمیپوزخند پر با

 .! اسمشم مهبدِ ییاون پسره اسم داره دا_

و با اخم نگام کرد منم بدتر از خودش اخم کردم. حوصله اش رو جدا  دیکش یپوف کالفه
 مثل مهبد حرف بزنه؟ یبود که بخواد راجع به ادم ینداشتم. اون اصال ک

 !نه؟ ایباالخره حرف بزنم  یزاریم_

 :نازک کردم و گفتم ینگاهش کردم. پشت چشم زیجام بلند شدم و ت از

محض  شمیشما گوش کنم ممنون م حیکه به نصا کار دارم و وقت ندارم یلیمتاسفانه خ_

 .امشِب شما، برسم یبه مراسم اجبار یخدا بزار یرضا

جمالت ولم کنه و راحتم بزاره اما برعکس اون انگار اون روز  نیال اقل با ا کردمیم فکر
 نیه عک دیکش یشد و دستم رو با خشونت جور زیخ میدادن به من! ن ریفقط زده بود تو فاز گ

. دستم رو تو مشتش فشار داد. هر لحظه نمیکش، کش اومدم و دوباره مجبور شدم کنارش بش

 .خواهش کنم ولم کنه خواستمیاما نم گرفتیدردم م یاز قبل. داشت بدجور شتریب

خر تو صورتم جفتک  نیع یکنیادم رفتار کنم توعه نفهم رم م نیباهات ع خوامیم یه_

 . یاندازیم

 هیجواب در خور شانش بهش بدم اما از  هی خواستیاش نگاه کردم. دلم منفرت تو چشم با
طرف درد دستم که تو مشت مردونه اش داشت  هیو از  ادیسرم ب ییبال خواستمیطرف نم

 .توان حرف زدن رو ازم گرفته بود شدیبر اثر فشار د خورد م

 !ولم کن_

که مجبور شد ولم کنه. نفسم آزاد شد و  چوندمیخودم جرات دادم و مچ رو تو دستش پ به
انگشت هاش رو دستم  یحلقه کردم. جا شدیدست سالمم رو به دور مچم که داشت کبود م

 .نقش خورده بود

 .گم شو از جلو چشام_

 .اومد نرویب ایاز اتاق صوف ییزندا نیح نی. تو همیریزنج کهیلــ*ب با خودم گفتم مرت ریز

 .ینیبچ دیهارو با ینیریها مونده ش وهیپزخونه کمکم. مآش ایب ستینا کاریاونجا ب_
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به  دمیکش یها رو اب م بیطور که س نیکردم. هم یخال ییظرفشو نکیهارو تو س وهیم

 .دلم یصدا و تو یالبته ب زدمیو خانواده ش غر م اریسات

 .من راحت شم اه نیکنه خفه ش ریتو گلوتون گ وهیم نیهم یانشاهللا کوفت بخور یا_

 هی. باقلوا ها رو هم جدا گونه تو دمیبودن تو ظرف چ یها رو که همشون دانمارک ینیریش
کردم.  یخال یشکالت تلخ رو هم تو شکالت خور ی. مقداردمیمسطح چ ستالیظرف کر

 .شکالتش هفتاد و هفت درصد تلخ بود

. از  مونهیزهر مار م نیکه طعمش ع کنمیتعارف م اریرو به سات نیگرفت اول هم خندم
و  شهیجمع م شیاز تلخ افشیو ق خورهیشکالت رو م نیا یوقت یچجور نکهیفکر ا

رو  یزندگ یجوریرو لبام نشست.  یاز سر بد جنس یلبخند کنهیموجبات خنده منو فراهم م
فردا هات باشه  یشکالت امروز برات ارزو نیا یتلخ هخان ک اریبرات زهر مار کنم سات

 یکاری یاما کور خوند بودیتلخ م یشکالت تلخ چند لحظه ا هیفقط قد  تیکه کاش زندگ

 !یش مونیپش یمنو به عقدت درآورد نکهیاز ا کنمیم

 نی. شب قبلش اصال بخاطر ا بردیحوصله م رو داشت سر م یکاریکه تموم شد ب کارام
و خانواده  اریوقت داشتم تا سات یبودم. چهار ساعت دهینخواب الیمراسم مسخره و فکر و خ

. جلو چشمام دمیشدم و در اتاق رو بستم و رو تختم دراز کش یهمه چ الیخ ی. بانیاش ب
چهره مظلوم و مهربون رو  نیلحظه ا هیتونم  یخدا چرا نم یامهبد جون گرفت.  یچهره 

خوابم برد. تو خواب ناز بودم که در با شدت  یک دمیبهش فکر کردم که نفهم نقدریدور کنم. ا
 نی. دستم رو رو قلبم که عدمیبرق گرفته ها از جام پر نیخورد. ع واریتمام تر به دهر چه 

 !گذاشتم دیکوبیمسلسل م

واسه  یشیاماده م یتو دار کردمیرو بگو که فکر م الیمنه خوش خ ؟یتو هنوزم خواب_

 .یپاشو تا آبرو مون رو نبرد االیپاشو پاشو آماده شو  یخواستگار

 !...تو ادیم ندازهیخودش سرش رو م یاس که برا لهیطو نجایدراومد انگار ا کفرم

 !چه طرز تو اومدنه سکته کردم نیا_

 :بهم زد یچشم غره اب دار ییزندا

 .عالم کار دارم! پاشو هینکن وقت ندارم  یپاشو وّراج_

که جرات  یاز شما دوتا ببرم تو جمع که حظ کن ییابرو هیاز جام پاشدم. من  یکج خلق با
تمام شروع کردم به آماده شدن اون قدر  ی... با فس فس و وقت کشیبه من دستور بد ینکن

اعت س میکه خودش ن دنمیبزنه و کفرش دراد. لباس پوش غیبود ج کینزد ییزن دا گهیکه د
 قهیدق ستیلفتش دادم ب نقدریکه اونم ا دمیخط چشم کش هینشستم و  یالیخ ی. با بدیطول کش
کرده  یرو با حرکاتم به حد مرگ کفر یی. زنگ در خونه به صدا در اومد. زندادیطول کش
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. دمیکشیو من تازه داشتم موهام رو سشوار م گذشتیربع از اومدن مهمون ها م کیبودم. 

 :ومدیم رونیاز ب اریمادر سات یصدا

 عروس خانم؟ انیب خوانیباالخره نم_

 !اریپات علف سبز شه مادِر اقا سات ریتا ز نیبش نقدریرو لبام نشست. ا یکج لبخند

تاقم، با تشر به ا ادیبلند شه ب شونیکی نکهی. انتظار اادیچرا چرا االن م گفتیمدام م ییزندا
بازوم  ریغضب اومد تو. ز ریم نیع ییشد! ناگهان در اتاق باز شد و دا نمیرو داشتم که هم

 :رو محکم گرفت و گفت

 !فتیادم راه ب بچه نینکن! ع وونهیمنو د کایرا_

 :بود کارم رو شروع کنم! با تشر برگشتم سمتش وقتش

 یدیکه خشونت بخرج م یستیمگه؟ بعدم با گاو طرف ن یبرد ریلفت ش بدم اس خوادیدلم م_

 .یجاّلد یستین یی؟ دا یکرد یبا دستم ظهر چ یدید

 تینها خواستمیاما م دادمیبه اون پسرک بله م دیاخر با نکهیگرد شد. با ا یجور بد چشماش

 !...ببرم ییلذت رو از خورد کردن دا

ه ب ی. نگاه بد جنسانه اکردیمنو خشنود م نیبر قرار شد! و ا یکردم اون اتاق سکوت حس

 .انداختم ییدا

 چی. هبخشمتیوقت نم چی! هینیروز خوش نب کنمیاالن بله بدم اما تمام عمر آرزو م دیشا_

 .وقت

 ی! خودم رو از جلوش به کنارومدیخونش در نم یزدیدهنش رو قورت داد کارد م آب
بر و  یآورده به چ ریوقت گ نمی. اکردیمبهوت نگام م اریرفتم سات رونیو از اتاق ب دمیکش

ود جدا فکر کرده ب یعنی! یهه حتما همه افکارش نقش بر آب شده بود طفلک کرد؟یبر نگاه م
ه ب یتر قیهمون اول شوکه شد! نگاه دق... یطفلک یبله بدم؟! اخ ومدما یقلب تیمن با رضا

رنگش اندام مردونه موزونش رو به رخ  یریانداختم. کت و شلوار ش نیوجناتش تو همون ح

 .دیکش یم

بودمش فرق کرده بود مشخص بود رو خودش کار کرده و باشگاه  دهیبه قبل که د نسبت
از نگاهش خوشم دست و پا کرده بود.  یو عضله قابل قبول چهیخودش ماه یرفته، برا

از فرق سر تا نوک پا بر انداز کرد. حس کردم قورتم داشت  ی. وجناتم رو جور بدومدین

 .شدم و به آشپزخونه رفتم رعمدا دو دشید دانی. از م دادیم

گذاشتم. تا  ینیوسطش رو برداشتم و تو س زیگل ر یبا طرحها کیکمر بار یها استکان
 .ختمیهم روشون آب ر یو با کتر ختمیر یتوشون چا ینیتماما گل دار چ ینصفه از قور
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 یدهنده اش حساب بیفر یبا بو جانیاصل اله ی. چاکردیسر مستم م یحساب یچا یبو
. نگاهم ییرایبه دست رفتم سمت پذ ییاومدم و چا ودماما به خ کردیحواسم رو داشت پرت م

کنم. مادرش مثل دفعه قبل  یرو تو جمع چرخوندم تا حاالت خانواده اش رو با نگام واکاو
 شدیکامال پنهان کرده بود اما م شیروسر ریکرده بود. موهاش رو ز تیحجاب رو رعا

شوهرش و  یکرده. تو چشم ها میقا شیروسر ریرو ز یرنگ یشراب یکه موها دیفهم
به همسرش  یبودن! نگاه نجایبودن که ا مونینشسته بود. حتما االن پش یغم بد هیخودش 
 مثل گهیحس ناشناخته د هیتعجب و  کمیحزن  کمی کردینگام م یبا حالت خاصانداختم 

 !نگاهش بود یترحم چاشن

 یبه همه جمع انداختم. تو چشمها ینگاه زویها رو بدون تعارف کردن گذاشتم رو م ییچا

 .تک تکشون زل زدم

من به . شهیمراسم به خواست من برگزار نشده و نم نیکنم ا ینم ییرایمتاسفم که پذ_
 نمدویبوده. م دیمراسم رو قبول نکردم به اجبار و با زور و کتک و تهد نیا میخواست قلب
ه ک میراض گهید ی. منم بخاطر حفظ جون کسادیز یلیاونم خ نیدار مییبه دا یشما هم بده

بخت  اهیخودم رو س یدست ینبودم که بخوام دست شعوریب نقدریوگرنه ا مبزن میبه زندگ شیات

 .کنم

 :دوختم قشیپدرش و نگاه نافذ و عم دهیرو به صورت کش گاهمن

اما  شهیدو جوون م یبخت اهیازدواج منجر به س نیا نیدون یهر دو خانواده م نکهیبا ا_
 نیچرا دار دونمینم رهیاتفاق صورت بگ نیکه ا نیهست یچرا هر دوتا راض فهممینم

 زیاونا تو چ یخوشبخت نیدون یکه م یدر صورت نیکنیجوون هاتون رو معامله م یخوشبخت
به  نیهم خوب باش شیپ نیخوایچرا! م فهممیکفش نم هیتو  نید. پاتون رو هم کرهیا گهید
سقف باهاش، اون  هی ریز میجوون هاتون؟ من که اونو دوست ندارم و اگر بر یبدبخت متیق

 نیباباش با منه و ا یاونم فقط بخاطر صاف کردن بده یشه... از طرف یخونه خراب م
هاتون ادامه  یبه خود خواه ماهاباشه باز هم ش یشه ول یوصلت اخرش منجر به طالق م

 .نیبد

بود. به حد الزم حرفام رو زده بودم. روم رو از همشون گرفتم و به اتاقم پناه بردم.  یکاف
اطر داشت بخ ینجوریا ییشون شکسته بود. مطمئن بودم دا یهمه خودخواه نیدلم از ا

. رو تختم نشستم و پاهام رو تو خودم جمع گرفتیهم ازشون حق السکوت م گهید یزهایچ
 کهنینگفتم. تا ا یچیبه در اتاقم خورد. سکوت کردم و ه یا قهنگذشت که ت یزیکردم. چ

از  یدور یدر رو باز کرد و اومد تو. اصال نگاهش نکردم. نگاهم رو به نقطه  اریسات
شو به در بعد از بستنش داد. نگاه  هیکوتاه تک یاتاقم دوختم. بعد از مکث یفرش کرم قهوه ا

 .زد به در و نشست هی. همونجا تکمنبه  رهیبه فرش بود و نگاه اون خ رهیمن خ

 ...من یول یبا من باش یتو دوست ندار_
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و جمله اش رو نا تموم گذاشت و سکوت  دیصورتش و چشماش کش یدستش رو رو کالفه

 .خودم... خموِش خموشکرد. مثل 

قورت دادنش  یشد. حس کردم بغض کرده. چون صدا یروال ط نیبه هم یا قهیسه دق دو

 .جمع کرد یو لباش رو کم دیلباش کش ریاومد. انگشت اشاره و شستش رو به ز

 ری. هر دو تامون زستین یارزش قائل ام. اما چاره ا تیفداکار یمن دوستت دارم و برا_

 ...یدون یهر دومونه. م یگلو رینفر ز هیتو دست  غیت هی. مینفر هی دیتهد

جمله ها براش  نیموهاش روچنگ زد، نگاهم رو باال اوردم و نگاهش کردم. گفتن ا یعصب
. چشماش پر شد  ستین نجایاونم به خواست خودش ا دمیکند. فهم یسخت بود داشت جون م

 ؟کرد یشکنجه اش م نقدریکه ا بود یابروهام افتاد. چ یتو یکیشد و اخم کوچ زیچشمام ر

 .یحاد و خطرناک داره. تومور مغز یماریب هی ضهیهم مر یلیخ ضهیمامان من مر_

 .شد. چونش رو خاروند یخال یجور بد هویدلم  ته

بر گشت و پولش رو  تییصفت دا ریو و ریگ نیداره و تو ا اجیاالن به ما ها احت یلیخ_
 نیتو ا خوادی. بابام نمستین یمادر من اون قدرها موندن نی. ببادهیمون هم ز ی. بدهخوادیم

 .طور نیلحظات حساس کنارش نباشه منم هم

 .سوخت کمینکنه. دلم واقعاً  هیگر زدی. زور مدیکش یبلند آه

 هیازدواج در اصل  نیتو زندان بودن کنار اون باشه. ا یبجا دیچه بمونه چه نمونه بابام با_
من سخته که تو کنار من  یهامون. برا نیتر زیمراقبت از عز یمعامله اس. معامله برا

 .یرو دوست داشته باش گهید یکیو  یباش

 .اومد نییچشماش جا نشد و از چشماش پا یتو کاسه  اشک

 دمیباهات ندارم قول م یکار چیخونه تحملم کن. ه هیهم صحبت تو  هیاما فقط به عنوان _
 ی. فقط تو خونم باشهیکاف یکه فقط همسرم باشتو کارهات نکنم همون قدر  یدخالت چیه

که ازم  ییوقتها ینگو حت یچیمن ه یقانعم. فقط... فقط... از مهبد جلو نی. به همهیکاف
تها وق یلیخ ای. من صبح تا شب سر کارم  هیواسم کاف نینزن . هم ناونو تو سر م یدیرنج

 ...نی. هممارستانیکنار مادرم تو ب

 .قابل قبول بودن طیشرا نیپر از عجز بود. ا شیطوس یچشمها

 وقتچیه دیجز قبول کردنش ندارم اما تو هم نبا یتو چاره ا نیع یعنیباشه... قبول... _

 .منم ازت انتظار دارم یکه گفت ییهمون ها یگذشته منو به رخم بکش

 .زده نگاهم کرد و سرش رو تکون داد. چشماش رو چند لحظه رو هم گذاشت غم
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 .خانم کایقبوله را باشه_

صدا کنه. از جاش بلند شد. بغض داشت دارم  کمیجرات نکرد منو به اسم کوچ ی... حتخانم
ت گذاش رهی. دستش رو که رو دستگدمیاشک هام سد کش ی. لبام رو گاز گرفتم و جلوزدیم

 یلــ*ب ممنون اروم ریکرد به من و ز لیهمون جور که پشتش به من بود سرش رو متما
به در خشک شد. اشک هام با تموم قوا سد رو شکستن و  مامرفت چش رونیگفت. از اتاق ب

صدا  یو صورتم رو رو بالشم گذاشتم و ب دمیکردن. دمر دراز کش سیهمه صورتم رو خ
 ی. در اتاق رو قفل کردم و براومدمین رونیزدم. تا رفتن اونا از اتاقم ب یریهق هق نفس گ

و خون  کردیدر اوردم. چشمام درد م فمیمو از ک یردم. هندزفربار اخر به مهبد فکر ک
از آهنگش که  یزدم رو قسمت زدیبه جونم م شیعمران هم بدتر ات یافتاده بود. آهنگ کول

 .از همه دوستش داشتم شتریب

 یدل بکن ینتون یبره ول یکه بزار یعنی عشق

 یتموم شبو باهاش قدم بزن یول ستیکنارت ن یعنی

 که اون رشد کنه نیواسه ا یکه تو پله بش نیا یعنی عشق

 خود خدا هم بهت پشت کنه یکه رفت حت یوقت یعنی

 زنهیگلوتو چنگ م یزیچ هی ییکه تو تنها یعنی عشق

 زنهیاون داره زنگ م یفکر کن یزنگ یبا هر صدا یعنی

 ولت کرده یبفهم یعنیکه سرده  یحس کن یعنی عشق

 نصف شب خفت کرده ی هیو گر گستید یکیکنار  یعنی

 یبار چهره  نیو اخر نیاول یعشقم رو گرفتم و برا یشدم و عزا رهیخ واریها به د ساعت

 ...از دست دادنش زار زدم یمهبد رو تجسم کردم و برا

 مهبد

سفت و  یکه خودشون رو به سنگ ها ایدر یبودم و به موج ها ستادهیموج شکن ا یرو
هنوز هم بعد از  . آرامشکردمیرون احساس خال مشده بودم. از د رهیخ دنیکوبیسخت م

با خودم کنار  تونستمیچرا نم دونمینداشت. نم ییخونه زن عمو در من جا یمهمون یماجرا

 .امیب

 یاز دستم برا یها هم نبوده. اما چکار یسادگ نیبه هم کایرا یموضوع برا نیا دونستمیم
 یمشخص شده بود و... آه بلند شیعروس... چون زمان عقد و یچیه ومد؟یدو تامون بر م

 .دیکش رونیثمرم ب یمنو از افکار ب یپسر جوان ی. صدادمیکش

 .سالم_
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رفت و چشماش  یم یبلند و مدل دارش با باد به هر جهت مهین یبهش انداختم. موها ینگاه

 .ادیب نجایداشت. خودم صداش کرده بودم که به ا یادیز یخستگ

 .ماهان یسالم خوش اومد_

 افکار تونستمیوقتها دوست داشتم م یلی. خنیموند به زم رهیانداخت. خ نییرو پا سرش
 خواستمیبود که م ییاز همون وقتها یکیلحظه هم  نیلحظه. ا نیادمها رو بخونم. مثل هم

 .گذرهیم یمثال بدونم تو مغز ماهان چ

 .با ما فاصله داشت یپشتم که چند قدم مکتیزدم به ن اشاره

 .نیبش_

مثل اون از  یبند و بار یادم ب هیتو ذهنم شکل گرفت، چطور  یبهم کرد. سوال ینگاه مین
و دستاش رو به هم قفل کرد. باال سرش  مکتی! نشست رو ند؟یکشیامثال من خجالت م

 .انگار از من بزرگتر بود یدو سال یکی. ستادمیا

 . شنومیم_

از کجا  دونهیرو باال اورد و زل زد بهم. مشخص بود نم نشیو غمگ یمشک یچشمها
رنگش رو چنگ نا  یو ب نیج یشروع کنه. اب دهنش رو قورت داد. شلوار لوله تفنگ

اون احساس مجرم بودن  ستادمیا نهیکه من دست به س ینجوریا دونستمیزد. م یمحسوس

 .نداشتم نارشبه نشستن در ک یلیاما تما دهیبهش دست م

 دایبهش عالقه پ یلیرو نشونم دادن خ الیکه مامان بابام عکس ل میاز همون بچگخب من _

 .ساده و مهربون و تو دل برو بود یدختر بچه  هیکردم 

 . زدمیپلکم نم یبودم که حت رهیچشماش اون قدر خ تو

 ...خب بعدش_

 حیتوض دیرفت.در کل نا آرام بود . اما با یناخن انگشتش با انگشتر دست راستش ور م با
نداشتم و ندارم. بعد از  یشوخ چکسی. من سر خواهرم با ه کردیمنو قانع م دی، با دادیم

ازش دور بمونه. احساسات  شهیهم یمعذرت بخواد و برا الیکه از ل خواستمیم حاتشیتوض

 .ادامه داشته باشه نیا خواستمیدار شده بود و من نم حهیجر یبه قدر کاف الیل

از االن نشون کرد واسه ماهان.  دیرو با الیگفت ل یمامانم به بابام م یبه شوخ شهیهم_
چه شود اگر اون عروسمون شه. مامانم و بابام  یا ادیم یلیبه ماهان خ الیبزرگ بشن قطعا ل

 .دوست داشتن یلیرو خ الیل

 !تفکرات بزرگ شده بود نیبچه با هم نیرو لبام نشست. پس ا یکج لبخند
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 یوقت یحق توعه و بس! به چه حق الیل گنیم نویکه چون اونا ا یو تو هم فکر کرد_
قم عش یگیبهش م یبه چه حق ؟یاعتمادش رو جلب کرد یرفت یهست یادم نا پاک یدونستیم

موس نا یدونستیم یوقت ره؟یتوش و م نهیشیم قهیدو دق یدلت کاروان سراس، هر کس یوقت
 اون سنش کمه تجربه یبر الیمثل ل یو پاک بینج رطرف دخت یچطور تونست سین تیحال

 بهت شهیم نیبود یمیصم یو مجاز یلشیچون تو فام کردیرو نداره تازه فکر م زایچ نیا

 !یباهاش؟ خوردش کرد یتو چکار کرد یاعتماد کرد ول

 :دینگاهش فرق کرد و بُراق شد چونش لرز رنگ

 !مهیمن ناموس حال یریتند م یدار یادیز گهید_

 :رو بگه و شعار بده که اخم کردم و گفتم شیجمله بعد اومد

! ته؟یروت! ناموس حال ارمیباال م شهیتوعه نجس از ناموس حرف نزن که االن حالم بد م_
! ستین شیناموس حال رهیگیم یدختر رو بعد از گول زدنش زور هی یکه پاک ینه جانم اون

 ادشیو  کنهیاک مخ یدختر رو با ظالم هیکه داره ارزوها و احساسات  یکه موقع یاون
ه دختِر واس یوقت یکه حت ی! اون پسرهیچ فهمهیبوده ناموس نم یفیپدرش چه ادم شر ادینم

و اونو تو  کنهیخالدون طرف رو نگاه م های، تا ف پوشهیجلب توجه هم که شده لباس باز م
خواهر  یچون اونو جا ستین شیاونم تو افکارش، ناموس حال کنهیتخت کنار خودش حس م

مادرت چقدر تو رو دوست  ومدین ادتی ی. پس تو از ناموس حرف نزن! وقتنهیب یخودش نم

 .ستین تیتو ناموس حال ،یکنیهات سر افکنده اش م یداره و تو با پنهان کار

 .ایازم روشو گرفت و زل زد به در دمق

 .من خارج بزرگ شدم فرهنگم فرق داره_

 .یمسخره ا یزدم. چه بهانه  پوزخند

و  ، خانواده ات تتیرفتن باعث شد تو مل هیترک هی یعنی...! نطوریکه ا یخارج بزرگ شد_
 دمیاون طور که من شن تیبره؟ تو که تا هفت سالگ ادتیرو  یرانیا یو مردا یرانیا رتیغ
و ت یهم فرهنگ اسالم هی! تازه ترکیتو خودت دار یرانیفرهنگ ا هی یعنیپس  یبود رانیا

ها خانواده  یرانی. ما ایزده شدغرب یکه بگ ستین کایآمر دونمینم وخودش داره. اروپا 
خودت  الیاز االن برامون مهم بود. اما امثال توعه به خ شتریب یلیخ یزمان هیبرامون مهمه 

 الی. لستین هیترک نجای! انیها مملکت رو خراب کرد تیمحدود یسر هیغرب زده و البته 
نه؟!  ای یفهمینشدم م رتیغ یو منم هنوز ب هیرانیهم ا الیل رانهیا نجایا ستین یهم استانبول

. کنهیم یکنارش داره زندگ یبرو خداروشکر کن که هنوز به مادرت نگفتم که چه ادم
 هی؟ فکر نکن چون  یفهمیم یمجرم هیجرم و تو االن  ایدن یتجاوز به عنف تو همه جا

. مونهیابر نم ری! چون افتاب زیاشتا ابد ادامه داره و خوشحال ب نیا یدختر رو ساکت کرد
کنن  یاونجا کار م اشونیها با خوب یلیو جهان شدن خ رانیهمه رفتن خارج، افتخار ا نیا
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ر! پس یکه خوب باشن. اما تو راهت رو اشتباه رفت جنگنیزنده باشن م زننیروزا سگ دو م
که انتخاب  یزشتراه  نینمه شرافت پدرت تو تو هست ا هیاگر  دمیاما من راه رو نشونت م

 یدرو از دست دا الیرو که تا ابد ل هیتنب نینمه ادم باش. توبه کن و ا هیکنار بزار و  یکرد

 ...رو یرو بگو. همه چ یو مغزت داغ بزن! به مادرت همه چ یشونیرو، رو پ

دونستم . اما  ی. خوردش کرده بودم خودمم مدیلرز یتو چشماش حلقه زد. لباش م اشک

 .الزم بود واسش

 ...اگر بگم از غصه_

دام دوختم تن ص ایحرفش رو بگه. با فاصله نشستم کنارش. چشمام رو به در هیبق نتونست
به صورتم هجوم اورده بود ازار دهنده بود. اونم  تیکه از عصبان ییاوردم. گرما نییرو پا

 .قرمز شده بود اما اون از شرم و من از خشم

م و تو همه چ ییدا یعنی الیپدر ل یدونیبشنوه. م هگید یاز کس نکهیبهتر از ا یخودت بگ_
شه. پس  ینابود م شتری. اگر اون زودتر از تو دهـ*ن باز کنه مادرت بدونهیخم کارات رو م

اونو از  شهیهم یو برا یخوایمعذرت م الیرو درست انجام بده. ضمنا از ل یکار هی باری

 .یزیریم ورو فکرت د یزندگ

 ...بست و سکوت کرد یرو چند لحظه از ناراحت چشماش

 .زنگ بزن بهش_

 :! من زودتر جواِب سوال تو ذهنش رو دادمیخواست بپرسه به ک ینگام کرد. حتما م ریمتح

 !من یاالن جلو نیبه مادرت هم_

 ...بهش زل زدم یشد و منم جد انیتو چشماش نما یقابل وصف ریغ ترس

همه بگن به تو چه  دیقدم به عقب برداشت. شا کیاز جاش بلند شده بود  جانیکه از ه ماهان
رو که به خالف رفته از  یباشه که جوون یکی دیبا شهیمهبد؟ اما هم یکنیدخالت م یکه دار

 .ارهیدر ب یگمراه

اگر چه اول از  ،ی؟ مادرت اگر بدونه که تو با صداقت باهاش روبرو شد یترسیچرا م_
راه  نیو از ایبخشه. ب یمادره تو رو م کیکرده هات ممکنه قلبش بشکنه اما سر اخر چون 

 یدختر دار شد یازدواج کرد گهینر! دو فردا د هیمرد باش ماهان! نه  ایدست بکش. ب
ماهان؟  یکه بهش افتخار کن یدار یاالن چ ؟یبگ یچ دخترتاز گذشته ات به  یخوایم
 ؟یدار یچ

بود. اون قدر که جرات مواجه شدن با خطا هاشو  ی. ادم ترسوئ دمیشنیقلبش رو م یداص

 .نداشت
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 !اره؟؟یننگ بمون هیجور ما نیهم یخوایم_

 .ومدیقورت داد صداش انگار از ته چاه در م یدهنش رو به سخت اب

 !...نه_

زود  .یرو بهش بگ ییزایچ هی یخوایو م یخب پس زنگ بزن. بهش بگو که خطا کرد_
بکش. مادرت گـ ـناه نکرده که پسرش  رونیب طونیباش ماهان. دستت رو از دست ش

 .فکر کن امرزتیخدا ب یباشه. به ابرو و شرافت بابا ینجوریا

و من ر ینداشت که وقت نویاصال انتظار ا دونستمیدر برابرم. اما م شدیکم داشت نرم م کم
 گمیم یمن مثل هر کس کردیاصال فکر م دیاش ایازش بخوام.  ییزایچ نیهمچ هیمن  نهیبیم

اما متوجه شد که  رم،یمسئله تموم شد و ولش کن و دنبال باز خواست کردنش نم گهیخب د
ردم. نگاهش ک نانی. با اطمدیکش رونیب بشیرو از ج ی. گوشدیلرزیم تاشاشتباه کرده. دس

 از لرزش یها برگرده. گوش یکه به سمت خوب نیش کنم به ا قیکردم با چشمام تشو یسع

 .رفتیم نییبودنش تو دستاش باال پا یبخاطر عصب دیشد

ترس نداره  قتی. مواجه شدن با حقادینم شیپ یوجود نداره. مشکل ینگران یبرا یزیچ_

 !ترس نیسالته زشته ا 22.  یمرد هیماهان. شهامت داشته باش. تو 

تو ماهان شکسته شده بود. نگاهش مثل لحظات اول  یزیچیلرزونش رو گرفت. انگار  نگاه
به منو،  نگاه هیرفت. همش  نییتماس ها باال پا ستیتو ل کمینبود.  یو سرکش طنتیپر از ش

که تماس بر  یتماس رو لمس کرد. وقت یکرد. دکمه  یم ششیش فونیا ینگاه به گوش هی

 .دیمادرش رو شن یصدا نعکاسا شدیم یقرار شد به خوب

 .مامانسالم _

از  ی. فکر کنم حاال بدجورنشستی. کم کم چشماش به خون مدیلرزیگرفته بود و م صداش

 !بود مونیمن پش شیاومدنش پ

 ؟یکرد ریمادر چرا د ییسالم پسرم کجا_

 :گفت یبود و تو همون حالت به اروم رهیزل زدم به چشماش. چشماش به چشمام خ فقط

 ...بگم بهت مامان. اما... اما امیب دیهست که با ییزایچ_

ت گف شهیم ایتر از قبل  یابرو هام افتاد و جد نیب یکی. اخم کوچدیکشیپا پس م داشت
فرار کردن از دست من  یبرا یرو گرفت. راه فرار مشینگاهش کردم. تصم یبرزخ

 .بود دهیخوب فهم نوینداشت. خودشم ا

 ..مامان یاز دستم ناراحت ش یلیو ممکنه خ ستنیخوب ن گمیکه م ییزایاما اون چ_
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 .نشسته بود یندامت خاص هیتو چشماش حلقه زد. اشوِب چشماش رفته بود و جاش  اشک

 مگه مادر؟ یماهان؟ چکار کرد یچ یعنی_

 :صورتش نگاه کردم و لــ*ب زدم تو

 .برو خونه بهش بگو_

 :کرد و گفت تیحرفم تبع از

 .گمیخونه م امیمنتظرم باش م_

 یبگه ول خوادیم یزیحس کردم چ میرو نگاه کرد گهیاش تموم شد. هم د مکالمه باالخره

 :گفتم گشتیکه کم کم داشت بهم بر م یبا آرامش نیهم یبرا شه؛یمانعش م یزیچی

 ؟یبگ یخواست یم یزیچ_

 ی. با خودش که کلمکتیرو نداشتن. خودش رو رها کرد رو ن شینیتحمل سنگ گهید پاهاش

 :کلنجار رفت گفت

 یراه درست رو تو زندگ یکرد یکه بعد از بابام سع یبود ینفر نیاول نکهیواسه ا ممنونم._
وقت بود  یلی. خگمیرو بهش م یو خودم همه چ خوامیمعذرت م الی. از لینشونم بد

قبول  یبرا یاون قدر ترس گهی. االن دزاشتنیعوض شم اما ترس هام نم خواستمیم
. مو  کردیم فیازش تعر الیکه ل یهست یتو همون قایدق فاانصا یکارام ندارم. ول تیمسئول

 .فشیبا تعار یزنینم

به  پرونده مربوط یو به قاض بردمیم یسند خونه رو تا دادگستر یبرگه  دیشده بود با رمید

 . دادمیها نشون م ییما و دا یدعوا

 :به ماهان کردم و با لبخند گفتم رو

باهات در ارتباط  ادیشماره ات رو بده، بدم نم. یند طونیباز دست به دست ش دوارمیام_

 .بپرسم یباشم و حالت رو گهگاه

حس کردم مدام  میکه کرد یراحت شماره اش رو داد از هم خداحافظ یلینکرد و خ یمخالفت
فر ن هی. خوشحال بودم که تونستم  کنهینگاهش به منه و همش راه رفتنم رو با چشم دنبال م

و رنگ و  یمیکج کردم قولنامه قد یکنم. راهم رو به سمت دادگستر تیرو به راه راست هدا
 نیا .شدیباورم نم دمیسند رو د نی. اول که ادمیکش رونیب بمیرو از ج ونهسند خ یرو رفته 

داشتن حق رو  ییهامون بود! با چه رو ییاون سه تا دا یبر عکس گفته ها یزیچ قایسند دق
من بوده اما اونا با  یدانگش مال مامان و بابا شیکردن؟ در اصل خونه هر ش ینا حق م

بودن ماجرا بر عکس جلوه بدن.  یمیرو بخاطر قد یداشتن همه چ یسع یارائه سند جعل
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سه برادِر! گفته بودن که سند رو به مادر و پدر من  نیکه سه دنگش مال ا شدیادعاشون م
 نکهیدروغ بوده چون خوده پدر بزرگم بعد ا نمیاما ا ستین یازیباباشون گفته ن یعنیندادن 

 یم یاسناد اول بررس دی. مسلما بادادهدانگ رو به اسم مادرم زده اومده و سند رو بهشون 6
که حتما هم ثابت  هیکه سند اونا جعل شدیبود و اگر ثابت م یشد. سند خونه که سند واقع

 .دیکشیمسلما انتظارشون رو م یبد یزایچ شدیم

عرق شده بودم.  سی. خ گرفتیهوا گرم شده بود که حس کردم واقعا داشت نفسم مقدر  اون
ا ت سادمیوا یو کم دمیکش یا هی. خودم رو به ظرف سادیتابیم یادیافتاب عمود و با شدت ز

. التماس  فروختیم یها دستمال کاغذ نیماش نیساله ب 10-9رفع شه. پسر  مینفس تنگ
 یزیچ یکس دیتا شا دادنیبرام درد ناک بود. انواع قسم ها رو م عابچه ها واق نیکردن ا

 .ازشون بخره

 !...ها یهست یسمج یدارم دستمال. اه چه بچه  گمی. مخوامینم گمیبرو بچه م_

 .نی. اقا تو رو امام حسرمیبگ لیوسا دیبخدا با خوامیمدرسه م یاقا تورو خدا برا_

الص بدم. خ ژنیهام اکس هیبه ر کمیتا  دم؛یباال کش کرده بود به زور ریرو که گ میلعنت نفس
پولم رو باز کردم. تازه سود  فی. ک رفتیم لیجدا کم کم داشت تحل میبدن یانگار واقعا قوا

کار  دیبچه چقدر با نیکرده بودم. ا افتیرو که تو بانک سپرده گذاشته بودم، روز در یپول
هاش جور شه؟ لبخند  لیتا پول وسا کردیو بخاطر هر دو تومن هزار بار التماس م کردیم

پوسته  پوسته فمیرو که کفش خودم سوراخ بود و ک ییافتاد روزها ادمیرو لبام نشست  یتلخ
 طشیباشه که شرا یکار یبچه  زارمینم گهی. اما نه من د دمیدویبود و با اونا تا پاتوق م
مرفه اون با  یو کفش بچه ها فیرنگارنگ ک یایم باشه و تو دنیمثل اون موقع من وخ

 .دست دوم سر کنه لیوسا

و قدم برداشتم سمتش. تا قرمز شدن دوباره چراغ  ابونیو با دقت رفتم اون ور خ اروم
چرک  یلیو سبز خ دیچهار خونه سف رهنیپ هی. لباسش نهیجدول بش یداده بود که رو حیترج

 سییر هیداره.  سییبچه ر نیکه ا دادیبهم نشون م نیزخم شده بود و ا یبود . صورتش حساب
بهش کمک کنم هم بفهم  تونستمی...! هم مکنهیبچه هم رحم نم هیبه صورت  یکه حت یوحش

ام کرد. هراسان نگ یپاتوقشون رو گرفت. با چشم ها سیپاتوقشون کجاست تا بشه با کمک پل

 :دیشبه من کنار ک یم که خودش رو با نگاه مشکوکبهش زدم و کنارش نشست یلبخند کم رنگ

 ؟یهست یزیچ یسیپل_

 !... کنهیهم م یا گهیکار د یاز دستمال فروش ریپسر غ نیکه ا دمیسوال فهم نیا با

نگاه به دستم کرد. مشخص  هینگاه به من و  هیرو گذاشتم پشت پسر بچه که هراسان  دستم
هم  دینداشت خودش رو لو بده. شا یلیهست و تازه تو کارخالف افتاده و گرنه دل یبود ناش

مجاب شه که با من  دیتا شا کردمینظرش رو جلب م دی. بادیاز ترس هول شد و از دهنش پر



www.taakroman.ir  

 

  

 
79 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

 هنکینگاهش کردم. اونمبدون پلک زدن تو تخم چشام زل زد . ا نانیکنه پس با اطم یهمکار
 ریگ نکهیکار واسه ا یبچه ها شتریبود. چون ب بیعج کمی بخاطر ترسش در نرفت برام

چه  تا هر کنهینگام م یسوال دمید ی... وقتیکی نیا یول رنیو در م کننیم اطیاحت فتنین

 .بدم حیزودتر به جواب هاش برسه مشتاق شدم که بهش توض

ن م یباش. اگر دقت کرده گهید زینه چ سمیکه من نه پل دمیرو بهت م نانیاطم نیا نیبب_
 سیپل تونهینتونه بدوعه نم یکس یبدوعم و وقت تونمیراه برم پس نم تونمیدرست هم نم

ار ها ک ابونیخ نیمثل تو تو هم شیسالها پ یعنی... یعنیخودت.  نیهستم ع یکیباشه. من 

 .بوده. باورم کن ریمیکردم . اگر نشستم کنارت قصدم خ

بچه  هی. حق داشت مثل بقابونیزل زد به کف خ یرو ازم گرفت و با حرص خاص نگاهش
 نیا یباشه. برا زاریب ومدنیقشر مرفه به حساب م یکه براش ادمها ییهاکار از آدم یها

چه ب نیدستشون باشه که خود ا ییها دیخر اینباشه  فیکه سر و روش کث یبچه ها هر کس
درد و از قشر مرفِه. چراغ دوباره قرمز شد.  یادم ب هی شونها نتونن بخرن، اون شخص برا

. دادیبهم م یکنم، حس بد شیکه نتونستم راض شدیکه داشت بهم القا م نیاز جاش پا شد. ا

 .چند قدم جلو تر رفت، بهم نگام نکرد اما منو مخاطب حرفاش قرار داد

 .برو رد کارت. حاال هم امیندارم از پس خودم بر م یکس ریخ تیبه ترحم و ن یاجیمن احت_

ت بشم. خواس میبچه که از جنس خودمه تسل هی یجلو خواستمیپا پس بکشم. نم خواستمینم

 :بر داره که منم از جام پاشدم و گفتم یا گهیقدم د

 ننیبیموجود بدبخت م هیو تو رو به چشم  کننینمه درکت نم هیکه  ییهابا التماس به آدم_
 ؟

 :ومدمین نییشدم. از موضعم پا رهیجاش خشکش زد. بهش خ سره

که تو رو سگ در پاتوقم حساب  یرحم یب سییگرفتن پول ازون ر یخواهش و تمنا برا ای_
وادارت کرده که واسه پول به  یچون زندگ نهیبیم وونیح هیو تو رو فقط در حد  کنهینم

 ؟یاریاون رو ب

 یهمه چ تونستید که مبه راه افتا ی. دستاش مشت شد. تو چشماش طوفاندیسمتم چرخ به
 زهارویچ نیا یدوست نداره کس یکار یبچه  چیه دونستمیرو ببلعه و با خودش ببره. م

رو لباش نشست. با حرص و  یکارم قصد داشتم. پوزخند نیکنه اما من از یآور ادیبهش 

 .رددندون قروچه حرفاش رو ادا ک

کنم؟ هان؟ مادرم ارزو داره که من درس بخونم، پدرم از داربست افتاده  یچ یگیخب م_

دارم که دم به ساعت گشنشون  یوجب میتا خواهر برادر ن 5.  خوادیپاش زخمه و دارو م
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 یاز بچه ها یدونیم یتو اصال چ دنیکوفتم نم دن؟یبهم م ی. خب اگر التماس نکنم چشهیم

 ...کار

 .قانعش کنم شتریکه بتونم باهاش ب گشتمیم یتمشغول شد. دنبال کلما فکرم

جلوش و سرم رو به سمت چهار راه اخر خط کج کردم. کنجکاو سرش همراه من به  رفتم

 .دیهمون سمت چرخ

اونجا  شیپ یسالها یادیز یپاتوق تو اخر خط. بچه ها هیبه  یرسیم یراه بر گهید کمی_
 ری. تحق خوردنیبه حد مرگ کتک م ومد؟یم یاونجا سرشون چ یدونی. مکردنیکار م

ناز پروده، نازشون  یکس نبود مثل بچه ها چیاما ه کردنیم هی. گردنیشنیفحش م شدنیم
تو خالف نباشن  گهیکه د رنیگیم میسه نفر از دل همون بچه ها تصم نکهیرو بکشه. تا ا

 شد ؟ یچ یدونیبعدش م

اهش نگ نیش بود که پوزخند زد اما من اتو فکر یچ دونستمیبا تمسخر نگام کرد نم یجوری

 .اوردمیخودم ن یبه رو یزیگرفتم و چ دهیرو ناد

 دیهاشون مردن. خانواده هاشون پاش یلینون و آب شدن خ یبچه ب یاره پاتوق منحل شد کل_
 ؟یبمن چه اخو نایخب االن ا

 دنیتو فکرش بود. انتظار شن نایساکت شدم. پس ا یبد جوریچرا  دونمیجمالت اولش نم با
سر اون بچه ها بعد از منحل شدن  نکهیبود که به ا یچند مدت هیرو نداشتم.  یجمالت نیچن

فکر افتادم که اونم تا  نیبچه تازه به ا نیاومد فکر نکرده بودم و با حرف ا یاون پاتوق چ
بدونم سر اون بچه  خواستمیگفت مدتها بود که خودمم م شهیم ایرو زده.  قحرف ح یحدود

 .اومد یها چ

 :باال انداختم و گفتم یا شونه

بچه هارو شما سه تا قطع  هینون بق یبگ یخوایم ای ادیبدت ن خوادیم ادیبدت ب خوادیم_

 .از اون سه نفر بودم اسمم مهبدِ  یکیخب من  ینداره ول بیاونم ع ن،یکرد

کردم رنگ نگاهش عوض شد و چشماش گرد شد. اما  یخودم رو معرف نکهیمحض ا به
خودش  یداشت! چون زود یدر جمع کردن خودش تو مواقع ضرور یظاهرا استعداد خوب

 .بر گشت شیرو جمع کرد و به حالت عاد

 .باش یخوایم یکنم هر ک یخب چ_

 کردمیم ی. بدجور احساس کرختکردیرو خاروندم. مغزم اون روز درست کار نم سرم
رو باهام هم صحبت باشه بحث  یا قهیحرفاس که بخواد چند دق نیلجباز تر از ا دمید یوقت

 .متفرقه رو ول کردم و رفتم سِر اصل مطلب یها
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رات ب دمیکه بهت م یمن حاضرم کل دستمال هات رو بخرم و بعد ببرمت با همون پول نیبب_

 .نمک یدگیه زخمش رسخودم حاضرم ب یعنیبابات رو.  ی. بعدم داروهامیریمدرسه بگ لیوسا

 .. سر تا پام رو بر انداز کرددیبه ابروها و صورش کش یکرده بودم انگار. دست کالفش

 .یزنیباز حرف خودتو م گمیم یهر چ یهست یشیریعجب ادم س_

داشت. اما مشخص بود که صورتش بر  ینسبتا خوب یلبخند، منم بر اندازش کردم چهره  با
تازه زخم  یکرده بود و عالوه بر زخم ها دایدماغش قوز پ. دهید بیاس ادیز یاثر کتک ها

داشت که به رنگ  ینافذ یهم رو صورتش جا خشک کرده بود. اما چشما یکهنه ا یها
جذاب بودن و اول از همه  یلیخ نکهیبه چشماش نداشتم با ا یبودن. حس خوب رهیت یقهوه ا

نفرت و  ایدن هیماش تو چش ومدن؛یچشماش به چشم م یکردیبه صورتش نگاه م یوقت
 نیب یو پر بودن و در کل پوستش؛ رنگ یانزجار نسبت به عالم و ادم بود. ابروهاش هشت

 .بود. با سر اشاره زد بمن دیسبزه و سف

هم  یانچنان نیحرفا و ماش نیخوب باشه. رو مد و ا یلیخ تیوضع مال خورهیبهت نم_

 .یستین

 :و ادامه داد دیرو تو دهنش کش لباش

ار ک یبچه ها یبرا یجوریازت. تو  دمیشن ییزایچ هی؟ البته من  یکنیکمکم م یچ یبرا _
ه درست باش گنیکه راجع بهت م ییزایچ نیکه ا شدی. البته من باورم نمیشهر قهرمان  نیا

 ...... امایکمکم کن یخوایکه م یمرس یکوچولو باورم شد. ول هی یعنینمه  هیخب  یول

 :رو کج کردم و مشتاق نگاهش کردم سرم

 ؟یاما چ_

اون لحظه  زیچ چیگشاده هم بهم لبخند زد و ه ی. با رودمیبار لبخند کش رو د نیاول یبرا

 .بچه نبود نیبرام با ارزش تر از لبخند ا

 یبگ ایکمکه.  ی. هر چند تو بگ کنمیمن صدقه قبول نم یدوست ندارم بهم ترحم کن_

 .دارن اجیاحت شتریتر از من ها که ب کیرو بده به کوچالتماس خطاس اما پول 

د از ح شیب یکمیلذت رو بردم. نشستم لــ*ب جدول  تیسخاوتمند بود نها نقدریا نکهیاز
درست تر  کمی دمی. فشار دادم شون به هم تا د زدیدو دو م یضعف کرده بودم. چشمام کم

 .برداشت سمتم زیگرفت و خ یکه چشماش رنگ نگران دیتو صورتم د یچ دونمیبشه. نم

 برات؟ رمیبگ یخوایم یزیتو حالت خوبه؟ چ نمیبب_
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 گهینگاهش کردم. من اومدم کمکش کنم اما اون م ریسرم اومد باال و متح یجملش فور با
داشت  نمیتو دستش همش همش هشت تومن پول بود. اما هم رم؟یبرات بگ یخوایم یزیچ

عجب و خاص نگاهش کردم که به خودش شک کرد. . فکر کنم اونقدر متشدیم کیباهام شر

 .ددور خودش رو بر انداز کر هیچون 

 ؟ یکنینگاه م ینجوریچرا منو ا هیچ_

 هی ی. دوست نداشتم حت رفتیم جیداشت گ ینشسته بودم اما سرم جور بد نکهیوجود ا با
من خرج کنه. گـ ـناه بود.  یقرون ازون پولش رو که با هزار زحمت جورش کرده بود برا

 :گفتم یجد نیهم یبرا

من االن  یگیمن کمکت کنم پس م یستیحاضر ن یگیخب تو م خوامینم یزی. چیچیه_
 چکار کنم؟

 یچهار زانو جلوم نشست . اصال به سوال یجورنیکرد و اومد جلو و هم زیرو ر چشماش
 لیهمون اوا نکهیبرام جالب بود. بر خالف ا کردیکه م ینکرد. حرکات یکه کرده بودم توجه

تفاوته اما حاال داشت ثابت  ینسبت به من ب ای ستیبراش مهم ن زیچ چیکه ه دادینشون م

 .وانمود کردن بوده یفقط نوع تشحرکا نیکه ا کردیم

مدت حرف زدنت با من.  نیتو هم دیرنگ و روت پر ستیحالت خوب ن یجد ینه جد_

 .ستیحالت خوش ن یلیاالن انگار خ یول یضیها؛ که مر یز بعضقبال ا دمیالبته شن

به  یاونقدر حالم بد نبود اما چون روح یخراب نبودم. جسم یاز نظر روح نقدریوقت ا چیه

 .زاشتیهم روم اثر م یبودم داشت جسم ختهیهم ر

 .. نگران من نباششمیبرم خونه استراحت کنم خوب م ستین میزیمن خوبم چ نیبب_

 عیبود. سر دهیامونم رو بر جهیبهش ثابت کنم که خوبم از جام پاشدم اما سرگ نکهیا یبرا

 :دستش رو دور ساعدم حلقه کرد

 ایب رهیم جیداره سرت گ یجورنیرفتن؟ هوا گرمه تو هم که هم یبرا یچرا عجله دار_

 .برات رمیاب بگ سایوا سا،یجا وا نیخونه. اصال هم یریبعدش م هیتو سا میبر

. دییدو ابونیاونور خ یاز مغازه ها یکیبگم نه که دستم رو رها کرد و به سمت  اومدم

 ...سوزمیاز درون دارم م کردمیچم شده بود اما فقط حس م دونمینم

به دستم خورد لرزم گرفت. نه  یکه اون پسر بچه گرفته بود، وقت یاب خنک یبطر یسرد

 .شه شیبود که تنم مثل آت هوا باعث شده یگرما ایتب داشتم  یلیانگار من خ

 !اب گرفتم برات قهرمان ایب_
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به  یدست نیهم یخودم رو قهرمان ندونستم. برا وقتچیاراده خندم گرفت. من ه ی! بقهرمان

 .دمیسرش کش

خانواده  یسن کم مرد و مردونه پا نیکه با ا یی... قهرمان تومیادم عاد هیمن  ؟یگیم یچ_

 ...هیاسمت چ ی!خب نگفتیسادیات وا

 .حرکت باز کرد هیو درش رو تو  دیرو از دستم کش یبطر

خونه ما  ایب یخوایاصال... اصال م ای هیاسمم چ گمیبعد بهت م ادیبخور حالت جا ب نویا نیبب_

 .شهیخوشحال م نتتی. مامانم ببکنهیم ییرایمامانم ازت پذ

 افمیزود ق یلیاما خ. دمینفس سر کش هیرو  ی. اب تو بطرشدیتشنم م یکم داشت بدجور کم

 . اومدیتلخ م یلیمچاله شد. اب به دهنم خ

 ...چقدر تلخه_

 :و حالت متفکر بخودش گرفت دیبه چونش کش یباال رفت و منو نگاه کرد. دست ابروهاش

 .و تلخه پس تبت باالس یخوریاگر اب م گهیم شهیهوم مامانم هم_

 : دادگل از گلش شکفت و ادامه  هویجمله  نیاز گفتن ا بعد

 .واجب شد ببرمت خونمون گهیخب د_

 دیخودش رو داشت. شا یمیساده و صم یایکار و همسن خودش؛ دن یبچه ها هیمثل بق اونم

 .منو خوب کنه تونهیتو اون لحظه فکر کرد منم مثل خودش بچم و فقط مادره اونه که م

ب ت یگرفتم که چجور ادیاز تو بزرگترم و خب  یکمیاز خودم مراقبت کنم.  تونمیمن م_

 .شمیمزاحم مامانت هم نم ارمیب نییرو پا

رنگ نگاهش و  یخاص جوریافتاد و  گهیطرف د هینگاهش به  هویبگه که  یزیچ اومد
کرده باشه؛ چشماش  دایرو که منتظرش بوده پ یحالت چهره اش عوض شد. انگار که کس

طور به چشماش و برق  نیو همانداختم  ینگاه کردیکه نگاه م یبرق زد! کنجکاو به سمت
ه ک یچهارده ساله ا زدهی. پسر سدمیاون لحظات د توبار  نیاول یکه تو چشماش برا یخاص

ازون  تونستمیرو کامل نم افشی. قومدیسمت م نیارشد پاتوق شون باشه به ا خوردیم
اخماش از هم باز شد و کم  دیبچه رو د نیا ی. وقتومدیبنظر نم یادم شرور یول نمیفاصله بب

رو چنگ زد. سرش رو  نمیکه رو بروم بود است یرو نشون داد. بچه ا یخوش یکم رو

 :گفت یبلندم اورد باال و با خوش یادیبخاطر قد ز

 .امی. زود زود زود مامیجا بمون من االن م نیمنو؟ تو هم نیخب. بب ادیدوستم داره م_
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و  زبر یلیبچه ها خ نیا هیعیداشت. طب یخوب یورو با چشم دنبال کردم. سرعت د رفتنش
براشون. دوست  دنِ یکارشونه. تنها راه فرار از خطر فقط دو یاقتضا نیزرنگن چون ا

شون رو  یمحل زندگ یاونا دوست نداشته باشن کس دینداشتم مزاحم خانواده اش بشم. شا
شون شه. از  یباعث ناراحت نیو ا امیه ادم از قشر مرفه بیبه نظرشون من  دمی. شانهیبب

دور شد، دنبال راه چاره  یازم به قدر کاف دنیاون بچه، با دو یاومدم ...وقت رونیافکارم ب
 فیک ی. فوردیبه ذهنم رس یبنشونم که فکر یمو به کرس هیاول ریخ تیگشتم تا همون ن یا

م دنبال . با چش کردمیعمل م عیسر دی. وقتم کم بود و بادمیکش رونیب بمیپولم رو دوباره از ج
جا مرتب رو هم گذاشته  هی ابونیهاش رو کنار خ یدستمال گشتم. دستمال کاغذ یجعبه ها

ل جعبه دستما نیتا زدم. دِر اول زیرو تم یرو لبام نشست چهارتا تراول پنجاه یبود. لبخند
.  گردهیزود بر م یلیخ دونستمیرو باز کردم و البالشون تروال ها رو جا دادم. م یکاغذ
ز ا یبه اطرافم کردم. چند تا تاکس یشدم. نگاه یاز اونجا دور م عتریسر دیبا نیهم یبرا

نگاه به پسره کردم.  هیو  ینگاه به تاکس هیبه چشمم خورد.  ومدنیکه م کینزد یفاصله 
 . وقتشدادیکه من بودم رو نشون م یبا دست سمت یگرم صحبت با دوستش بود و گه گاه

که چراغ زد برام سر تکون دادم و زود سوارش شدم.  ینیماش نیاول یرم. براب گهیبود که د
 یضرور یها دینداره واسه خر یاجیاحت گهید نکهیبودم. ا یراض یکه کردم حساب یاز کار

که  یا گهید یکارا دمیفهمیالتماس کنه خشنودم کرده بود. اما کاش م یمدرسه اش به کس
که براش ازم بر  ی. اما فعال تنها کاررونیکال از خالف بکشمش ب شدی. کاش مهیچ کنهیم

از جلوشون رد شد روم رو برگردوندم تا  قایکه دق نیبود. ماش یاومده بود؛ همون کمک مال

 .اما صداشون واضح به گوشم خورد ننیمنو نب

خودش هزار بار  نیاسیبود. خودش بود مطمئنم! بابا!  نجایاالن ا نیبه خدا هم یعل یوا_

 .ازش بهم گفت

 .اون جا زده یخودش رو جا یکی دیخوش بوده؟ شا یخب پس چرا رفت محمد؟ مطمئن_

که براش کرده بودم شدم و  یاون بچه و کار الیخ یبچه محمد بود. ب نی... پس اسم ا محمد
ز ونه ادادم. عرق دونه د هیتک یبستم و سرم رو به پشت نیماش هیچشمام رو بعد از دادن کرا

ردم نفس ک یم یتنگ شده بود. سع ی. نفسم جور بدشدیو تو لباسم گم م رفتیم نییصورتم پا
 انیتوش جر یژنیحد ممکن جمع شده بود و اصال اکس نیهام انگار تا اخر هیبکشم اما ر
 نقدریا ییهویبفهمم که چرا  نویتونستم ا ینم قایاما دق ستیحالم خوب ن دونستمینداشت. م

مام شدم. چش ادهیپ نیاز ماش ینگه داشت. به سخت ابونیسر خ نی! ماش شدیحالم داشتخراب م
خودم  دیتار بود. با ینداشت و همه چ یریرو محکم تر از هر بار به هم فشار دادم. اما تاث

ه بود ک نیمشکلم ا ی. اما حاال از طرففتمیکه ب دادمیاجازه م دیرسوندم. نبا یرو به خونه م
کنم... اب دهنم رو قورت  دایپ یتونستم راه چاره ا یبه هر حال م یهم خونه نبود ول یکس

 ...توان داشتم تو پاهام گذاشتم یدادم و هر چ

 لیسه
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امتحانات اماده شده بود. کالفه موهام رو چنگ زدم. االن  جیاومدم نتا رونیدفتر مدرسه ب از
 یموقع هیشد؟ اخه  یمعدلت چ ای یچند گرفت گنیو م شنیبچه ها دورم جمع م هیحتما بق

گند زده بودم. در کمال  یرو نداشتم اساس چکسیبچه خرخون کالس بودم! حوصله ه
اس رو نتونسته بودم پ یو زبان فارس کیزیو ف یاضیبودم! ر فتادهسه تا درس رو ا یناباور

 و دمیرو ند اسری قدم تند کردم به سمت در خروج مدرسه و اونقدر هول بودم که عیکنم. سر
 ریبه خاطر شدت برخوردمون به هم؛ به عقب پرت شد. ز یمحکم خوردم بهش . چند قدم

رو که کور بوده از نظرش و  یخاط ردگفت و سرش رو اورد باال تا ف یلــ*ب اخ آروم
سِر جاش خشکش زد. بر خالف  دنمیخورده بهش رو، مورد مرحمت قرار بده که با د

 14 هید و لبخند رو لباش نشست. از زمان اتمام امتحانات که تصورم اخم هاش باز ش

 .نبود و جور نشد تشیموقع یعنیبودم  دهیرو ند اسریگذشته بود  یروز

 یمونو؟ حواست کجاست. نامرد دلم تنگ شد برات! ب یزد ینجوریچرا ا ؟ییعه کوکا تو_
 از مو چرا؟ یریگ یمعرفت خبر نم

تابدارش زد.  یبه موها یو برم رو هراسون که نگاه کردم نگاهش متعجب شد. چنگ دور

 !جور چنگ زدن موهاش با چهار انگشت، ژشت متفکرانه اش بود نیکال ا

 یریدر م یدار نینبوده؟ واسه هم لتیباب م جینکنه نتا ؟یهول نقدریشده کوکا چرا ا یچ_
 از دست بچه ها؟

 سر به سر من گذاشتن یرو برا یزد. زمان بد یطونیپهنش لبخند ش یبدنبالش با لــ*ب ها و

 .انتخاب کرده بود. فقط خواستم زودتر از دست اونم خالص شم

 !.... فعال پسرنمتیب یبعدا م اسریحوصله ندارم _

رفتار کرده باشم.  ینطوریا اسریندارم تا بحال با  ادیبر و بر نگام کرد. خودمم  متعجب
 اسری الیخیپسره امروز چش بود؟ ب نیلــ*ب با خودش گفت ا ریکه ز دمیبار بود. شن نیاول

 یبود. بنظر خودم امتحان هام رو خوب داده بودم ول زونیاو یشدم. لــ*ب و لوچهم حساب
 داداش یسر افکندگ هیما ینبوده حواسم سر امتحانات کجا بوده. حساب وماصال در کل معل

از همون  دیبا دی. اصال شاگهیبه درس عالقه نداشتم د کردم؟یم دیبا یخب چ یشم. ول یم
. اوف خدا خودمم کردمیم لیدرس کار کنم، ترک تحص یگرفتم به جا میموقع که تصم

برگشت و تعلل کردن  یبود که رفته بودم و جا یاه. اما رمیاز زندگ خوامیم یچ دونستمینم
. اما دو دل بودم. دلم گفتمیبه داداش باالخره م دیدر اوردم. با بمیرو از ج مینداشت. گوش

شد. اصال دلم  دیبا خودش فکر کنه که چون کار رو انتخاب کرد ، تجد خواستینم
رو به سمت چونم  نمیی*ب پاــهام حروم کنم. ل یدیدرس و تجد یتابستونم رو پا خواستینم

 ...! اوف کنهیم حتمینص یا کل. بعدم باب کنهیدعوام م یحاال مامان حساب یبر گردوندم. وا

 !بده خودت به من لیصبر جم ایخدا
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خوره شده  یبار اتصال تماس رو زدم و هر بار خواستم به داداش زنگ بزنم اما دو دل چند
ا خودم . بدمیگفتم. پوست لبم رو جو یزود م ای ریچه د دیبود و افتاده بود به جونم. اخرش با

ترسو؟ تازه داداش که  نقدری! مرد هم ایمرد هیتو  یزنیکه م هیچه حرکات نیا لیگفتم سه

 !یجرات داشته باش پسر. قتل که نکرد شهینم یچی. هنهمهربو یلیخ

وقت روز که ساعت  نیبود که داداش ا بیفکر اول به خونه زنگ زدم. عج نیدنبال هم به

 !از دوازده ظهر رد شده بود خونه نبود

شو گرفتم که اونم با کمال تعجب اپراتورش  یشبهت و تعجب که در اومدم شماره گو از
فته خبر گذاشته ر ی! داداش کجا ب؟یچ یعنی! استغفرهللا ... ستیاعالم کرد که در دسترس ن

 دونستم رفته یرو گرفتم م الیفکِر نکرده به ذهنم هجوم اوردن. شماره ل کیهزار و  ؟یعنی
داداش  دیکنه . حتما اون از داداش خبر داشت. شا دیکل هفته خر یبرا الناهار و اصو یبرا

 تو دلم هوی یچرا دلشوره بد دونمیرو گرفتم. نم الیل یشماره  یهم اصال با اون بود! فور
قدر داداش خارج از  نی. تا حاال نشده بود اختیریم یاز دلشوره ه هیافتاد... قلبم هر ثان

. رمینتونستم با داداش تماس بگ یجور چیکه هبود  یبار نیاول نیا قایدق یعنیدسترسم باشه. 

 .مبود که منم دوستش داشت یهمون اهنگ نکهیلبا ا بردیبدتر حوصله ام رو سر م الیل شوازیپ

 دور از من یشیم یه

 عشقت گولم زد یچجور نیبب خودت

 یبر یخوایم گنیم

 تو از من مویزندگ یریگیم یبر

 یاز ک رمیدلمو تو بگو پس بگ نیا یبر

 یپس چ نمونهیکه ب یهمه خاطره اون همه حس اون

 یپس چ امونیباز وونهید

 میدوباره عاشق ش شهیم یچ

 میما با هم باش شهیکه نم گهیم یک

 یآدم ش یخوایکه نم یعقل یب هی تو

ه بردار ک الیبردار ل گفتمیلــ*ب م ری. مدام ززدمیکم کم از دلشوره بال بال م گهید داشتم

 .شد اون ماس ماسکش رو جواب بده یاز دلشوره. باالخره انگار راض رمیم یدارم م

 ل؟یبله سه_
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 یها یوقت جز مواقع حساس و خطرناک و جز ناراحت چیبغض تو صداش جا خوردم. ه از
 شیزیداداش چ یعنیدونم چرا زبونم بند اومد.  ی. نمکردیبغض نم ینجوریفراتر از تصور ا

 : کنجکاو گفت دیسکوتم رو د یشده بود؟! وقت

 ل؟یسه یزن یچرا حرف نم_

 بخاطر هول یکیسالم عل چیه یبودن کامل به ناکجا اباد دست برداشتم و ب رهیبهت و خ از

 :بودنم گفتم

 مهبد با توعه؟_

 :گفت یسوال رو بپرسم چون بعد از مکث کوتاه نیکنم انتظار نداشت من ا فکر

 مگه؟ ستیخونه ن_

 نهکینمه فکر نم هی یعنیکه هللا اعلم.  ادیواقع حساس بدم مجور سواالت تو م نیاز نقدریا
 جور سواالت رو بکنه االن؟ نیا دیطرف که نبا

 :در اومد و با تمسخر گفتم کفرم

 ایبرم اگر خونه بود من مرض داشتم زنگ بزنم بگم داداش با تو هست  وتیک یقربون آ_
 نه؟

 یباش دهیکه ضامن ش رو کش ینارنجک نیع هویبود چون  یدونم چش و فازش چ ینم واقعا

 .جملم؛ پشت خط منفجر شد دنیبعد از شن

 . بچه سستیبا من ن ریبهم نخ یداز نیم کهیچرا ت گهیادم بگو خونه نبود د یبچه  نیع_

 !شیپ ریهم زنگ نزن حوصله تو ندارم. خ گهیاه. د گهیخونه د ادیم ؟یگردیمگه دنبالش م

نکرد.  تینمه ادب رو هم رعا هیخر  یشم به تلفن! دختره  رهیبوق ممتد باعث شد خ یصدا
 هیخب بعدا  یازم بزرگتر بود ول یدوسال هیزدم.  یبه جونش غر م یالبته خب داشتم الک

 می! مشغول گشتن دنبال شماره مهبد تو گوشیکن فیخانم که کِ  الینشونت بدم ل یحوصله ا
 کهیو چند ت نیبخوره زم یبود گوش کیبودم که خودش زنگ زد. از بس ذوق زده شدم نزد

خوردنش شم. با  نیکردن و کنترل کردنش تونستم مانع زم یباز یشه. اما رو هوا با باز

 !ماتم برد یپسر بچه پشت خط بد جور هی یصدا دنیهول ولع جوابش رو دادم اما با شن

 سوم فصل

بد  یتمام فکرها. زدیدل منو بر هم م آرامش بیعج نیپسر بچه مضطرب بود و ا یصدا

 .سر داداش اومده باشه ییبه ذهنم هجوم آوردن. نکنه... نکنه بال

 سرش اومده؟ ییداداشم کو؟ چه بال کنه؟یم یداداش من دست تو چ یگوش یهست یتو ک_



www.taakroman.ir  

 

  

 
88 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

شده بود و  جیگ چارهیکردم و اون ب یروند و هول بخاطر استرس پشت هم سوال م هی

 !کدوم رو جواب بده دونستینم

 !در اومد غشیج دمیسوال رو که پرس نیآخر

 !منو یکرد جی! گیگیم یبپرس بفهمم چ یکی یکیاروم!  کمی یوا_

کالس درس  نجایاون فکر کرده ا یاز نگران رمیمیمن دارم م شدیداشت خورد م اعصابم

 !شه دهیپرس دیمطالب با یکی یکیکه 

 !داداشم کجاست چون اعصاب ندارم یبه نفعته زود بگ نیبب_

 !اعصاب... خونه ماست داداشت یخب بابا خفن ب یلیاوهوع! خ_

ساله با چکه چکه اطالعات دادنش داشت رو  10-9بچه  هیبار از کوره در رفتم.  نیا گهید

 .رفت یم ورتمهیمغزم چهار نعل 

که!  یستی. گاو نگهیادم آدرس بده د نیکجاست ؟! ع قایدق یگیپسر جون خونه ما که م نیبب_

 !جوجه ستین ختنیاالن وقت کرم ر

 .خانم جوان عوض کرد هیپشت خط با  یلحظه گوش هیگفتم جاش رو با گفتن  نویا تا

 الو؟_

 .زن خودم رو جمع جور کردم هی یصدا دنیشن با

 بله؟_

 :رو صاف کرد و گفت صداش

م از من در حق پسرم کردن پسرم اومد بمن گفت یلطف هیجناب داداشتون حالش خوب نبود. _
داداشتون دستش رو گرفته  دمیکه پسرم داشت آدرس خونتون رو گرفتم اومدم، د یدوست

 شمیبرادر شوهرم هست؛ کمک کردم اورد نیماش دمی. منم دفتهیکم مونده بود، ب گهید وارید

 .نجایا نیاریب فیتشر شمیممنون م والهخونه خودمون. ناخوش اح

از خونه ما  بای. با دقت آدرس رو بهم گفت. تقرخوردیها م ییبه روستا یزن کم ی لهجه
به  دمیدو عیبضاعت بود. تماس که قطع شد، سر یب یدور و خونشون تو محله ها یلیخ

جلوم. متعجب  دنیچیپ نیو باباش با ماش اسریکه  ابونیاون ور خ یتلفن یسمت تاکس

 !شد؟ داشونیاز کجا پ ناینگاهشون کردم ا

 .جانم االیبپر باال.  ؟یقدر هول نیشده ا یچ یعجله چ نیکوکا کجا با ا_
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 ننشویسوار ماش عی. سررفتمیم اسریبا  نکهیبهتر از ا یوقت هدر دادن زمان نبود. چ االن
به پدرش رفته بود و هر  اسری دهیکش یبود. چشمها یا یشدم. باباش در کل ادم دوست داشتن

 .سبزه بودن کمیدو هم 

 پسرم؟ میبر دیکجا با_

 .انداختم کردیکه منتظر نگام م الدیاقا م یبه چشم ها ینگاه نهیتو ا از

 .الدیکولِور اقا م_

 .نگاهش بود یچاشن ینگران کمی.  دیاز همون جلو به سمتم چرخ یکم اسری

 !یاالنم که مثل مرغ تو قفس شد یبود ختهیتو امروز چته کوکا؟ از همون دم مدرسه بهم ر_

 .دمیکش یبلند قیعم نفس

 .که کمکش کردن ییاونا شیپ رمی. االنم حال داداشم بد شده دارم ماسریآوردم  دیتجد یکل_

 !سمتم دیکامل چرخ گهید نباریا

 خاک عالم! چش شده مهبد؟_

 :آوردم و گفتم نییپا زدیتوش موج م یصدام رو که نگران تن

 .دونمینم_

 .زد یبخش نانیاطم لبخند

 .راه نده جونم. بد به دلت هیا یادم قو یلیاون خ شهیخوب م_

 یقرار یراستم رو تند تند و با ب یگل کرده بود. پا یاساس میعصب کیشده بودم و ت یعصب
و خونه ها هم هم رنگ و رفته و  یاون منطقه بدجور خاک کی. جاده نزدکردمیم نییباال پا

 دالی. اقا مانیم نییپا یلگد بهشون بزن هیو داغون بودن. از همون خونه ها که اگر  یمیقد
 نی. از ماشستادیبود ا ختهیکه گچش ر ییها واریرنگ و رو رفته با د یدر خونه  یجلو
زنگ زده  یو با دست چند ضربه محکم به در زدم. که در رنگ و رو رفته  نییپا دمیپر

 شیاخر باردار یکه معلوم بود ماه ها یو هفت هشت ساله ا ستیخود به خود باز شد. زن ب
 . حدسرونیبه سرش بود اومدن ب شیروسر ستنکه مشغول ب گهیزن د هیبا  گذرونهیرو م

 یمادر همون بچه ا دیو دو سه ساله بود با یبست و س یرو م شیکه داشت روسر یزدم زن

 .بوده باشه که من اول باهاش حرف زدم

 .جاس نی. برادرتون انییبفرما نیی. بفرمانیسالم خوش اومد_



www.taakroman.ir  

 

  

 
90 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

که هر کدوم به  دمیکش رونیبه سمت ساختمون. کفشام رو با عجله از پام ب دمییدو یفور
 که توش یکیبه اتاق کوچ یدر رو کنار زدم و با عجله نگاه یجلو یپرت شد. پرده  یطرف

بالش  هیبا  نیزم یداغون بود نگاه کردم. داداش رو یچند طبقه رخت و خواب و کمد چوب
بود. صورتش مثل انار  دهیاخته بودن دراز کشملحفه سبک که روش اند هیسرش و  ریز

. رفتم سمتش و دو زانو کنارش  خوردنیسرخ بود و قطرات عرق از صورتش سر م

 :صداش زدم ینشستم . با نگران

 مهبد جان؟ ؟یداداش_

زود چشماش رو بست.  یلیهم نداشت. خ یداریب ینا یچشماش رو باز کرد. حت یسخت به

که دستش  یساله بود در حال 10-9پسر  هیو  یوجب مین یچه که مادر چهار پنج تا ب یزن

 .پسر ارشدش گذاشته بود اومد تو یرو شونه 

. یاهیجوشونده دادم. گ کمیانداختتش. بهش  ی. فشار روحهیعصب یتبش ازون تب ها_
حالش شکر  کمی. االن سوختیاول کوره بود داشت تو تل م مشیدر اصل. اورد جاتیعرق

 .بشه تیتقو دیشده با فیضع نیتا شب. غصه داره، واسه هم ارمیم نییخدا بهتره. تبش رو پا

 :حس تشکر تو چشمام نگاهش کردم و گفتم با

 .نیدیممنون که به داد داداشم رس یلیخ_

 دیشا یدونیتومن کمک کرده م ستی. داداش شما سِر چهارراه به پسرم دوکنمیخواهش م_
باشه اما از ما بدتر ها هم هستن.  یخدا ازش راض میاما باز عزت نفس دار میباش ریما فق

 .رهیکن پس بگ شیراض

 .موضوع نبود. مغزم و افکارم مشوش بود نیوقت بحث کردن سر ا االن

 یعسل زیم یرو که رو یاوقاتم تلخ شد. دستمال یلیخ یو اتفاقات مهون کایرا یآور ادی با
آبش کامال گرفته شد رو  یتم و تو خوِد کاسه چلوندم و وقتکاسه اب بود رو برداش هیتو

 .اومد تو اسریداداش گذاشتم که  یشونیپ

 .یزیچ یدکتر مشیدراز به دراز افتاده ال اقل پاشو ببر نکهیکوکا ا یوا_

 .کنار صورت داداش رو پاک کردم یدستمال عرقها با

دکتر  جاها نجوریمراقبش بود. ا دیبا شهیزده باال. خوب م شیگرفته. فشار روح یتب عصب_

 .اسری ادیو سرم به کار نم

 :نشست کنارم نیغمگ
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 یزندگ یچجور نایجاها رو. ا نجوریبودم ا دهیمن تا حاال ند گمیم لیسه ی. ولیطفلک_

 . زهیریم نییکوکا؟ خونه داره پا نجایا کننیم

 :خونه کردم واریبه در و د ییگذرا نگاه

 .شهیم ینجوریداره کم کم ا بایخونه ما هم تقر_

 :وسط حرفم. سرش رو به دو طرف تکون داد و گفت دیپر یفور

 یمانیس یرنگ هیکشه. هر دفعه  یبه خونتون م یدونم هر بار دست ینه کوکا داداشت من م_

 . زنهیبه اون خونه م یزیچ

 .زد چند لحظه کامل به چشمام زل

 کوکا چرا اشک جمع شده چشمات؟ یوا_

 .نمیداغون بب نقدریوقت دوست نداشتم مهبد رو ا چیه

 .اگر اون دختره نبود االن حال داداشم خوب بود_

 .لیسه دیجنگ شهینم ریبا سرنوشت و تقد نیبب_

 .رو به نشونه نه تکون دادم سرم

 .داداشم اشتباه کرد. انتخاب اون دختر غلط بود اسرینه _

 :و شونه هاش رو باال انداخت لبا

 هویچرا  ستیخودش معلوم ن یبرا گهیهست و هزار خطا. دله د یدارم اما جواناره قبول _
ه . خطا ک رهیگیم نهیک شهیمتنفّر م هویچرا  ستیمعلوم ن شهیم اری رِ یگ هویچرا  رهیگیم

ده ش شیاون دختره وارد زندگ نکهیقبول کن که ا نویا یکرد درست اما متوجه خطاش شده ول
وسط راه کوکات. حکمت داشته  فتهی! دِر آسمون وا نشده که بکوکا نبوده یکه اال بختک

 !از کجا اومده شهینم تیکه حال تیتو زندگ ادیم یکی... تو هم بعدا گهید

ه بعد ها ب دیکه شا یاون یعنیجا و رفتم تو فکر...!  هیشدم به  رهیخ اسری یاز حرفا بعد

 !ه؟یک نهیحکمت خدا قراره به دلم بش

 ی. حتمیهم باالسر داداش مونده بود یپا به پا اسری. منو  دیرسیکم داشت عصر از راه م کم

 .بهتر شده بود یاون جوشانده هارو قورت بده. اما حالش کم تونستیم یبه سخت

 . واقعاً اونستیپس افتادنش خوب ن نیمقاومت نداره داداشت کوکا. ا گهیانگار د ایتازگ_

 .رهیماجرا نم نیچرا تو َکت مو ا دونمی؟ نم کنهیدختره داره ازدواج م
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 .منم هضمش سخت بود یرو اروم تکون دادم. برا سرم

رو گفت  هیقض هوینامردمون  ی. اون دختر عمواسری دیفهمینم نویوقت ا چیکاش داداش ه_

 .زود ازدواج کنه نقدریا کایکردم را یوقت فکر نم چیمنم ه یبهش. ول

 :و با دست زد پشتم دیخند

جلو چشماش بوده باعث شده  یزیچ ی! فکر کنم خمره افتهین یعجله داشته که بعد ترش_

 .بترسه بدوئه دنبال شوهر

. از تصور دادیبه خرج م یول کن نبود و شوخ طبع اسریهم  یاعصاب خورد نیا وسط

 .دمیخند یکه زده بود خندم گرفت و حساب یحرف

 !اسریدست بردار _

 :نگاه بهم انداخت و گفت هیشکمم ابروم رو برد.  یبگه که سر و صدا یزیچ اومد

انگار  نای. ایاز گشنگ خورهیداره حالم بهم م گهیشکمت اعالن جنگ داد کوکا. منم د_

 ! کردن چقدر ییرای! ازمون پذوهینه م ییخونشون ندارن . نه چا یچیه

 .داغون خونه زدم واریبه در و د یسر اشاره ا با

 نایا ییو چا وهیم یتو ازش انتظار دار چرخونهیرو م یخونه فکستن نیه داره ابچ نیا_
 اره؟یخونه؟ بنده خدا مگه چقدر پول در م ارهیبخره ب

شکست. خشک شده  ینا جور یرو به دو طرف چرخوند و قولنج هاش رو با صدا خودش

 .طور نیبود از بس نشسته بود. منم هم

 .بهش دنیچندر غاز م کنهیداره جون م یطفلک یگی! راست مهیحرف نمیاره خب ا_

 .که مادر اون بچه ها بود اومد تو یاش که تموم شد خانم جمله

 ..... اخهاوردمین یچیها ه دیبهتر شده خدا رو شکر انگار داداشت بهتر شده. ببخش_

جلوم شرم  یبه خاطر ندار یدوست نداشتم کس وقتچیخانمه از خجالت سرخ شد. ه یلپا

 .به لبام نشوندم یزده شه. از جام بلند شدم و لبخند محو

 نیخجالت وجود نداره ما ها هم ا یبرا یزیدست و بالتون تنگه. چ دونمی. مهیچه حرف نیا_
که از داداشم  نی. هممیداشت. ما هم از جنس خودتون میو خواه میو دار میروزا رو داشت

و رفع  برمشیبرام با ارزش تره. حالش که بهتر شه م یزیخودش از هر چ نیمراقبت کرد

 .میکنیزحمت م

 .میرو نگاه کرد گهیهم د اسریبگه. منو  خوادیم یزیچیو حس کردم  دییلبش رو جو پوست
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 ...هست خانمِ  یمشکل_

من  یجمله  ینا تموم موند. اما خودش فور لیدل نیو جمله ام به هم دونستمیرو نم اسمش

 .رو کامل کرد

 .آذر هستم_

نگه. اما باالخره  ایکه حرف شو بگه  کردیرو خاروند و حس کردم داشت استخاره م سرش

 .شد و حرفش رو به زبون آورد روزیتو جنگ با خودش پ

که  یمازاد یپول ها دمیراستش من دوست ندارم پسرم کار خالف بکنه. بارها ازش پرس_
 .دهی. جواب سر باال مچونهیپیبار منو م هر یکه شما باش ییخونه از کجاست؟ اما آقا ارهیم

دوست  شهی. ما حالل حروم سرمون مارهینون حالل م شهی. همدهیباباش اون اتاق افتاده خواب

 .ناجور یتو زندان و جاها فتهیندارم پسرم ب

 یکمکش کنم. برا خواستی. دلم مشدیم دیسرخ و سف ی! هیافتاد رو دور رو درواس دوباره

 .نشستم جلوش و به رسم ادب پاهام رو جمع کردم نیهم

. اصال هدف داداشم نجات  میکنیم ادیاز دست منو داداشم بر ب ی. هر کارنیراحت باش_
 م؛یکنیشون م ییو شناسا میگردیدنبال تک تک پاتوق ها م میشهره. ما دار نیکاِر ا یبچه ها

شون هم  تیو صد البته حما میجمع کن جایتا موقع مناسب همشون جمع بشن و بچه هارو 

 .داداشم کنهیم

 :دیرو ازم دزد چشماش

 ازم یکار یعنیندارم.  یبکنم. من که قدرت آنچنان یخواهش خواستمیم نیواسه هم دونمیم_
 یاطیکار کنه خودم دارم خ تونهیخودم... االنم که شوهرم نم یواسه بچه  یحت ادیبر نم

. بچه هارو نیاون پاتوق رو نجات بد یچرخم. تو رو خدا بچه ها یو تا صبح پا کنمیم

 .تو خالف فتنیکه مثل محمد زرنگن م یی. اونا رنیمیها م هیتنب ریها ز یلیو خ زننیم

 دهیداشتن چروک یهفت سالگ شیو ش ستیب نیبغض کرد. با دستهاش که در ع یجور بد هوی

 .کردیناراحتم م شی. ناراحت رفتیور م شدنیم

بچه  نیحروم شه. داداشتون قهرمان ا خوامیاز دستش بدم. نم ای رهیبچه ام بم خوامیمن نم_
 یو همه چ ادیکه قهرمان مون م گنیم کننیکار همش پچ پچ م یبچه ها یهاس. همه 

اومد  یروز با خوشحال هیمحمد من  نیبچه ها به اقا مهبد خوشه. هم نی. دل اشهیدرست م
چقدر  یرو عوض کنه. امروز که اومد خونه شما که نمیدون اشونیند قراره یآقای هیگفت 

بود. از  یچه ادم یدونیمامان نم گفتی. مدهیقهرمان رو د گفتیخوش حال بود. مدام م

 .بچم دیگنجیتو پوستش نم یخوشحال
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 دمیچرخ عی. سرنهیکرد سر جاش بش یخورد و سع یبگم که مهبد تکون کم یزیچ اومدم

 .سمش. دستم رو شونه هاش گذاشتم

 .یبلند ش دی. نبایاستراحت کن دی. با یکنیکار م یداداش چ_

 :گفت یو گرفته ا فیضع یصدا با

 .نمیکمکم کن بش_

چشماش کامال قرمز و  یدیگود رفته و کبودش کردم. سف یهاخسته و چشم افهیبه ق ینگاه
. نهیبش میکمک کرد اسریاه بود. با همر ینا جور ینیخون افتاده بود و نفس هاش با سنگ

 .به آذر خانم انداخت ینگاه

 .نیبه زحمت افتاد یکه کل دیببخش_

 :گفت یاز گل آذر خانم شکفت و با لبخند بزرگ گل

خونمون منور شد  یمن شده. چه زحمت بیبود که خدا خواست و نص یافتخار نینه آقا ا_

 .بخدا

اب دهنش رو قورت داد. با دستمال عرق صورتش رو پاک کردم. هنوزم  یبه سخت مهبد

 . نگرانش بودم یلیخ

 ...حرفا دمیشن ی. چشام بسته بود ولدمیرو منم شن نیدیو شن نیگفت یزیهر چ_

 :گفت یفیجمله اش تموم نشده بود که چهرش از درد مچاله شد و اخ ضع هنوز

 .آخ_

 یاهاز چشم نویبود ا دهیترس یهم اساس اسری. شهیم شیزیچیاالن داداش  کردمیفکر م همش

 .دمیفهم یلرزونش م

 .بخدا ترسناکه تیوضع نیدکتر. ا میبر اینکن، ب یلجباز ایشد کوکا؟ ب یچ یوا_

 :کفش کرد و گفت هیحرفش بازم برو نداشت. مهبد پاش رو تو  اما

 .شهی. خودش خوب مخوادینم_

 .کردیگاهش مکرد به آذر خانم که اونم نگران ن رو

 .ادیب دیپسرتون رو صدا کن_

 .رخ داداش نگاه کردم میبه ن متعجب
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 ؟یکارش دار یچ_

 :چپ نگام کرد و راست راست زد تو برجکم چپ

 !لیسه ایزنیحرف م یلیتو امروز خ_

نگفتم.  یزیکرد خب! منه بخت برگشته که چ ینجوریشد! چرا ا زونی*ب و لوچه ام اولــ
بهم برخورد... دلخور و به حالت قهر روم رو ازش گرفتم تو حال خودم بودم که  یلیخ
دخترا از جام  نیو بازوم رو گاز گرفت! شوک زده و از درد ع نییسرش رو اورد پا ییهوی

هم تا جا داشت  اسریزده نگاهش کردم.  رتیخنده! ح ریکه غش غش زد ز دمیپر غیبا ج

 :گفت رفتیم سهیکه ر یدر حال اسری. دنیخندیم م! هر دوشون هر هر داشتن بهدیخند

 !یدیلنگ بندازن. دو متر پر انیب دی! دخترا بایزد غیباحال ج یلیکوکا خ یوا_

به دوتاشون زدم. مهبد خندش رو خورد و من فقط بهت زده به حرکاتش  یغره آبدار چشم

 !دمیبود نفهم ی...! جدا فازش چکردمینگاه م دمیمالیکه دستم رو م یدر حال

 !...زارهیاورده ها. من نگرانشم اون سر بسرم م ریداداش هم وقت گ نیا

 .سِر جات نیخب بش یسادیبرج زهر مار وا نیچرا ع_

نه گذاشت و نه برداشت و  اسرمیمن،  یجا یدادن نداشتم. ول حیبه توض یلیو تما حوصله
 قیاز رف نمیداداش! ا یگذاشت تو کاسه  دونستیاز حال بد من م یهر چ یانصافاً زرت

 :به من کردو رو به مهبد گفت ینگاه یچشم ریما...!ز

انگار خراب کرده  یانصافاً برج زهر مارم هست امروز! کارنامه هارو دادن اساس_

 .ناراحت باشه هیعیطب گهیو خب د یشد ینجوریکوکا...! بعدم که تو ا

اومد و بهش زل زدم . ازون نگاه ها بهش انداختم  باال ییهویکه گفت سرم  یدوم یجمله  با
ز ا یچند سانت هیو  دیترس کمی. چشماش رسمیحسابت رو م امیخودم م یکه اگر ساکت نش

 .و عمدا جمالتش رو زود تموم کرد دیکه نشسته بود خودش رو عقب کش ییهمون جا

 یدلسوز جوریاصال  دونمینم ایتعجب و تاسف  جوریبهم زل زده بود.  یجور خاص مهبد
حد  نیو روم رو ازش گرفتم. سرم رو تا اخر دمیتو نگاهش بود! خجالت کش یاز حد شیب

 .ام فرو کردم قهیممکن تو 

 ست؟یابرو مندانه تر ن یکن لیترک تحص لی. سهیشد دیکه تجد_

 .نداشتم بگم یچی. هدمیرو به دهنم کش لبام
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و  ی. منو کمبود مالیاون درس هارو پاس کن یبخوا ای یتو که تابستون هم فکر نکنم بتون_
بهتره نه  ی. ولی. نصف با نصف هم حق داریدر بر رشیاز ز یکنیرو بهانه م زیهزار چ

 .برم سر کار خوامیم گهید ینه ماهارو. منم از هفته  یخودتو عالف کن

 .دست به دست هم داده بودن تا هر بار منو متعجب کنن یاون روز همه چ چقدر

 اخه؟ با یسر کار؟ چکار یبر یخوایمهبد جان بعد تو م یکه تو کار نکن کنمیار ممن ک_
 اخه؟ ی. چکاریحال خراب روح نیبا ا یاوضاع جسم نیا

کارش جا خوردم. رو به آذر خانم که سکوت مطلق کرده بود  نیاز ا یلیرو نداد. خ جوابم

 :کرده بود و پسرش رو جلوش نشونده بود کرد و گفت

 . شهیپاتوِق محل کار محمد تموم م نیا هیقض نیامشب ا_

! اگر واقعاً تو فکرش میتموم و کمال گرد شده بود. فکرش رو خونده بود اسریمنو  یچشمها
 وهی اسریمن و  نیهم یبرا خوردیواقعاً کار گره م میکردیبود که ما بهش فکر م یزیاون چ

 :مینا خواسته هم زمان با هم گفت

 دنبالش هان؟ یخودت بر یخوایتو که نم_

 :انداخت و گفت اسرینگاه به  هینگاه به من و  هیکه وسط ماها نشسته بود؛  مهبد

 !برم خوامیاتفاقا خودم م_

 !باز مونده بود نکنه واقعاً مخش تکون خورده بود دهنم

 لگد هیسرت  زنیگرفته؟ بر تیاخه شوخ یبر یخوایم یضعف چجور نیتب و ا نیبا ا_
 اخه؟ یگیم یچ یفتیدراز به دراز م یبخور

 .گردنش رو شکوند یها قولنج

شم.  میتب تسل هی. چه برسه که با ستمینشستن ن جایمن اگر استخون هام هم خورد شه ادم _
زدن صورتش داغون شده؟ رد  یچجور ینیبیخاصه. نم تیفور هیموضوع  نیدر ضمن ا

ه که نباش یبچه همون نیفردا ا میتعلل کناز کجا معلوم اگر ما  ؟ینیبیشالق رو تنش رو نم
 هوم؟ رهیمیوجدان م یب تپس یدست اون ادمها ریز

 .کنه میساکت شدم. به گمونش تونسته بود راض یلحظات یدهنم رو قورت دادم و برا اب

 ...آدرس پاتوق_

 :وسط حرفش دمیجمله اش تموم نشده بود که عمدا پر هنوز

 .یکن میراض یتونیچون نم اری. نه نامیپس منم م_
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 .کوکا امیمو هم م_

لحنم  نیهم یفروخته بود ازش دلخور بودم. برا شیپ یقیمنو به مهبد دقا اسری نکهیاز ا هنوز

 :گفتم یعوض شد و با لحن پر تمسخر

 ...کیاونجا چ یایب یخوایدهـ*ن لق م یادامه بده پسره  تیتو به ادم فروش_

و به جلو پرت شدم. کال  دمیمهبد از جام پر یجمله ام تموم نشده بود که با پس گردن هنوز
 ینیاصالً...! آخ آخ آخ چه دست سنگ گهیرو نداشتم د یکی نی. انتظار ادیبرق از چشام پر

 یکه درد توش مشهود بود در حال ییاز چشمام رو ناخود اگاه بستم و با صدا یکیهم داشت. 

 :گفتم دمیلمایمکه گردنم رو 

 داداش؟ یزنیآخ چرا م_

بشورتت  شدیبود که داشت آماده م یقیتو هم رفت. اوه اوه ازون دقا یجور بد اخماش

 !یبندازتت بند خشک ش

چه  نیا ت؟یترب یکجا رفته پس ب تتیاون ترب ؟ینمه ادب ندار هی؟  یکشیتو خجالت نم_
 یبچه ها نیا نیع یدوست و بزرگتر از خودته؟! چشمم روشن؛ شد هیطرز حرف زدن با 

 ست؟یشون ن یکه حرف دهنشون حال یابونیو خ کریدر و پ یب

 قهیو  یحال کس ینجوریا ومدیم شیشدم. به ندرت پ رهیمهبد خ یو بر به صورت عصب بر
حالم رو داداش  یهم اساس بارنی! و ارهیاون شخص بگ یاش رو به خاطر حرفا و رفتار ها

ش رو مندانه ا روزیلبخند پ کنمینگاهش م دیکرده بود تا د فیکِ  یهم که حساب اسریگرفت . 

 :گفتم یگردنم که کم شد با کج خلق دردشد.  یجمع کرد و جد

 . گرفتیدهنش رو م ی.... هر چند بهتر بود جلودیببخش_

 :دیلــ*ب غر رینگام کرد و ز یبرزخ مهبد

 !ــــــلیسه_

 .رو نگاه کردم واریبه جانب د حق

 !...واال بخدا_

بار اولش نبود که پته منو رو  اسریاومده بودم تو.  یچم شده بود اما از در لجباز دونمینم
. اما اون لحظه  کردمیادبش م ییجای دی. باالخره با کردیم یمنو حرص نی! اختیریاب م

 !خودم رفت! مهبد اما ول کن نبود نیمناسبش نبود و چوب تو آست یخب جا

 ینی! پاشو ایگذرونیوقتت رو به بطالت م یهان؟ نشست یاالن چکار دار نجایاصال تو ا_

 .االیآراد بده.  ای الدیبه م یبهت برسون کالنتر دمیرو که م
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 یخونه رو حتما منظورش بود. وقت ینگاهش کردم. همون سند رنگ و رو رفته  کنجکاو
 یکه حدسم درست بوده. روم رو بر گردوندم و با ب دمیفهم دیکش رونیب بشیاونو از ج

 :گفتم یحوصلگ

 .ستنیاونا االن ن _

گل کرده خودش اراده کرد که از جاش بلند  میو تنبل ستمین یمن حاضر به همکار دید یوقت
داداش  یدنده! که البته خودم ختم همه شونم. ول هیلجباز و  یشه! اوف امان از دست ادمها

 !موضوعات فوق دکترا داشت نیتو ا گهید

 :گفتم یو فور دیپر کنتورم

بعد خودم  ی. فقط تو رو جون من فعال بزار خوب شبرمیخودم م یپاش خوادینه نه نم_
 به فکر خودت باش. خب دورت بگردم؟ کمیپاتوقشون.  برمتینوکرتم م

 !زود کفرش در اومد نقدریچرا ا دونمینم

که  ینداره؛ تو کار یروند ور ور! آقا به تو ربط هیبزن سرم رفت!  کمتر حرف لیسه_

 !ازت خواستم رو انجام بده

 :پا رو دمش گذاشته باشه با تحکم صدا بلند کرد و گفت یکیکه انگار  بعدم

 !به دو نکنا کهیاعصاب ندارم با من _

رفتم تو! منم سند رو گرفتم و چپوندم تو  یدندگ هیاز در  نباریا زنهیسرم داد م دمید یوقت

 !خودش یدستها

 !و بس نی! همیریتو هم نم نیو بخاطر هم رمیجا نم چیمن ه ای یبریمنم م ای_

ردسر خودش د یبار در بره و برا نیاز دستم ا تونستیشد بهم. نم رهیو خ دیکش یپوف کالفه

 !درست کنه

 الیل

 یرو اعتراف کرده بود. باهام باز یشده بودم. ماهان همه چ رهیاشپزخونه خ شخوانیپ به
کارو باهام بکنه... چقدر خوش  نیا تونستیکرده بود. ماه ها، سالها، روزها... چطور م

متفاوته؟ اما اونم تو زرد در اومد.  کردمیبودم. چرا باورش کرده بودم؟ چرا فکر م الیخ

 .نیمشت هــ ـوس بازن؛ فقط هم هیمن. مردا مثل ه یبود. همه  تهقلبم واقعاً شکس

. من با آبرو و اعتبار خانواده مون  دمیکشینداشتم چشم تو چشم داداش شم. خجالت م دوست
 ادی کردیم یبود و سع دهیکرده بودم. هرچند داداش بخش یباز یناخواسته و از سر نا آگاه

بن. تنکا گشتمیکم بر م کم دیزدم به اعصاب و ابرو اعتبارش. با ینکنه که چه گند یآور
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رو باز کردم. بغضم گرفته بود.  خچالیتره رو برداشتم و دِر  یترش یحاو یقابلمه 
ب رک میبار تو زندگ نیاول یکنم که برا یخودمو راض ای امیبا خودم کنار ب تونستمینم

 .خوردم

 دیزنگ خورد. خر میبودم که گوش ابونیاز نظرم گذشت... تو خ شیپ قهیچند دق مکالمات
اسم ماهان رو  دنیگذاشتم. با د نیزم کردنیم ینیجور وا جور رو که تو دستم سنگ یها

دوم پر  یهزار بار به خاندانش و خودش لعنت فرستادم. توپم مثل توپ جنگ جهان یگوش
اتصال تماس پشت خط  یبعد از زدن دکمه  یکه فور ییزایدسِت خودم نبود چ گهیبود. د

 !بلغور کردم

 میحال وونیزبون ح ستمین مانی. منم سلیوونیح هی. تو  یزنیبه من زنگ م ییبه چه رو_
 یکرد یبا ابرو و اعتبار منو خانواده ام باز نکهی؟! ا یزنیبه من زنگ م یشه. به چه جرات

ود؟ پات رو بس نب یپات گذاشت رینبود؟ دلم رو ز یادم شدم کاف نیمنفور تر نکهینبود؟ ا یکاف

 !کثافت رونیم بکش بیاز زندگ

رو فقط در سکوت گوش کرد. خون تو صورتم  شدیادا م ظیهام که با تحکم و غ جمله
رو  تشیداشتم که خودش و شخص نویا لی. دست آزادم به شدت مشت شده بود. پتانسدیدویم

 :گفت یلرزون یکنم. اروم با صدا یکیبا خاک 

 .زنگ زدم تا با زبون خودم بهت اعتراف کنم_

 ادیداشت اون سگ صفت، نه سگم به اون شرف داره، ب یتیزدم. چه اهم یصدا دار پوزخند

 !و بخواد اعتراف کنه

 خوامیمهمه! و االن من م خوامیم یکه من چ نی! ا یخوایم ینداره که تو چ یتیاهم چیه_

 .خورهیحالم ازت بهم م یگم ش یکه بر

 :درنگ جوابم رو داد یب

رو امروز نشون داد که تا حاال جز پدرم  یراه هیاون به من  یدونیداداشته. م یخواسته _
 اساس هیبابا پا یحرفا کردمیفکر م شهینشونم نداده بود. هم چکسیبعد از اون، ه یعنی

 یادگ. سستین تیخوب بودن خر دمیداداش تو فهم دنیاما با د هی. سادگتهیخر گفتمیندارن. م

 !ستین

 یماهان نشده بود و حت الِ یخ یمهبد بر خالف تموم گفته هاش ب یعنی. یخوردم اساس جا

 .رفته بود باهاش حرف زده بود؟ فکر کنم ماهان سوال تو فکرم رو خوند

رو که خورد کرد تازه از تو  تمیباهاش حرف زدم. خودمو شخص یصبح دم پارک باد_
 یواقع یبه معنا داداش تو الیهستم. اما ل یا یچه موجود عوض دمیخودم فهم یخرابه ها

 یادم نیاسم خودمو مرد بزارم و متاسفم که سمت خواهر همچ کشمیمرِد. من خجالت م
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 یاز انحرافات اخالق یدادم. اره هر بار که گفت یباز رو. اره من تو فمیاومدم. اره من کث
ثل م گهیقسم د نی. اما به روح بابام قسم که ایمال خودم باش یچجور دمینقشه کش ادیبدت م

 چینه تنها طرف تو بلکه از سر هــ ـوس طرف ه چوقتیه گهید ست،یهر بار دروغ ن
مادرم که  ی. من از اشک هایشنویکه صدام رو م هیبار نیاخر نیا الی. لرمینم یدختر

که عمرش رو  ییشرمنده م. از بابا زنهیزشتم زار م ینشسته سر سجاده بخاطر کارها

 .نده مگذاشت من ادم بشم اما نشدم شرم

 یها مال ادم هیگر نی. ادادنیصداقت م یبار همشون بو نیحرفا ا نی. اکردیم هیگر داشت
کل عمرش بود. لبام  یعوض شدن برا یبود که تموم وجود ش ترک خورده بود و اماده 

 .اومد نییرو گاز گرفتم و اشک از چشمام پا

و مادرت از وجودت شرم زده  یرو بر میبار صراط مستق نیا دوارمیام یمونیخوبه که پش_

 .نباشه

. داداشت رو محکم یبمون خانم ینجوریا شهی. همیهست ی. تو دختر پاکالیحاللم کن ل_

 .شهیهم ی... براالینداره. خداحافظ ل یکپ گهیاون د یامروز یایبچسب شک نکن تو دن

گفتم و تماس از طرف مقابلم قطع شد. مبهوت زل زده بودم به کف  یلــ*ب خداحافظ ریز

 ...دمیخودم رو تا خونه کش یواقعاً چجور دونمی. نمابونیخ

 میبابا که دو ضرب زد حال نیبوق ماش ی. صدادمیمکالمات م با ماهان دست کش یاداوری از
و ساکم رو از کنار  که معطل کردم. شالم رو مرتب کردم یِ ادیز بایشد که بابا رو مدت تقر

رو که  یادداشتیتلفن برداشتم و  زیم ریمخصوص ز ینوار چسب از جا هیدر برداشتم. 

 .زدم خچالینوشته بودم به 

 نیهم الزم داشت یهست. هر چ خچالیکل هفته تون غذا درست کردم تو  یسالم برا_

 .الیل ن،ی. مواظب خودتون باشدمیخر

 

 

 یزده بود. حت هیش تک نیرفتم. دِر خونه رو باز کردم. بابا به ماش نییدو از پله ها پا به
 کیش شد. کوچ نیرفت و سوار ماش یحرف چیه یشده بود. ب نینگاهمم نکرد. سر سنگ

خودم حامد  یشکست. اسمش مثل بابا یاز طرف اون دلم رو به شدت م یتوجه یب نیتر
نگاهش رو تحمل  یو نگران یدلخور تونستم یبودن. نم حامدبود. رفتار هاش هم مثل بابا 

ه بستم ک یعقب و خودم نشستم جلو. داشتم کمر بندم رو م یکنم. ساکم رو گذاشتم صندل
. با بهت فقط زل زده بود هیگر ریچم شد. کنترلم رو از دست دادم و زدم ز هوی دونمیاصال نم

 .تو صاف نشس دیاز مبهوت بودن کش ست. دکردیگفت فقط نگاهم م ینم یچیرخم. ه میبه ن
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 هادتی کردمیبحث ماهان رو باهات باز م یدر هی. هر بار از الیل شکنهیدلت م دونستمیمن م_
 دخترم؟

 .انگشتام چشام و اشک هام رو پاک کردم. سرم رو به نشونه اره تکون دادم با

 مگفتی. هر بار که بهت مالیکار رو ل نیا یاما تو نکرد یگیم یایهر بار گفتم خودت م_
تو  یخاص یبرو بابا هیو به اصطالح  یتفاوت یکه ب دمیدیبوضوح م ستین یماهان ادم درست

از ماهان  چوقتیمنو مادرت ه گهیبه بعد د ییجا هیباشه از  ادتیچهره ت هست. اگر 

 .میباهات حرف نزد

 .سرم رو تکون دادم نیغمگ

سنگ  تا سرت به میبار بزار نیاول یبرا میگرفت میتصم مهیمن و نج یتفاوت بود یچون ب_
. مرد بودن فقط به ینیبیکه تو در ظاهر م ستین یکه درون ادمها اون یبخوره و متوجه ش

 دی! مرد باستیجنس مونث ن هی یابراز عالقه کردن و خرج کردن چند قرون پول برا
رو داشته باشه. اول ساختن خودش  یمسئول کار هاش باشه، شجاعت رو برو شدن با زندگ

... وقتي الیل یدونیبلد باشه بعد ساختن خانواده شو! بعد اداره کردن زن و بچه شو! م رو
یشى. م تیاذ یلیخ ییوقتها هیو سنت یكم میره باال از اینكه بهت بگن مرد شدى  یپسر باش

... دیگه مثل یکنیبه خودت شک م ونوقتاز اینكه محكم بهت بگن پس تو چیكاره اى... ا
واسه  یاقی، ذوقي نداري ... اشت یمرد شد گفتنیهات كه مي شنیدي که بهت م ینوجوان

مرد جهانم  نیتریو ناموس سوهان روح و روانت میشه... قو تیبزرگتر شدن نداري .مسئول
 هیک... و اگر اون ت یتكیه کن یزیبه یه چ ،یبه یه جای یوقتها احتیاج دار یبازم بعض یباش

خشت اول که  نیبخاطر اول ایکه تا ثر وارید هی. مثل یریج منباشه ک یگاه از همون جوون

 ...رهیکج بنا شده، کج م

و همراه با لطافت بود دوست داشتم.  یو از سر دلسوز یمنطق شهیبابا رو که هم یحرفها

 ...شهیحق با اون بود. مثل هم

 .بهم انداخت ینگاه میبابا ن میاتوبان ُخمام که افتاد تو

 .گذشتم نگفتم یبهت از زندگ وقتچیچرا ه یدیپرس باری_

متش برگشتم س عیجمله سر نیا دنیموضوع بپردازه. با شن نیاالن بخواد به ا کردمینم فکر

 .که باعث شد لبخند بزنه

 !اره چرا واقعاً؟_

و  لیبرد. جاده طو رونیدست راستش فرمون رو کنترل کرد و دست چپش رو از پنجره ب با
 یینزاره جا گهیبا دستش هوا رو تو مشتاش جا بده و د خواستیدراز و خلوت بود. انگار م

 .بره
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ما  ی. همه  کننینکردن و حرف نزدن راجع به گذشته شون ازش فرار م فیآدمها با تعر_
 یسخته. هر چقدر سع یلیخ یعمر خودت باش یهمه  نکهیا ی. ولمییتنها شهیهم ییجورای

. سین یشکیه ینیبیو م یکنیم ازیبدجور حِس ن ییجاها هیاخرش  یتنه جلو بر هی یکن
.  رهیگیدرد م ستنیباشن و ن دیکه با ییکسا یخال یواقعاً جا ییهاوقت هی... هیخال یپشتت خال

و که ر یی. چون اونایچ یعنیباشن  دیکه با یینبودن اونا کنهیدرک نم یشکیه ییوقتها هی

 .باشن رو دارن دیبا

؟ بوده یزیچ نیچاونم هم یتو گذشته  یعنی شدمیحرفها کامل متوجه نم نیرو از ا منظورش
درکش نکرده؟ اصال  یممکن شده و بعد کس ریبودنشون غ گهیرو از دست داده که د یکسان

 یادیز یامروزش برسه؟! عالمت سوال ها یحرفا نیچرا اونا رو از دست داده که به ا

 .حرفاش رو گرفت ی. پ زدنیم مکرو سرم چش یکی یکیانگار 

 هیها بودن...  یکاش بعض نکهیعمر حسرت ا هیعمر خودت بودن...  هیعمر نبودن...  هی_
اخه  ایعمر گله به خدا کردن که خدا هیشون رو با بغض قورت دادن ...  یخال یعمر جا

 .الیل ستین یعمر حرف کم هیعمر بغض با حس کمبود...!  هیچرا من...! 

. تموم توجه ام رو به خودش جلب کرده بود.  دادمیگوش مسکوت فقط به حرفاش  در

 :مشتاقانه گفتم

 خب؟_

بود که انگار داشت دنبال جمالت درست  ی. سکوتش جوردیآه بود کش هیکه شب یقیعم نفس

 . کردیم ریداشت تو اصل ماجرا س دمیشا ای.  گشتیکردن ماجرا م فیتعر یبرا

 .بوده ریفق یساده  یِ کارگر یخانواده  هیمن  یبچه بودم. خانواده  یلیخ_

داشتن!  یادیز یلیکه ملک و امالک خ امرزشیو شوهر خدا ب زیاالن نبود! عز ی! ولبوده
داشتن پس...  الیو یو کل عیمرکبات وس یمازندران باغ ها یاز شهر ها یکیکال تو  یعنی

 بود؟ ریخانواده فق هیبابا از  یپس چجور

 ...که نایا زیعز یول_

 .حرفم رو تموم کنم نزاشت

 !نداره زیبه عز یخانواده من ربط_

س . حدمیگرخی! کم کم داشتم مدادیاونا نبود؟! فکرم قد نم یگرد شد! مگه بابام بچه  چشمام
 حس شیبشنو یدرد ناک! که وقت یلیخ زیچ هی! یِ ا دهیچیپ یلیخ زیماجرا چ نیا کردمیم

 !از غصه پره شتیگنجا یکنیم
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دختر. بابامون دم کوره زحمت  هیدوتا پسر  یعنی. میخواهر و برادر بودما سه تا _
و  کردی. شبا مامانمون خوابمون ممیداشت ییاما پر دعوا هیحاش یب ی. زندگ دیکشیم

ه ب تاینها یعنی. میشام اماده شه ما ها خواب بود خواستیتا م شهی. هممیهیچوقت شام نداشت
 ادمه،ی.  گرفتنی. بابا و مامان مدام سر پول دعوا ممیداشته باش نهشام تو خو شدیندرت م

داد هاشون  یو به داد و ب ستادمیایشده م دهیرو هم چ یپنج سالم بود. پشت رخت خواب ها
 . اونمیدار هیسختش ناراحته و ما ها سو تغذ اریبس یاز زندگ گفتی. مامان مکردمینگاه م

 نیع گفتیو م زدیاصال...بابا هم داد م یچ یعنیو  هیچ هیسو تغذ دمیفهمیموقع ها من نم
دستش  گرفتی. دعوا که باال مادیازش بر نم یکارگِر و کار هی یول کنهیخر داره جون م

 . شدمیم میو تو کمد از ترس قا رفتمی. م شدیبلند م چارهیرو مامان ب

م. شو جدا کرد کهیت هیو  ناخن هام ور رفتم ی رهیو با الک بنفش ت نییرو انداختم پا سرم
ن به پر شدن؛ ناخ کردیشروع م شمیو گنجا دمیشنیرو م گهیانسان د هیسخت  یزندگ یوقت

 :گفتم یاروم ی. با صداکردیروشون، ارومم م زدمیم شهیکه هم یهام و کندن الک

 خب بعد؟_

کردنش. اونم بعد از سالها سکوت. بعد از  فیرو لباش نشست. سختش بود تعر یکج لبخند
 شیناگفته زندگ یحرفا یرو از تو پستو یسالها خفه کردن حرف دلش، حاال داشت همه چ

 .دیکشیم رونیمن ب یبرا

مشـ ـروب بهش آرامش بده.  دیو مـسـ*ت کنه تا شا نهیبابام عادت داشت بعد از هر دعوا بش_
ارزون  چوقتیخب مشـ ـروب ه یدونی. اما م خوردیمشـ ـروب م ای دیکشیم گاریس ای

 بهش نیهم یسگ بود برا هینوع مشـ ـروب بود که روش عکس  هی می. از قدستینبوده و ن
بود.  ریگ نیبودنش به هم یبخاطر الکل یهم کارش اساس ام. بابیعرق سگ گفتنیم
. االن که خودم  دمخونیاز چشماش م نویدوست داشت ا یلی... بابام مامانم رو خ یدونیم

 .دوستش داشت یلیکه خ شمیمطمئن م ادیم ادمیمرد شدم حالت چشماش 

داره  سخته که اشکت نقدریخواستم بگم بابا اگر ا یپر شد و بغض کرد. م بیبابا عج یچشما

 .رو تا سبک شه یهمه چ رونیب زهیبر زاشتمیبسه ادامه اش نده اما بهتر بود م ادیم نییپا

 ... دعواها بود که بابام مـسـ*ت کرد نیاز هم یکیتو _

کردنش... بغضم  فیتعر یاز غّصه برا کندی. داشت جون مدیکش یرو به کنار نیماش

 .گرفت از حالش

آروم نشد... مامان واقعاً به تنگ  یبار دعوا همه چ هیشبا بعد از  هیاما اون شب مثل بق_

 ...یعوا شد ولاومده بود. از مـسـ*ت بودن بابا گله داشت. دوباره د
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امه اد کردمیمشتاقش م دیبا ینداشتم. ول نمیهم دنیاز زور بغض جرات پرس یحت ؟یچ یول

 :در کنترل لرزشش داشتم گفتم یکه سع یلرزون یبده. با صدا

 ؟یچ یول_

 .انگشت شستش چشماش رو پاک کرد نییپا با

 ...باعث شد تو اشپزخونه دست به چاقو بشه و یچ دونمیبابا از کوره در رفت و نم_

مچاله شد و دستش رو رو صورتش  هیادا کرد ، صورتش از گر یجمله رو که به سخت نیا
باباش مامانش رو کشته؟ سرم رو ناباورانه تکون  ده،یمن د یبابا یعنیمن...  یگذاشت. خدا

ستم رو گذاشتم رو شونه هاش نگاهش کردم. د یاومد. با دلسوز نییاشکم پا یک دمیدادم. نفهم
 نیع ینجوریسال تازه بود که ا یو اند یداغ براش هنوز بعد از س نیا ر. چقددیلرز یکه م

 !د؟یباریابر بهار م

 ...یداشت یتصور کنم چه حال تونمیدرک کنمت. م تونمیمتاسفم باباجون... م_

 حرفاش هیداد بق حیزدم. ترج یرو بلند و نگاهم کرد. وسط اشک بهش لبخند محزون سرش

 .رو بگه

مبهوت  یچشما یچاقو رو تو قلب مادرم که فرو کرد و مامانم تو دستاش جون داد و جلو_
خون  دمیفهمی. نم کردیم هیو بشدت گر زدیما فقط خون از مامان رفت، بابا خودش رو م

 .خورهتکون نمي گهید دونستمیفقط م یچ یعنیحرکت افتادن مامان  یرفتن و ب

 نقدریکه ا دیگنجیتو تصورم هم نم چوقتیشدم . ه رهیرو ازش گرفتم و به جلوم خ روم
رو  یپنج ساله شاهد مرگ مادرش باشه. با چشماش خون زن یبچه  هیباشه.  دهیعذاب کش

 از سِر ندامت یها ادیهستش و با گوش هاش فر یهر بچه ا یزندگ یفرشته  نیکه اول نهیبب

 ...یِ هر بچه ا یزندگ قهرمان نیرو بشنوه که اول یمرد

بود. من  دهیاز سرش پر یبابا مست ادمهیها ،  سیها که گزارش دادن به پل هیهمسا _
 یسال و خورده ا شیبودم. داداش بزرگم ش یخانواده نبودم. من دوم یبچه  نیبزرگتر

دستش دست بند خورد اومد  ی. بابام وقتیدو سال و خورده ا کمیداشت. خواهر کوچ
دوست داشت  یلیو بغلم کرد. منو خ داختدستش رو دور گ*ر*د*ن*م ان یهمونجور

د ق چوقتیبودم که بابا دوستش داشت. ه یبچه به همون زن نی. اخر من پر شباهت ترشهیهم
من فقط مبهوت و مردد  یول کردیم هیاون لحظه منو غرق بـ ـوسه نکرده بود. اون گر

 .شون جا بده کمبچه ها شو تو وجودش با بـ*غـل کردن مح خواستیبودم. انگار م سادهیوا

 .دیزد و لباش رو تو دهنش کش یتلخ لبخند
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. الیخوب بود ل یلیرو. مامانم خ زمیلحظه هم بابام رو از دست دادم هم مامان عز هیتو _
مرهمش نبود  یکسبود و  یخودش زخم شهیهم نکهیبودم. با ا دهیبود که د یادم نیمهربونتر

خودم از خاطراتم صورت  تونمینم نمیاگر عکس رو نب فیاون مرهم هممون بود. اما ح

 . میشد ی. سر اخر هممون پرورش گاهارمیقشنگش رو به خاطر ب

 ،یو ببر یخرد سال رو از خونه و کاشانه اش بردار یبچه  هی... چقدر سخته رمیبم یاله
و به دست باد سپرده  شهیو کاشانه اش خاکستر م اهاشیکه تموم ارزوها و رو ییجا یبزار

 .شهیم

که چرا من سه  خوردمیغصه م یاز پرورشگاه؛ کل بردنیرو م یهر بار که هر بچه ا_

 .برهیمنو نم چکسیو ه نجامیساله ا

در حق  یا یکه مهبد چه فداکار شدیم می. کم و کان داشت حال گرفتیم شیداشت ات قلبم
. تا حسرت مینش یما هم مثل بابا پرورش گاه یروز هیهممون کرد. خودش رو فنا کرد تا 

 .به درد گرفتن کردیداشت شروع م یخانواده به دلمون نمونه. سرم جور بد

 هیو اقا جون اومدن و منو بردن با خودشون به  زیبعدشم که مشخصه. بعد سه سال عز_
خوش من از همون باغ شروع شد.  ی. روزایچند هکتار باغ مرکبات هی. به دیجد یایدن
دل پر ترک و متالطم شد. تو همون باغ  نیاونجا مرهم ا میمن اونجا بود. زن زندگ ریتقد

کردم. تو همون باغ مرکبات طعم مادر داشتن رو  تجربهرو  یپدر یمرکبات دوباره ب

 .از همون جا شروع شد ی. همه چدمیچش

. ردکیبا جون و دل توش کار م رفتیبابا به باغ مرکبات تنکابن م یوقت نیهم یبرا پس
قدم  و دیکشی. توش با تموم وجود نفس م کردیبه باغ نگاه م یچشماش برِق عشق داشت وقت

 .زدیم

 .دمیچون منم دارم زنم رو از دست م ستمی؟ منم مثل بابام خوش شانس ن ینیبیم یول_

جونم تصور کنم. منم پدر داشتن رو با حامد و مادر  مهیروز رو بدون نج هیتونستم نمي یحت
دوباره تجربه  ناروینشد که ا چوقتیمهبد... ه چارهیتجربه کردم اما ب مهیداشتن رو با نج

 ... کنه

 .میایب رونیبهش بگم. بهتر بود از فاز غم هر دومون ب یچ دیبا گهید دونستمینم

ماهان  انیزنگ بزنم. امروز با ماهان حرف زده! جر شهینم منم روم ستین یاز مهبد خبر-
 رو که گفته بهت درسته؟

که  رو ترمز دیحرفم کوب دنیبا شن یرو روشن و حرکت کرده بود فور نیکه تازه ماش بابا
 یبود که برا یموضوع نیبدتر نیا دیگشاد شد! شا یچ نیپرت شدم جلو و چشام ع یبدجور

 :زده گفتم رتیبحث انتخاب بودم! ح ضیتعو



www.taakroman.ir  

 

  

 
106 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

 !داغون شد نیبابا؟! ماش یکنیم یچ-

از چشمام بفهمه چقدر تو حرفم صادق  خواستیسمتم و موشکافانه نگام کرد. م دیچرخ

 !ماجرا بوده باشه ریگیبودم... حتما انتظار نداشت که مهبد هنوز پ

ه ه. اخگفته بهش؟! اوم بزار حدس بزنم! ماهان رو حتما شسته گذاشته رو بند خشک ش یچ-
و تاپشون. اصال نزده  پیت زنهیآدما بخوره م نیبه پست ا شناسم،یمن اخالق مهبد رو م

 !هیلینکشتتش خ

 !هیزیچ ی،قلدر یانگار مهبد شارالتان زدیحرف م یجوریتصورات بابا خندم گرفت!  از

ز ا ینزدتش و فالن نکرده که انگار دار یگیم یجوریداداشم!  ستیخشن ن نقدرامیا گهید-
 رتهیو غ یاخالق و مردانگ بندی! داداش من فقط پا یزنیچان حرف م یو جک یبروس ل

 ! نیهم

 خواستیکه م شهیسرعت داد و مثل هم نیبه ماش دادیکه سرش رو تکون م یدر حال بابا

 :در بره گفت یبحث ریاز ز

 گفته بهش ؟ یچ نمی! خب حاال بگو ببیحاال هرچ-

 :جمله اکتفا کردم هیدادن نداشتم فقط به  حیتوض حوصله

 .رفاح نیحاللم کن و ا گفتیم کردیم هیاز نو ساخته پسره رو. اونقدر که گر دهیکال کوب-

 :رو لباش نشست و با تمسخر گفت ی. پوزخندرفتیاخرم انگار تو َکت بابا نم ی جمله

 کویتار کنه؟ اصل بد نخوب باشه و درست رف تونهیحاللم کن! به نظر تو اون آدم اصال م-

 .پسره نا خلف خوشت اومده نیا هیفهمم تو از چ یبد است! نم ادشینگردد زانکه بن

ل که به کار برد موافق نبودم. اص یبا ضرب المثل ینبود. تا حدود دمیحق با بابا بود شا دیشا
سر براه باشه اما  خواستنیم یطیماهان بد نبود. مادر و پدرش بد نبودن. تحت هر شرا

 .ماهان باعث شده بودن که ماهان از راه به در شه یو دوستا گانهیفرهنگ ب

هاش  یرو بخاطر ه*و*س و خوش گذران ایماهان بد نبود. فقط گوش شنوا نداشت و دن ذات
سراغ مهبد رو از من گرفته بود و  لیافتاد سه ادمیکه نگاه کردم تازه  رونی. به ب خواستیم
 هم نزد بگه یزنگ هی.  هیبیپسره عجب موجود عج نینشد. عجبا! ا یش ازش خبربعد گهید

 . نوشته روش نظرمو جلبدمیکش رونیساکم ب یرونیب بیاز ج مویکرده! گوش دایمهبد رو پ
 عیتو زنگ زدن بهش تعلل نکردم و سر نیهم یکرد! سه تماس از دست رفته از مهبد. برا

از مهبد نبود کم کم داشتم از جواب دادنش  یشماره اش رو گرفتم. چندتا بوق خورد اما اثر
 صیخرمق بود که تش یاون قدر ب یتو گوش دیچیپ یخسته و گرفته ا یکه صدا شدمیم دینا ام

 :اراده گفتم یسالم کرد ب نکهیندادم مهبِد. بعد ا
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 !شما؟-

 !که پشت خطه مهبدِ  یکس دمیدنش فهمرو صاف کرد. تازه از فرم صدا صاف کر صداش

 !ال؟یل یخوب-

که داشت عصر  ی. از صبح تا االنضهیبهت صداش بودم. حس کردم جدا ناخوش و مر تو

 !کرده؟ دایپ یا یازش نداشتم.نکنه مشکل جد یخبر چیه ومدیم

 :دینگران پرس گمینم یزیچ دید یوقت

 ال؟یشده ل یزیچ-

کرم که تو ف یزیخودم رو جمع کردم و چ عیبود. سر دهیبپرسم اون پرس نویمن ا نکهیا یبجا

 .بود رو به زبون اوردم

ودن ب یانتظارم پر انرژ یعنیرمقه  یخسته و ب نقدریصدات چرا ا کردمینه داشتم فکر م-
 ؟یشده داداش یخسته اس ، چ یلیبرعکس صدات خ یبود ول شهیصدات مثل هم

 .هم اومد یپسر بچه ا یبگه که صدا یزیاومد چ دیکش یقیعم نفس

 ...دست چپ چیبپ-

ن بم ینگاه مین ی. با کنجکاودیشنیبود بابا هم مکالمات مارو م کریرو اسپ یگوش چون

 :صدا لــ*ب زد یکرد. اروم ب

 ره؟ یشده؟ کجا داره م ضیمر-

نا بسامان  تیام رو خاروندم. منم با بابا موافق بودم مهبد مشخص بود بخاطر وضع گونه

 . شدیشده. کم کم داشت اوضاعش برام نگران کننده م ضیمر یروح

 . گردمیبرگرد خونه منم بر م یریم یداداش هر جا دار-

متعجب و چشماش زود گرد شه! انگار  نقدریا ومدیم شیمتعجب نگام کرد. کم پ هوی بابا
کنم . مطمئن بودم اگر اراده گردمیکردن بگم که بر م یراه ط یانتظار نداشت بعد از کل

. اما از ساز مخالف زدن مهبد هم بخاطر حرفم، مطمئن یانزل گردونهیبرگردم، منو بر م

 :گفت یشد فور نمیبودم، که هم

االن  رمیهم که دارم م ییجا ستین میزیداره من خوبم چ اجی. مادرت بهت احتالیل شهینم-

 .حتما برم دیبا رشیزد ز شهینم گهید
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 ییجا هیداره  ای. زنهیم یداره دست به کار خطرناکلحن حرفاش متوجه شدم که باز  از
داشت  ینداره. مشخص بود نا نداره حرف بزنه بعد چجور یکه اخر عاقبت خوش رهیم

 .که ممکن بود دردسر آفرین شه ییجا هی! اونم ؟ییجا رفتیم

 !م؟یکن یچ دیبشه ما با تیزیچ هیتو  یفتینکن که بعد تو دردسر ب یداداش کار-

 :که رو صورتم نشست قاطع گفتم یشد و با اخم یجد لحنم

 رمتبیم دارمیو برت م امیم یهر جا باش ی. اگر برنگرد امیچت شده .منم م نمیخونه بب ایب -

 !خونه! گفته باشم ها

 یدب زیشد. فکر نکنم من چ یدور مکث کرد. از نفس هاش حس کردم با حرفم عصب هی اول
از  یکیچرا بعدش از کوره در رفت. اون روزم  دونمیبهش گفته بوده باشم...اما واقعا نم

! با یمنطق یحرف ها دنیشن یرو نداشت. حت یچیه یبود که کال حوصله  ییاون روزها

 :گفت یبلند یالحن کشدار و کالفه و با صد

ا ج چیمن ه یب گهیمن م شیبه ر دهی! اون که چسبنیامروز کنه شد لیاهــــه چقدر تو و سه-
 یکنیم دیمنو واسه برگشتن تهد یدار یمن پاتوق رفتن ممنوع تو هم که هو بدون  یرینم

 ...حالم هم خوبه! من ستمیمن بچه ن نیولم کن

رو  پاتوق هیبره کال  خواستیواقعا م یعنی! با اون وضع کردیم ی! حتما داشت شوخپاتوق؟

 :رو ظاهرا از دستش قاپ زد یگوش لیکن کنه؟! هنوز جمله اش تموم نشده بود که سه شهیر

چقدر  یدون. تو که نميرهی... داداش منطقش رو از دست داده کال حرف تو َکتش نمالیل-
و که ت یوجب میبچه ن نیا دونمینم دیمن هر جور شده با گهیکال جو زدتش م یحالش بده ول

 . زنهیبگه باز حرف خودش رو م یهر چ میرو نجات بدم. هر ک دهیپاتوقش خشونت د

رو از دستم  یگوش یفور ادیاز دستمون بر نم یکار لیمورد منو سه نیتو ا دیکه د بابا

 !راه افتاده بود یا یکش یهم خارجش کرد. عحب گوش کریو از اسپ دیکش رونیب

 .رو بده داداشت یگوش لیسه-

 یبابا چطور م میبکن شیبابا مهبد شد. ما دوتا نشد راض ینگذشت که مخاطب حرفها یزیچ

 !خواست بکنه؟

. خسته و درب و داغون! از بس نا هییچجور صدا گهید نیپسرم؟خدا بد نده ا یسالم خوب-

 !یمنم گرفت ینا یندار

گر بودن بود، ا ضیبر مر دیو تاک ینوع لحن بابا که توش پر از دلسوز نیقطعا با ا یعنی
چه برسه به مهبد که واقعا ناخوش بود!  ضهیکه مر شدیهم حالش بد نبود، باورش م یکس

 .حوالم کرد یچشمک طنتیرو لبهام نشست. بابا با ش تیاز سر رضا یلبخند



www.taakroman.ir  

 

  

 
109 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

باالخره تعادل نداره. منظورم از نظر  هیحساس یاالن تو دوره  الیکه ل یدونیپسرم م-
 تونهیباش نم الیبه فکر ل کمی نیبب یباش یمنطق دی. االن بای. تو هم مشخصه ندارهیروح

رو بچه  یتعصب دار دونمیم یهست یطفلک به دوتا درد هم زمان برسه. تو که پسر عاقل
ون داره مملکت ، قان سیماشاهللا پل شهینم یچیه یبرن. تو نر هیبق بزارکار اما تو بمون  یها

 .اصال نیو آرم انیداره بسپر به دست شا

. مدام بابا رو نگاه گفتیبهش م یداداش داشت چ دونمیسکوت برقرار شد نم یلحظه ا چند
مهبد رو رو صورت اون  یحرفها دی. از بس نگاهش کردم حتما فکر کرده شا کردمیم

مارو  یدنده  هیداداش لجباز و  نینفر ا هی تونهیباالخره م نمیدوست داشتم بب یلینوشتن! خ

 !نه ایکنه  یراض

پوست  دنیشروع کرد به جو از حرص کردیزود همون طور که به مهبد گوش م یلیخ بابا
. بابا هم داشت جلوش کم  زدیلبش. مشخص بود مهبد داشت باز حرف خودش رو م

. شدمیکم کم داشتم قرمز م یپنهان ی. از خنده دنیشروع کردم به خند زیر زی. ر آوردیم
منم  اگر دمینگام کرد فهم ی! بابا که جددهیم فیمواقع کِ  نیبه ادمها تو ا دنیچقدر که خند یا

 .خندم رو خوردم نیهم یبرا کنهیو خشک م شورهیم یدم بجنبونم همراه مهبد منو هم اساس

 یباز ستیآرت یخوا یم هیاالن فازت چ ست؟یهم برات مهم ن یپاپاس هیحرف من  یعنی_
هبد م یعقلت رو کجا جا گذاشت رونیب یرفتیم یداشت یاالن تو بمن بگو وقت ؟یاریدر ب

 جان؟

 تسی. مهم هم ن زنهیبرو برگرد رک حرفش رو م یکه بابا ب ادیخوشم م نیاز شهیهم یعنی
 یگرمم شده بود و حساب یلی. خنییپا دمیرو کش نیماش شهیطرف مقابلش باشه. ش یکه ک

 یهم برا شیمیرو صورتم عرق نشسته بود. البته ن یشرج یبخاطر افتاب گرم و هوا
 هیکه  ینجوری! اگهیم یبشنوم مهبد چ زاشتیم کاش بابایارضاء نشده ام بود! ا یکنجکاو

و و خودت یبپرس ینیبش دیبا ی... بعدش هیمونه تو خمار یم یادم اساس زننیطرفه حرف م

 ! گفتهیم یطرف چ یکه بفهم یبکش

 !...برگرده ها الیزارم ل یسرت اومد من نم ییبال هی یخب بعد رفت_

_.... 

 یحرفا بود. ول نی! اما نه اون مهربون تر از اکردیم دمیشا کرد؟یکارو م نیجدا بابا ا یعنی

 .حرفاش دادم هیباشم حرفش دوتا شه. حواسم رو به بق دهیاومده که د شیخب نه کم پ

.  یریجلو م یکنار با احساست دار یگذاشت یدیعقل رو بوس نکهیچرا نداره که بخاطر ا_
بکنم که حالش رو بدتر بکنه. باالخره  یا دهیچیمسائل پ ریرو درگ الیمنم دوست ندارم ل

 .باباشم
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_... 

!  زدنیبحث سر و کله م نیها تا صبح سر ا ی. ولشون کن شدیبلند نم یبخار نایاز ا اوف
خاطرات گمشده رو باز کردم.  ییمعما یرو درآوردم و باز میگوش یحوصلگ یاز سِر ب
ونم که بت نمیارو کنار هم بچه یکاش یزد. هنوز نتونسته بودم جور یصفحه چرخ ینگام رو

مرحله بودم. هاج و  هی نیهم رِ یماه بود که گ هیکنم. درست  رددخترک داستان رو از پل 
خواست رد شه!  یسمج بود نم نقدریمرحله ا نی. اما نه که نه اکردمیواج به صفحه نگاه م

 .کله مو خاروندم

 خونه پس؟ یریپسر خوب. م یحاال شد نیآفر_

 یباز یکردن راه حل برا دایبابا سرم رو با تعجب باال آوردم. اون قدر مشغول پ یجمله  با
د شده بود برام که بع یمثل آهنگ قای... دقدمیطرفش رو نشن کیمکالمات  یبودم که کال باق

 گوشات گهی. انگار دگهیم یچ شهینم تیو حال ستیحواست ن گهیشدن د یاز چند بار پل

 :گفتم یو با خوشحال دمیرو به هم مال دستامبشنون.  خوانینم

 قبول کرد؟_

 دییرو لباش بود در تا یا روزمندانهیو لبخند پ دادیهمون طور که جواب مهبد رو م بابا

 .حرف من سرش رو تکون داد

 .گردونمیرو بر م الیباشه پس من االن ل_

_.... 

 افظخداح نمتیبیم گهید کمیمادرش بره. باشه  شیپ تونهیتو باشه بهتره بعدا هم م شیپ_

خونم  نیداداش و کاراش...! آدرنال نی. اوف از دست ادمیکش یاز سر آسودگ یراحت نفس
بکنه و ماها و خودش رو تو دردسر  یکاریرو احساس باز  دمیباال رفت از بس ترس یاساس

که  کردینم. البته اگر اراده شهینم دایپ ایدنده تر از مهبد تو دن هیلج باز تر و  یعنیبندازه. 
بودن؛  تیبراش در اولو شهیکار هم یچون بچه ها یول بهیگفت عج شدیم قتبره، اونو

 .که کامال از سر احساس و بدون منطق بود زدیم یحرکات یگاه

 یونتیکه نم شدیداشت باورم م دمیترس یلیخ ی. وایکرد شیکه راض یدستت درست مرس_

 .یکن شیراض

ن بود. مطمئ یکه بود دوست داشتن یداد. تمام حرکاتش هر جور لمیتحو یلبخند ژکوند بابا
 مهبد تموم یبعد از حل شدن ماجرا قی. تو اون دقاگهید مینیما ا گفتهیبودم حتما تو دلش م

 :رو به بابا کردم و گفتم نیهم یفکرم معطوف به مامان بود. برا

 ...بابا میبر نگرد ایمه. بچشم به راه یلیاالن خ دونمیاگر نرم؟ م شهیمامان ناراحت نم_



www.taakroman.ir  

 

  

 
111 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

حساس تر و دل نازک تره. اما از  شهیمامان از هر لحاظ نسبت به هم دونستمیم خودم
داشتم و بهشون  جایهر دو شون رو  خواستیمهبد رو رها کنم. دلم م شدیهم نم یطرف
ت فر ادشی. فکر کنم بابا اون قدر بعد از سوالم تو افکارش غرق شد که  کردمیم یدگیرس

مهبد عوض نشه.  شیبرگشتن پ یمن برا میجواب نداد تا تصم داً عم دیشا ایجوابم رو بده. 

 .هنوزم دو دل بودم

 بابا؟_

روزها چه با  نیگفت. بازم بغض کرده بود. ا یلــ*ب جانم ریبهم کرد و اروم ز ینگاه مین
چرا زل زدم بهش.  دونمیواسم جدا ازار دهنده بود. نم نیو ا کردیبغض م لیدل یچه ب لیدل

اراده  یمونده بود تشکر کنم. ب شهیمن هم یهمه جوره پا نکهیازش بخاطر ا خواستیدلم م

 .حرف دلم رو به زبون آوردم یا همقدم چیه یو ب

ل کاش از او گمیوقتها م یلی. خیو برام کم نزاشت یخودم بود یمثل بابا شهیکه هم یمرس_
 گهید زیعز هیموند. من طاقت از دست دادن  یو من تو خاطرم مرگ بابام نم یتو بابام بود

 .رو از دست بدم مهینج خوادیرو ندارم. من دلم نم

 یمنته شدینم ای شدیخوب م نکهیو ا مهینبودن نج ایحرفام اون روزا فقط به بودن  تموم

 :با بغض گفتم نیهم یبرا شدیم

 مگه نه؟ شهیخوب م_

 یعنیجواب موند.  یبار هزارم مثل هر روز ب یکه برا یسکوت... سوال شهیمثل هم دوباره
سوالم،  یبرا یجواب چینکردن ه افتی. بعد از درالیل یایهمه جوره کنار ب قتیحق نیبا ا دیبا

سراغم رو  بیعج یشدن. بازم همون دلشوره ها یخال لیدل یته دلم کم کم شروع کرد ب
کنم. طبق عادت  دایگاهم رو نتونستم پ یگاه و ب یدلشوره ها نیعلت ا چوقتیگرفتن. ه

دلشوره گرفتن هام، شروع کردم به چرخوندن دوتا شست هام به دور هم. چشمم به طور 
ه نگاهام ب دونستمیبودن. خودمم م یاراد ریبابا. حرکاتم غ یشده بود به گوش رهیخ یبیعج

زنگ هشدار خبر  یکه بزود یناقوس .ظرمناقوس مرگ بود تو ن نینبود. ع یعاد شیگوش
پرت کنمش  نیرو از ماش یو گوش رمیبگ خواستیرو قرار بود بزنه. دلم م یناگوار

 یبود. همون جور یگوش نیخبر گرفتن هم یما برا ی. تنها راه ارتباطشدی. اما نمرونیب
 مچشمانقش بست.  یرو گوش یتماس ورود یجمله  هویشده بودم که  رهیخ یمردد به گوش

بود. مانتوم رو چنگ  زیعز ی. شماره  گشتیقرار م یهول و ب رندهیدنبال اسم تماس گ
 یمگر برا زدیموقع زنگ نم نیوقت ا چیجون ه زیفرو رفتم؛ عز شتریب یزدم. تو صندل

 .یاضطرار یزایچ

 :حبس شد بابا با تعجب گفت نمیتو س نفسم

 داره؟ کاری! چزهیعز_
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گذاشت به محض  کریرو رو اسپ یطبق عادت معمول گوش کردیم یداشت رانندگ چون
حدسم درست بوده،  نکهیاز تصور ا دیچیکه پ یتو گوش زیزجه عز یوصل شدن تماس صدا

ان و تو اتوب دیرو به سمت چپ کش نیماش هوی یاطیاحت یب تیرفت. بابا با نها جیسرم گ
ه منو بابا فقط در سکوت ب یبلند شد ول یپشت یها نیبوق و اعتراض ماش یمتوقف شد. صدا

 . میدادیناباورانه گوش م شدیادا م یلکیو به زبون گ هیکه با گر زیعز یحرفا

 ...بََمرد مهیخانم بوشو حامد نج یحامد ت میعروس بوشو. خاک بر سر بوست یحامد م_

ادامه بده. تماس رو قطع کرد. باورم  زینتونست بزاره عز گهیلرزون د یبا دست ها بابا
 . اون قدرشدیشده بودم. قلبم هر لحظه فشرده تر م رهیخ ی. شوک زده فقط به گوششدینم

رد. رو باز ک نیرمق دِر ماش یکنم! بابا ب هینتونستم گر یبودم که حت زیعز یمبهوت حرفا
 ی. صدانیبود و تعادل نداشت. زانو هاش سست شدن و دو زانو نشست رو زم دهیرنگش پر

چنگ زدم و شالم رو باز کردم.  شدمیکم کم داشتم از بغض خفه م شدیتو سرم اکو م زیعز
 یجلو چشام تداع مهیبا نج یرو قلبم. تموم خاطراتم از هفت سالگ دمیبا مشت چند بار کوب

زود منو ترک کرد! خودش قول داده  نقدریشه چرا ای. دکتر بهم قول داده بود خوب مشدیم
ش... اشکام سد چشم هام رو شکستن و شروع قول ریچرا زد ز شهیدرست م یبود همه چ

مامانم منو تشنج هام رو اروم  یبود که جا مهیهفت سالم بود نج یکردن. وقت انیکردن به طغ
بهم مثل مادر خودت  گفتیم شهی. اون بود که همگفتیم ییبود که برام الال مهی. نجکردیم

ه از مدرس یکنه. وقت ینیلم سنگرو د یمادر یبود که نزاشت ب مهیاعتماد داشته باش... نج
. دستم رو گذاشتم رو سرم و کردیم زمیخوشمزه اش سورپرا یاون بود که با غذا ومدمیم

چرا  اهدف شروع کردم به راه رفتن. چرا خد یشدم و ب ادهیپ نیهق هق زدم. از ماش
. نیزل زده بود به زم سیخ یبابا فقط با چشمها ام؟یدرد کنار ب نیبا ا یمن چجور ش؟یبرد

. دلم مهبدم رو  کردمیم هیو گر رفتمیشل و وارفته راه م میکه اومده بود یاز همون جهت
کجا  دونستمیو هم مهبد رو. نم مهی. هم نجخواستی. دلم حاال دو نفر رو م خواستیم

 ...دنیکشیمنو فقط دنبال خودشون م اهام... پرمیم

 مهبد

 .بودم لیهسر و کله زدن با س مشغول

داداش منو ادم حساب  زادیکنه دست مر یشد تو رو راض دایپ یکیخب خداروشکر _
ف حر ادیز یدار گهید ی! خب چرا به اقا حامد نگفتیگوش داد گهید یکیبه  یرفت ینکرد

 !؟یزنیم

 .باز از رو نرفت یچپ نگاهش کردم ول چپ

 .بهم برخورد یلی. خ گمیخب راست م_
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 انگار من زدیحرف م یجوریبره  ناژیپسر اراده کرده بود رو اعصابم پات نیکه چقدر ا یوا

 !خوشم اومده بود که قائله رو به اقا حامد ببازم یلیخ

 گهید یلیسال از خودم بزرگتره بگم خ 26مرد که  هی؟ من برم به  یزنیحرف مفت م چرا
خودت  یناقص و عقب افتاده  یبه فکر کارا ی؟ اصال تو بهتره بر یزنیحرف م یدار

 .امیمن از پس خودم بر م یباش

جمالت اخرم رو ادا کردم. مطمئنم حس کرد که منظورم  ظیبا غ یچرا اون جور دونمینم
 شهیاز ش رونیدلخور و ساکت نشست و چشم دوخت به ب نیهم یشدنش بود. برا دیتجد
. اون قدر  زدیو لبخند م کردیمنگاه  نهیمدام همش ما دو تا رو از تو ا اسری. پدر نیماش

 .دکر لیبه سه ینگاه نهیبدم. از تو ا لشیلبخند هم تحو ومدیماعصابم خراب بود که زورم 

 نه؟ ای انویکالس پ یبر اسریبا  یخوایم انیشد جر یباالخره چ_

 :تفاوت گفت یهم به نگاه متعجب من ننداخت. ب ینگاه یحت لیسه

 !دمیخرج کالس رو م کنمیاره چرا که نه! خودم کار م_

 :با طعنه عمدا گفت و

 .هم ندارم یکس یبه کمک و اجازه  اجیاحت_

 زنگ شیبگم که گوش یزی! اومدم چیشد کس شیرفت باال. هه چه زود براش داداش ابروهام
 دیشو از جلو د یگوش یکه بهش زنگ زده که از سر لجباز هیک نمیخورد. سر کج کردم بب

 .کنار دیمن کش

 ...الیجانم ل_

 !بچه نیا کنهیم ینجوری! چرا ادمینشستنش ترس خینشست. از س خیس هوی

 ؟یشده اج یچ یکنیم هیچرا گر_

ً  دمیترسیمنو نگاه کرد کم کم داشتم م دهیمبهوت و رنگ پر هوی  ...واقعا

 .من فدات شم یمتاسفم اله الیل یمرده؟! وا_

 .با دو دستم زدم تو سرم هیگر ریمقدمه زد ز یکه ب لمیسه

 خودمونو. اقا حامد کوش؟ میرسونیاالن؟! بگو م ییکجا_

_.... 

 ؟یخب تو چرا باهاش نرفت_
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_... 

 !الینزن ل غیصبر کن. ج کمی. میاینزن االن م غی...باشه ... باشه جیباشه اج_

 .دیمبهوت به سمت عقب چرخ اسری

 !کوکا تورو خدا نگو که مامانشون فوت شده یوا_

. کردمیارومش م یچجور دیرحم کنه حاال با الیخدا به دل ل .دمیرو کالفه مال میشونیپ

 !حالش بهتر که گفتنیش؟ همه م ینجوریا ییهوی یچطور

. دلم  کردیم هیاز غم رو چهرش افتاده بود و گر یکیتار هیکه سا لیسمت سه دمیچرخ
سوخت. اما االن وقت شکستن و کم اوردن نبود. دستم رو رو دستش گذاشتم.  یلیبراش خ

 .نگام کرد نیمظلوم و و غمگ

 یچ دونمی. مستیاما االن وقت داغون شدن ن شهیم یداره برات تداع ایچ دونمیم لیسه_
. میرو اروم کن الیل دیبا یاما االن منو و تو سام یفتیب هیکه باعث شد به گر ادیم ادتیداره 

و زجر  سوزهیکه خورده م یتا اخر عمر از داغ میداغ دلش تازه شده و اگر مرهم نش
روزا رو پشت سر بزاره . مثل همون موقع ها  نیا یکمکش کن دیبا لیسه شبا ی. قوکشهیم

 ادته؟ی.  کردمیبود ارومتون م یکه من هر جور

 .پشت دست اشکاش رو پاک کرد با

 .کنمیمو م ی. باشه سعادمهیاره _

داشت  گرمیبود. ج مهیاز حاال فوت نج الیل یزندگ یضربه  نیبزرگتر دونستمیم
 اد؟یدرد کنار ب نیبا ا خوادیم یاقا حامد ... چجور چارهی. ب سوختیم

 دنبالش؟ میخانم بر الیکجاست ل_

 .بود نیبار زنگ خورد. آرم نیخودم ا یرو بدم که گوش اسریجواب  اومدم

 ؟ نیبله آرم_

 :دیپرس یزیقبل از هر چ یغم صدام بهتش برد و فور از

 شده؟ یچ_

 ...فوت شد الیمادر ل_

 .زدیتو صداش موج م ی. ناباوردیکش یبلند نیه یمکث چیه بدون

 .. خدا صبر بدهزمیعز گمیم تیاخ تسل ؟یخدا. کِ  یوا_
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 .رو فوت کردم نفسم

 .الیل شیپ رمیندارم. دارم م یخبر قشیاز زمان دق_

کرد که همه  هیرو که به خاطرش زنگ زده بود فراموش کرده بود و بهم توص یکل سوال به

 .و اقا حامد رو داشته باشم الیدل ل یجوره هوا

 ن؟یکرد یگرفتن پاتوق چ یبرا_

 .زنگ زد یچ یاومد برا ادشیتازه -

 فردا از صبح یحرف زدم قرار شد برا الدیزنگ زدم. با اراد و م نیاوف اره واسه هم_
دا پس فر انای. بعدم احشهیمجوز نم ی. برنیشروع کنن با دادستان هماهنگ کنن و مجوز بگ

 .رنیگیصبح پاتوق رو م یدم دما

 .دمیچشمام رو مال کالفه

بچه  هیو کتک خوردن  ریهر لحظه تعلل برابره با مرگ و تحق نیبب شهی! نمرهیپس فردا د_

 !گـ ـناه یزحمت کش ب ی

 :گفت یرو فوت کرد و جد نفسش

 .میجز صبر ندار یپسر! اما چاره ا دونمیم_

 !واریفقط بکوبم به د جاسرمویبرم  خواستیدلم م کردیجوره کار نم چیاصال ه گهید فکرم

 یراو

 روز بعد سه

 نیرحمانه به زم یگشت. افتاب ب یزد. دنبال مزار باباش م یتو قبرستون چرخ نگاهش
درجه کم کم داشت واسش  یس یباال یو دما یشرج ی. هوادیبخش یم یاز حد شیب یگرما

شد. نفس کم آورده بود. از همون وسط راه طبق معمول نفس کم اورده  یقابل تحمل م ریغ
ده. بشه و نخواد به راهش ادامه ب میتسل ینفس گرفتگ هیکه با  ودب نیبود... اما لج باز تر از ا

هبد م یخصلت ذات نیبارز تر دیشا نیشه و سر خم کنه. ا میتسل یزیچ یدوست نداشت جلو
 هی. هوا رو به اجبار با فشار وارد ردیکش یقیبوده باشه! نفس عم شیدر کل عمرش و زندگ

قبرستون رو حس  یمزار ها یتازه  ابخاک و  یشد بو یکم توانش کرد. هنوز م یها
 یقبرستون بزرگ انس گرفته بود. سال ها نیخاص و مهبد با ا یجوریبراش  نجایکرد. ا

دِل شکسته از غمش  یقبرستون بود که صبورانه به حرف ها نیسال، فقط دو قبر و کل ا

 .کردن یگوش م
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که  ییاستاندارد بلند کنه. قبرها ریبا ارتفاع غ ییبود مدام پاش رو بخاطر قبر ها مجبور
باعث غر غر  شهیخودش برسه، هم زیآدم مجبور شه پا روشون بزاره تا به عز شدیباعث م
 یناش یروح یضربه  یماری. ضعف و ب دیکشیم نی. هنوزم پاش رو رو زمشدیزدنش م

به  یو نگاه ستادیبود، قصد هم نداشت که رهاش کنه. ا ردهرهاش نک کایاز ازدواج را
رو  یعقد و عروس خیاما تار دونستیشو با دل خودش نم فیخودش انداخت. هنوز تکل

 6مغزش حک کرده بودن!  یتک سلول ها. انگار اون اعداد رو، رو تک دونستیخوب م
پنج و دوازده مدام تو ذهنش  شیپنج! از ساعت هفت تا دوازده... هفت،ش ِش یمرداد... ش

بود. دوتا قبر پر از  شیکل زندگ ینحس، تنها درس حفظ خیتار نی! انگار اشدنیتکرار م
. با خودش رو لــ*ب هاش نشست یشد لبخند تلخ داریرنگارنگ که جلو چشماش پد یگل ها

حالت  یفالن میگی. تا طرف زنده اس نممیهست یخوب یفکر کرد چه مردم متظاهر نما

 ...زنده کش مرده پرست ی. امان از دست ادم هامیکنیکه مرد گل بارونش م بعدچطوره، 

 کیگل روشون که ش یبه قبر مادر و پدرش خشکش زده بود. دو قبر ساده با تعداد رهیخ
با اونا تا ابد رو دل مهبد  شتر،یکه حسرت بودن ب یشده بودن. مامان و بابا... دو نفر دهیچ
 شهیکنار مزار ها هم یِ بتن مکتی. ندیکشیحسرت تا اخر عمر تو دلش شعله م شی. آتموندیم

محوطه  نیتو ا یزیچ هیبار انگار  نی. اما اکردینشستن انتخاب م یرابود که ب ییجا
بچه!  هیقبر متعلق به  هی! کیکوچ بیقبر عج هی... دیقبر جد هی... دیجد یمان هیمتفاوت بود. 

 !فرشته ها یایدن گفتیم شهیکه مهبد بهش هم ییایموجود از همون دن هی

 هیاضافه نشده بود. بق یمجموعه مزار نیوقت بود که به ا یلینگاهش عوض شد. خ رنگ
و ر دیگفتن، واسه بازمانده ها سخته که خودشون رو به اونجا برسونن از بس با یم شهیهم

به  انجیرو ا زشیشده بود عز یراض یکیشده بود که  یرفتن. حاال چ یم نییقبر ها باال پا
ابروهاش نشست.  نیب یزیاراده اخم ر ی. بدادیقلقلکش م یاوخاک سرد بسپره؟! کنجک

مادر  هی یکه با رفتنش آرزوها یِ قبر تازه متعلق به کدوم بچه ا نیدوست داشت بدونه ا یلیخ
 یسته ها. بکردیم ینیبا هم تو دستش سنگ لهیو پدر و کل عمرشون به باد رفته... چند تا وس

گذاشت و سر کج  یبتن مکتیرو ن یرنگ مشک یِ وطرو به همراه ق میو مر خکیگل رز و م
 یک یعنیرو سنگش بود!  یگونه خاک چیو بدون ه زیتم یبیکرد. مزار باباش هم به طرز عج

جواب بودنش تو ذهنش بزرگتر  یسوال هر لحظه بخاطر ب نیرو شسته ؟ ا نجایاومده ا

 !شدیم

تا دستش  زاشتنیبچه م نیسر قبر ا یزیچ یا هیگرفت. کاش اعالم شتریکه گرفته بود ب دلش
داشته باشه. آه  تونستیاش م افهیاز ق یتیبوده و ال اقل ذهن یبچه چه شکل نیکه ا ومدیم

 نیمشت خاک تازه و چند هیو  یمشک یپارچه  هیقبر اون بچه  یی. تمام دارادیکش یبلند
ده بسته ش یکیطناب پالست هیرز رو که با  ی. دسته گل هااوردیشاخه گل بود. دلش تاب ن
 گهیرد. کار دک فیرز قرمز رو قبرش رد یبه قبر کرد . گل ها ینیبود، باز کرد. نگاه غمگ

کنار مزار باباش رو برداشت و به سمت  یواسه اون بچه بکنه... پس دبه  تونستینم یا
مادرش مرد  یبچه بود وقت هیکه  یهمون موقع زآب حرکت کرد. با خودش فکر کرد ا ریش
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شد... اره از همون  یکیبا خاک  شیباباش مرد زندگ یشد. از وقت دنیمحکوم به زجر کش
هر  دیو با هیبودن در برابر زندگ اتوریموقع ها بود که مجبور شد قبول کنه محکوم به گالد

مادرش  ینبود. چهره  یچیباشه. حواسش به ه شیاز غم تو زندگ یدیمنتظر موج جد قهیدق
 یاون موقع ها م یکرد کاش به خوب یشد. ارزو م یحاال کم داشت از حافظه اش پاک م

... دبه که پر از تونستیکنه اما نم میمادرش تو ذهن پر دغدغه اش ترس ینست چهره تو
اومد . به کل، شدت خروج آب از  رونیکرد رو دستش، از هپروت ب زیاب شد و سر ر

شدن  سیموقع از خ چیبشه. ه سیشلوارش خ یاز پاچه  یشده بود قسمت ثباع ر،یش

 .ومدیشلوارش به هر عنوان خوشش نم

 ...رو دیگل بود پر یشد هر چ یچ نیاه بب_

کرد! سفت و محکم نگاهش  ریجا گ هیفلکه بود که نگاهش به  ریغر زدن به جون ش مشغول
بعد از گل گذاشتن رو قبر بچه مشغول شستن قبر پدر مهبد هم  یبه صحنه زوم شد. زن جوان

 ردن صحنه جلوو مشغول تماشا ک ستادهیا یتینبود که تو چه موقع شیبود! مهبد اصال حال
به زن ماتش برده بود.  رهیکنه خ زیشده بود تا شلوار شو تم مکه خ یروشه! همون طور

! کردیکارو م نیداشت ا گهید یکیحاال  یخواست مزار باباش رو بشوره ول یخودش م
م و قد دیقاپ نیزم یدبه رو از رو یبده! فور گهید یرو به کس یاجازه ا نیقصد نداشت همچ

رو که خوده مهبد دوست داشت انجام بده رو واسش  یکار یتند کرد! دوست نداشت کس
 نیو لذت بخش تر نیتر ندیاز خوشا یکیانجام بده. اصال... اصال شستن مزار پدرش براش 

کارها بود! اونقدر تند قدم برداشته بود و فکرش مشغول باز نگه داشتن زن از انجام کارش 
که  یمزار . برق از چشماش و تموم افکار هیکرد به  ریو پاش گ دیندبود که جلوش رو 

اراده آخش به هوا  یسنگ مزار که به پاش برخورد کرد ب یزی. تدیداشت از مغزش پر
! اون قدر دردش گرفته بود ییاتفاق ساده و جز نیرو کرده بود جز ا یرفت! حساب هم چ

 !قبرها نیکردن سازنده ا نیرکه چهره اش از درد مچاله شد و شروع کرد به نف

از  یکیخودت رو  شاهللیچه جور قبر ساختنه! پام درد گرفت ا نیخدا لعنتت کنه اخه ا یا_

 .یساخت یبشه چ تیحال یبخور نیزم نایهم

به مهبد  یبود واکنش دهیاون زن صداش رو شن نکهیهنوزم به اون خانم بود. با ا نگاهش
ت تفاوته! دس یبود که زن چقدر نسبت به حضورش ب بیمهبد عج یبرا یلیخ نینداشت و ا

شمرده رفت و کنار زن  یو خودش رو صاف کرد و با قدم ها دیضربه کش یجا دنیاز مال
تو همون حال مشغول شستن مزار پدر مهبد بود. به چشم  وکردن  هیکه در حال گر ستادیا

تفاوت  یبت به صداش بقدر نس نیزن ا نیکه چرا ا دیفهم یشد حاال مهبد م رهیزن خ یها
اراده زبونش باز  ی. بشدینم یبود! اون قدر تو غصه هاش غرق بود که متوجه حضور کس

 گفت؟ یآروم یشد و با صدا

 خانم؟_



www.taakroman.ir  

 

  

 
118 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

ود از گفتن حرفش نگذشته ب یا هیرو نداشت اما بر خالف انتظارش چند ثان دنشیترس انتظار
 نیرو اون هم تو ا یانتظار حضور کس! اون هم مثل مهبد دیکه زن با ترس از جاش پر

کولر تو خونه شون بمونن  ریدادن ز یم حیوقت از روز که همه ترج نیا یجهنم یهوا
اسکن کرد. الغر اندام و صورتش پر از زخم و خراش و  نیینداشت. زن رو از باال به پا

د که مهببا اون وضع دبه رو تو دست شکسته اش نگه داشته بود.  یدستش هم تو گچ بود ول
 یدبه رو از دست زن رفت. به نظرش م یحرف چیه ینا به سامانش شد ب طیمتوجه شرا

زن روبروش باعث شد مجبور  وکنجکا یسالش باشه. نگاه ها 28-27اون خانم  تایاومد نها

 .کنه یشه که خودش رو معرف

 .نیمزار شو شست نیکه لطف کرد ییاقا نیمهبد هستم پسر هم_

 .و رژ دار زن جوان نشست یقلوه ا یرو لبها یتلخ لبخند

 .منم اعظم هستم مادر سپهر_

ه ک یپسر بود. سپهر... اسم هیهاش رو گرفت! پس اون بچه  یمهبد جواب کنجکاو یحدو تا
سر خاک پسرش نشست  یحرف چیدوستش داشت. اعظم بدون ه یلیخ یمهبد از همون بچگ

ازش بپرسه که چرا فرزندش  تزاشیاعظم نم یسکوت کرد. غم تو چشم ها بیو مهبد عج
رنگ رو از  یشد و قوط الیخ یب نیهم ینبود برا یموقع ادم فضول چیرو از دست داده. ه

نگاه  یداد مانع خلوت اعظم با پسر کوچولوش نشه. اما مدام گاه حیبرداشت. ترج مکتین
مژه بلند مدام  فیبا دو رد یزمرد یجفت چشم ها هی...  کردیاعظم رو حس م رهیخ یها

 شیزنگ گوش یصدا کهخودش بود  ی! تو حال و هواکردینگاه م یرکیز ریحرکاتش رو ز
 یسنگ مزار پدرش ب ی. کلمات حک شده رودیبلند شد! از جاش بلند شد دست از کار کش
کلمات با  یزیرو مشغول پر کردن و رنگ آم قیرنگ و رو شده بودن و مهبد تمام اون دقا

 یکرده بود. گوش دایتو صداش و چهره اش نمود پ شهیمثل هم شیخستگبود.  یرنگ مشک
که تو قبرستونه زنگ نزنن و ارامشش  یزد! از همه خواسته بود تا زمان یروند زنگ م هی

کرده بود. کالفه دستش رو با  یچیدستورش سرپ نینفر از هی. اما انگار زنیرو به هم نر
به شماره انداخت. نا شناس بود اما  ی. نگاهجلو دستش پاک کرد ینریمرطوب و ت یپارچه 

حوصله  یو ب یزنگ زده بود جوابش رو داد! جد قهیدقدو  نیبود که تو ا یچون بار سوم

 :گفت

 بله؟_

 نیحالش رو بد کرد. با خودش گفت ا دیچیپ یکه تو گوش یپر عشوه و زنانه ا فیظر یصدا

 .ومدیو پر عشوه و غمزه خوشش نم اریادا در ب یزنگ زده؟! از زن ها هیک گهید

 !مزاحمشون بشم دیاومده با شیپ یدارن؟ مشکل فیصداقت تشر یجناب اقا_
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خانم پر عشوه و ناز که پشت خط بود با  نیا یعنی. کردیتو هم رفت!فکرش کار نم اخماش
 مثل مهبد چکار داشت؟ یادم

 !جناب زنمیزنگ م دیسپ یمن از ماهنامه قو_

به  یمجله! خب ماهنامه چه ربط یعنیماهنامه  یلغات هر انسان ی رهیدا! طبعا تو ماهنامه
شد... تو کف حرف  ینم دایسوالش پ نیا یبرا یکرد جواب یفکر م یمهبد داشت؟ هر چ

زد مونده بود! مشخص بود زن پشت خط ازون  یتو لحن حرفاش موج م یرکیکه ز یخانم
 یکه اون م یمجاب کنه که کارکنه طرف رو  یم یعس یقیهفت خط هاست که به هر طر

 :و محکم گفت یخواد رو انجام بده. مهبد مبهوت و جد

 ن؟یزنگ زد نیگفت یاز چ دیببخش_

 !اهیتخته س یشدن ناخن به رو دهیمثل کش ی. خشدیرو اعصاب کش یزن خش بد زیر خنده

 !باهاتون مصاحبه کنم جناب صداقت خوامیم_

مهبد نداشت مصاحبه بود! نه  یاون زمان به زندگ یربط چیکه ه یزی! تنها چمصاحبه
به اسمش ثبت شده بود... به  یماندگار ! نه اختراع یبود نه چهره  یتیمشهور بود نه سلبر

ود. اشتباه گرفته ب گهید یمهبد رو با کس دمیشا ایخورده  ییحتما سر اون خانم به جا الشیخ
بلند شد.  مکتین یمونده بود از رورفت و دهنش هم باز  یور م وهاشهمون طور که با م

 .زد یتعجب تو صورت مهبد موج م

ماهنامه  نی! ان؟یشماره منو از کجا اورد یهست یشما ک نمیاصال بب ؟یچ یاون وقت برا_

 !اصال چرا سوژه اش منم؟ نیگیکه م

 شیبا پ یزدن. به کل یرو سرش به شکل عالمت سوال انگار چشمک م یکی یکی سواالتش
فوت سپهر کوچولو  قتیهاش رو راجع به دونستن حق یموضوع کنجکاو نیشدن ا دهیکش

 رهیبودن خ بیعج یلیفقط به حرکات مهبد که براش خ ریفراموش کرده بود. اعظم هم متح
! خب حق ختیپسره به هم ر نیزنگ زد که ا یسوال بود. ک هیشده بود! تو ذهنش همش 

 !موجود کنجکاو بالفطره اس هیداشت انسان 

 .یانزل دیسپ یهستم گزارش گر ماهنامه قو یاغاس دایمن ش_

کار  نیکه ا دونستیمهبد رو ارضاء نکرد. مهبد خوب م یجمله گفت اما کنجکاو کی تنها
بس آشنا براش بود. هر چند  ینام یاغاس دایبه دست اوردن هدف! ش یبرا یدون پاش یعنی

 یها نیاز بهتر یکی یلوس و پر افاده بود اما تو کار خبر نگار یادیدختر به قدر ز نیکه ا
به اهدافش بود.  دنیرس یبرا یا لهیاصال عشوه داشتنش وس دیشا وخودش  یشغل یحوزه 
از  یلیگمنام از خ یمصاحبه هاش ادم ها یو اکثرا سوژه ها کردیمجله کار م نیتو چند

 شهیپر ارزش! هم ی! کار هااریبا نبوغ بس ییمحروم و دور افتاده بودن. ادم ها یروستاها
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سوژه  نیا یو سه چهار ساله چطور ستیب دختره نیکه ا اومدیم شیسوال واسه مهبد پ نیا
و مصاحبه هاش رو انجام  رهیم رانینقاط ا نیبه دور دست تر ییکنه و تنها یم دایهارو پ

 !دای! و حاال خودش شده بود سوژه شدهیم

 .شناسمیبله م_

 رو اون دایبود که ش یرو از پشت خط حس کنه. ک دایتونست لبخند کش داره ش یم یحت

 !نشناسه یزمان تو انزل

 !دمیم حیرو کامل توض یهمه چ هیساختمان نشر نیاریب فیتشر_

و صد البته  ادهیخبر نگار ها ز یَجنم و رو گنیهمه م شهی! همدیمهبد باال پر یابرو یتا
 ی! برادهیرس یراجع به خبرنگارها به خوب ه،یبه حرف بق نجایسماجت شون! حس کرد ا

 :گفت نانیبا اطم نیهم

 نیکه باهاتون مصاحبه کنم اره؟ ا شمیو حتما اون وقت با اومدن به اونجا، موظف م_

 !دیزبل هست یلی! حقا که خن؟یمنو واسه مصاحبه تو تور بنداز نیخوایم یجور

در ق نیکس ا چیوقت ه چیخورده بود. ه کهی یرو در بر گرفت! اساس دایش یبیعج سکوت
اش ه یبود! با تمام کار بلد اوردهیرو به زبون ن دایپرده و رک خصلت ها و تفکرات ش یب

 !به نفع مهبد شده بود جهیصفر نت کیرو نداشت.  یکی نیانتظار ا

 !قائلم یا ژهیشما احترام و ینه... البته که نه... چرا موظف؟ من برا_

 یزد! توپ رو اساس ،یحرف م یتر از هر موقع یبود و حاال جد دهیپراز صداش  عشوه
درنگ و با  یمهبد نشست. ب یهارو لــ*ب یا انهیمهبد انداخته بود! لبخند موز دانیتو م

 :پوست گردو گفت یگذاشتن دست خبر نگار معروف تو تیبا ن یخاص طنتیش

قصد  دونمیمعضالت دارم. هر چند هم م یکنم! به قدر کافشرمنده ام. من مصاحبه نمي_
اما  دیبه من کمک کن ه؛یدر اصل با شناسوندن من به بق نیخوا یو م هیشما از مصاحبه چ

 یلینداره خانم. من بنا به دال سکیو ر یشوخ یجا کنمیم تیکه من توش فعال یموضوع
 مدیم حی. ترجرمیاز ادم ها رو بپذ یبعض یها یو بعد دشمن همصاحب نیا سکیتونم ر ینم

 .محترم یبانو مونهینم یحرف چیه گهیگمنام بمونم. پس د

بفهمه که  دایباعث شد ش شتریب نیدر صداش ادا کرد. ا یخاص دیرو با تاک یحرف چیه
ادم ساده، رک و  هیداره.  قتیواقعا حق دهیکه راجع به قهرمان کودکان کار شن ییزهایچ

 !اریفروتن و صد البته هوش

لغات ذهنش به کل انگار پاک و  ی رهیتن نداشت! کلمات نقش بسته بر داگف یبرا یزیچ

 .اوردیکمرنگ شده بود. اما بازم کم ن
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 تونمیچکار م نیازتون نپرسم. اصال بمن بگ یچیه دمیقول م نمیشمارو بب خوامیمن فقط م_
 بکنم که راهتون هموار شه؟

 یسک نکهیمهبد شه! با لو رفتن ا یباعث به دردسر افتادن اساس تونستیدختر فقط م نیا
پاتوق هاست ممکن بود هم به ساختمان موسسه  یدر صدد ساخت موسسه و بر انداز یپنهان

 .هبرس یریجبران ناپذ بیزحمت واسش تالش کردن، اس تیکه با نها یو هم جان تمام کسان

بشنوم  اانیاگر اح دیدونینم یچیو ه دیشناس یکه منو نم دیکن میفقط به خودتون تفه یچیه_
درز کرده و همون اطالعات باعث به وجود اومدن دردسر شده، اون  ییبه جا یکه اطالعات

 . گهید دیبنده هست ضیتو هم! حتما متوجه عرا رهیم یوقت کالهمون اساس

مثل  ییپروا یادم ب یخط قرمز بزرگ برا هیو  یو اخطار جد دیتهد هی یبه نوع جمالتش
منع  ییهدف واال نیاون قدر فهم داشت که خودش رو از خراب کردن چن بود. اما قطعا دایش

 .کنه

 یبودم. براتون ارزو دهی. من مثل شما جوانب رو نسنجخوامیبله حق با شماست معذرت م_

 .ریکنم روز بخ یم تیموفق

ال . حدیرسیم الیبه ل دیبود. مهبد با دهیخودش رس انیباالخره به پا یا قهیدق 20 ی مکالمه
 دیاون خر یبجا دیبدتر بود. با شیهم از وضع روح شیخوب نبود. حاال جسم شیروح

 تیرو هم هدا لیسام و سه شهی. مثل همدیرسی. به اوضاع خونه مپختیغذا م کرد،یم
باباش خلوت کنه اما همونقدر که تونسته بود مشکالت مزار  با. فرصت نکرده بود کردیم

ب ا ریش ریرو ز یآغشته به رنگ مشک یبود. قلمو ندیخوشا یلیکنه براش خ کسیرو ف
 کیدر پالست یرنگ مشک کیکوچ یرو بست و هر دو رو به همراه قوط نریگرفت. دره ت

 .به اعظم انداخت یزرد رنگ دم دستش گذاشت و نگاه

 کار رو نجات بده؟ یقراره بچه ها گنیکه همه م نیهست یشما همون_

و به  هیاون ک دونهینم چکسیکرد ه یخودش فکر م. دیبه طرف اعظم چرخ عیسر نگاهش

 !نبود یطور نیقول خودش گمنامه! اما ظاهرا ا

 ن؟یشناسیشما منو م_

و  هدیکش یلبها یهم رو ی. به دنبالش لبخنددیپف کرده و به خون افتاده اعظم خند یچشمها

 .نشست شیگوشت

هست شمارو نشناسه! شما  یک شنیادم خبر دار م یکل یبکن یکار هی. تا کهیکوچ یانزل_
نهاد مصاحبه رو رد  شیپ نکهیداشت. ا دیو خواه نیداشت ن،یدار یشماریب یقطعا دشمن ها

. دیارد اجیاجتماع بزرگتر احت کیبه اهدافتون به  دنیرس یشما برا یعاقالنه اس ول دیکرد
 تونهیم کنه همونقدر هم یقدر که ممکنه به قول شما دشمن تراش همون. هیخوب یرسانه جا
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که از دل و جان دوست دارن به هدف شما کمک کنن رو فراهم  ییکردن ادمها دایموجبات پ
حرف  یوقت یول نیشک داشتم شما خودتون باش نکهیمثل خود من! با ا یکیکنه. مثال 
 یکه االن حرفش نقل مجلس کل انزل دیهست یکردم شما همون دایپ نیقیاومد  شیمصاحبه پ

هتون ب یبتونم کمک دیشا کنهیکمکتون کنم. شوهر من تو سپاه کار م خوامیهاست! منم م یچ

 .بکنم

 تونستیم یکه تو سپاه باشه بهتر از هر کس ی. قطعا کسدیبه چونش کش ی... مهبد دستسپاه
 یداره و همه چ داریتو کشور خر یسپاه به قدر کاف یبهش کمک کنه! چون حرف اعضا

 !کمکشون کنه؟ خواستیم یشوهر اعظم چجور. اما شهینظر سپاه اداره م ریز

 تونن کمک مون کنن؟ یم یاما چجور هیفکر خوب_

 .درنگ جواب مهبد رو داد یب اعظم

اس. اما شما شماره  دهیهمه مون به هم پاش یاوضاع روح میستین یاالن تو اوضاع خوب_

 .دمیزنم. قول م یبهتون قطعا زنگ م گهیمن تا دو هفته د نیتون رو بد

 یزیکرد تا به اون چ یمهبد نشست. خدا قدم به قدم داشت کمکش م یتو چشمها یخاص ذوق

 ...خواد برسه یکه م

روش به چشم  ینوشت و اونو سمت مهبد گرفت. خط خوش یزیکاغذ چ یرو اعظم
که جلوش توسط  یکاغذ کهیزنانه... ت یاصول نوشتار یو رو فیخط ظر هی. خوردیم

تونست  یبا شوهر اعظم، م یهماهنگ یبود که مهبد برا یشماره ا یاعظم گرفته شد، حاو

 .بهش زنگ بزنه

 .سپهر من االن زنده بود میاگر تصادف نکرده بود_

که کارت رو به سمت مهبد گرفته بود ادا کرد. دست  یجمله رو موقع نیاراده ا یب اعظم
 دنیانتظار شن رو هوا خشک شد. کردیکارت رو هنوز لمس م یمهبد همونطور که لبه 

بگه. فقط، واقعا  یچ دونستینداشت! نم یربط یب نیبه ا یرو در زمان بحث یجمله ا نیچن
تاب بود و هوش و  یب یا گهید ی دهیمثل هر مادر داغ د اعظمزمزمه کرد.  یفیمتاسفم ضع

. دیشدنش به قبر فهم رهیگنگ چشماش و مدام خ یاز نگاه ها شدیم نویحواس نداشت. ا
حرف بزنه  خواستیاما م کردنینم شیاریهزاران حرف تو چشماش بود و لــ*ب هاش 

اراده راز دلش  یهم نبود! ب یحرکاتش اراد یکنه ول یکه دلش رو خال خواستیخودش م

 ...ختیر رونیب

. جاده هنوز  کردیم یآروم بود... شوهرم رانندگ ی. شب بود. همه چمیتصادف کرد_
ده تو پارک ش ونیکام هیبه  میبه اقام غلبه کرد و محکم خورد یخوابالودگ اونقدر شلوغ نبود.

 .... پسرم فرقش شکافت و دست پاشم شکست .... همون جانیاتوبان قزو
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 .کردیتنگ شده بود و بغض داشت خفش م نفسش

جان سوزش رو ادامه بده. سره  یاز فرط بغض و فوران اشک هاش حرفا تونستینم گهید
طعم مادر  میو زد و هق هقش سر به آسمون گذاشت. فقط سه و سال و نخاک پسرش زان

خوش فرزندش رو به مشام بکشه. مهبد  یبود تنها سه سال تونسته بود بو دهیبودن رو چش
از  یکی یکیمادر بشه اما واژه ها  هی ی دهیبخش قلب داغ د یتسل خواستیدلش م یلیخ

صحنه رو تو ذهنش  یبه خوب تونستی. مرفتنیو به نا کجا اباد م کردنیمغزش فرار م
رسه. بهشت ب یعنی شیاصل گاهیبچه به جا هیکه باعث شد  یتصادف یکنه صحنه  یبازساز

چه ب دیبرد که اون بچه با یم نیبه ا یاعظم پ یکامل صحنه و با دقت به چهره  یبا بازساز
وش خوش حالت بودن زن روبر یبوده باشه. چون چشم ها و ابروها یرو و مهربون بایز ی

فرش هم از  یداشت. موها یدارش جلوه قشنگ هیداشتن و صورت زاو یخاص ییرایو گ
 به یبگن. مهبد نگاه یهمه تو دل ماشاهلل ا شدیبود باعث م ختهیر رونیشالش که ب ریز

 نیج میس یبرا یادیز یشده بود وگرنه سوال ها رشیانداخت. د شیوتریکامپ یساعت مچ

 :کردن اعظم داشت. اما به چند جمله بسنده کرد

 یول گمیم نویا خوامیغم آخر تون باشه. معذرت م دوارمیبده ام لیخدا بهتون صبر جم_

 .بمونم شتریدوست داشتم ب یلیبرم خ دیشرمنده من با

 :و شمرده شمرده گفت دیشو باال کش ینیآب ب اعظم

 .به سالمت نینداره بر بینه ع_

بود که جز  نیکرد. داغ دلش اون قدر سنگ افتیرو از جانب مهبد در یآروم خداحافظ
 یزیزمان چ یتوجه کنه. حق داشت... گاه یزیتونست به چ یسوزش قلب شکسته اش نم

نخواهد شد و  نشیگزیوقت جا چیه گهیبا ارزش د زیکه هزاران چ برهیرو ازت به تاراج م

 ...دونستنیخوب م نویهر دوشون ا

 

 

 لیسه

چسبونده و محکم بغلش  نشیصاف و آروم نشسته بودم. قاب عکس مادر شو به س الیل نارک
 یقرمز شده بود و فقط زوم شده بود به سقف. هر از گاه یکرده بود. چشماش بدجور

 . انگار کلشدیبلندش گم م یموها یو ال به بال گرفتیاز صورتش راه م یاشک ی کهیبار
پر و بلندش،  یبا مژه ها دهیکش یعسل یشده بود . چشمها زیتو چشماش سر ر ایغم دن

 .آوردیبه درد م یرو ا نندهیاز غم به خودش گرفته بود که دل هر ب یخاص تیمظلوم
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عالقه و  یهم مثل مهبد به خودخور الی. لکردیمنو نگران م نیو ا زدیحرف نم چکسیه با
 هی یانداختم. حت خوردیم به ظرف غذا که کنار دستش داشت خاک یعادت داشت. نگاه

کس به خودش  چیگذشته بود اما هنوز ه نیلقمه هم ازش نخورده بود. سه روز از مراسم تدف
 ارمیتونستم به خاطر ب یخوب م یلی. خدیکشیداشت زجر م شتریب هاز هم الیبود. ل ومدهین

خانم رو بـ*غـل کرده بود و زجه  مهیجون نج یجسد ب یبردمش پاکخانه چه جور یکه وقت
 یبزاره خاکش کنن. انگار واقعا برا خواستی. نمنیمامانم رو ببر زارمینم گفتی. مزدیم

. مدام نوازشش ومدیبر نم یجز مهبد کار چکسیبار دوم مادرش رو از دست داده بود. از ه
بمونه.  نیزم گناهه جسد گفتیجون رو ببرن. م مهیکه بزاره نج خواستیازش م کردیم

کارم شد. از اف ریگوشه گ یجنازه جور بد عیی. بعد از تشرفتینم الیحرفا تو َکت ل نیاما ا

 .ادیاومدم، کاش داداش زودتر ب رونیب

رو، مثل اون  الیکس رگ خواب ل چیارومش کنه ه تونستیکس جز مهبد نم چیه
. دستم رو دمیکنارش دراز کش. اروم موندمیم یمصرف باق یب دی. اما منم نبادونستینم
 دیشد ی. از فرط ناراحتدمیاز عرقش کش سیخ یسرم گذاشتم و دست ازادم رو رو موها ریز

 ینشون بدم! پس ب یبکنم و خود ینطق فلسف یکرد. وقتش بود کم یداشت عرق سرد م

 :مقدمه گفتم

 الیکشه؟ ل یاالن عذاب نم یکنیفکر م ؟یکه خودتو زجر کش کن یاونم راض یکنیفکر م_
تن اون بنده خدا تو  یکنیم تیخودت رو اذ نقدرینکن. ا هیگر نقدریکامل داره؛ ا یروح آگاه

 ال؟یل یخوایم نویرسه ا یلرزه، به آرامش نم یقبر م

 یآب شرتی*ن*ه ام فرو کرد. تیسمتم و سرش رو تو س* دیتر شد. چرخ دیاش شد هیگر

 :مو چنگ زد و با ناله گفت یاسمون

نکردم. قول داده بود؛ خودش بهم قول داده بود  ی. من باهاش خداحافظمینکرد یفظخدا حا_
شد  یکرد چرا راض یقرار ما رفتن نبود مردن نبود چرا بد قول شهیگفت حالش خوب م

 و تنها شم؟ ادیاشکم در ب

خونمون  هیشاد و با روح یالی. لسوختیداشت م گرمیج رشینفس گ یها هیناله ها و گر از

 .زدم فشیلط یموها یرو ینرم یزد. بـ ـوسه  یداشت تو غم دست و پا م

مردن  کسچیه یرو کرده. اما مرگ عالج نداره ابج شیسع ی. اون همه الیاشتباه نکن ل_
شک نکن که اون هم به خوب  کنهیوقت به مردن فکر نم چیه کسچیرو دوست نداره ه

تا مدت ها زجر  موندیکردن. اما اگرم م یبا تو زندگشدن فکر کرده... به با تو بودن، به 
 ؟یبود ی. تو به زجرش راضشدیم تیاذ دیکشیم

 .رو آروم به نشونه نه تکون داد سرش
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جسم پر درد راحت شده. بهشت  هیپس خوشحال باش که آرامشش رو بدست آورده و از _

 ... کنمی. خواهش مرهینکن بزار اروم بگ یسهمش شده. خودخواه

 .نگاهش کردم یو لبخند کم رنگ یرو بلند و نگام کرد. با مهربون سرش

 . منامیها کنار ب یزود نیبه ا تونمی. من دلم تنگ شده نمیزنیمهبد حرف م هیشب یلیخ_

 .لیسه رمینبودنش رو بپذ تونمیباور کنم. نم تونمیتو شوکم. نم

 .دمیکش یبلند قیعم نفس

فقط زمان  یو بزرگ قیهر داغ عم یدهنده  امیزخم هاس. الت یدهنده همه  امیاما زمان الت_
. به زمان اعتماد کن. سوزهینم گهید یاما بعد از مدت مونهیباشه. درسته که جاش م تونهیم
نه  یعنینوع مردِن،  هی یکنیهم که تو م یکار نیا ستیمرگ فقط مردن جسم ن الیل یدونیم

 یخوای... اگر میِ جیمرگ تدر هی نمی. ا یکنیم رو شروع دیدوره جد هینه  یکنیم یزندگ
 ؟ یکارو نکن. باشه آبج نیباشه ا یاون ازت راض

 نی. اومدیم نییاز موضعش پا د،یشن یم یحرف منطق یوقت یطیتحت هر شرا شهیهم ال،یل
 دنیچرخ ینگذشت که صدا یزیتر به نظر برسه. چ یدوست داشتن شهیشد هم یباعث م

روخته بر اف یعرق، صورت سیتنگ، خ یتو قفل اومد. سرم رو بلند کردم. مهبد با نفس دیکل

 .دمیاز جام پر یبود. فور ستادهیل تو دستش دم در ایوسا یخسته و با کل ییو چشم ها

 .تمگرفیها رو م دیخر نیاز دستت ا ومدمیم یگفتیال اقل م دیخر یریم یداداش چرا نگفت_

کرد و بعد از پاک کردن  یا دارانهیکه بعد از سه روز سره جاش نشسته بود نگاه خر الیل به

 : درنگ گفت ینشست و ب الیچهار زانو پشت ل یدستمال کاغذ هیبا  شیشونیعرق پ

 م؟یتاب بخور_

 یم کنمی. حاال که به گذشته نگاه مریبخ یبچگ یروز ها ادیآغـ*وش هم تاب خوردن...  تو
خاص خودش رو  یروش ها شهیبرادر بوده و هم کیاز  شیب یزیچ شهیکه مهبد هم نمیب

 نیمرد بود اما ا هی نکهیتاب خوردن. با وجود ا نیبرده. مثل همآروم کردن ما به کار م یبرا

 .شدیگرانه به تک تک ماها م تیحس مادرانه و حما هیحرکت باعث انتقال 

 بلندش یآروم کرد. مشغول بافتن موها رو با تاب دادن تو آغوشش الیل نکهیبعد از ا مهبد
بودم کرد. خوب حرف چشماش  ستادهیبه من که پشتش ا یدار ینگاه معن ،یشد. بعد از مدت

 .یهواشو داشته باش ،یاز منم حت شتریب دیبگه با خواستیرو خوندم. م

ام خو یو نم یگذرونیرو م یسخت یبهتره. روزا یلیخ یبه نظرم موهات رو کوتاه کن الیل_
 یو بعد بخواب یغذا بخور دیاولش با ی. ولخورهیم بیقشنگت آس یاونوقت موها یش تیاذ
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برو خونه. گـ ـناه داره  گهید کمیداره  اجی. بابات بهت احتدمیقول م شهیدرست م یهمه چ
 خونه. خب؟ میتورو برگردون دیپس با نجایا ادیب نکردتنها بمونه؛ قبول 

 .کرد دییمهبد رو تا یحرفا یبا لبخند محو الیل

 داداش؟_

. دیچرخ الیبه سمت ل داشتیکه حوله اش رو به منظور دوش گرفتن بر م یدر حال مهبد

 :اف اتاق من رو رها کرد و گفت یام د یواریدره کمد د

 ؟ یجون دلم آبج_

 :تگف زاشتیکنار دستش به دهـ*ن م ینیس یتو یماست از کاسه  یکه مقدار یدر حال الیل

 !ومد؟یمامان ن نیدلخورم چرا واسه تدف حهیلمن از م_

! میشده بود بیموضوع بشدت عج نیتازه خودمون متوجه ا میرو نگاه کرد گهیمهبد هم د منو
 حهیمتوجه عدم حضور مل کسچیکه اصال ه میو کفن و دفن بود یمسائل عاطف ریاون قدر گ

 !ادیب شیپ شدیبود که م یزیچ نیتر بیعج نیهم ازش نبود و ا یخبر ینشده بود! حت

از  یچند روز، هر کدوم در گوشه ا نیدر ا حهیبه عدم حضور مل الیمهبد بعد از اشاره ل منو

 .زنگ بزنه حهیگرفت به مل میکه مهبد تصم میخونه به فکر فرو رفت

 ؟ یاریرو برام م میگوش لیسه_

ماد  کسیال ا یج یتلفن که گوش زیگرد آشپزخونه گرفتم و به سمت م زیام رو از م هیتک
وت خل شیگوش نهیمخاطب ستیرو باز کردم. چقدر ل نیمخاطب ستیمهبد روش بود رفتم. ل

بود. تموم کار ها  حهیو مل انیو شا نیما، ما و آرم یبود! همش توش شماره مامان بابا ها
رو  رانسلیکارت ا میرفتم و اتصال تماس با س حهی. رو اسم ملدمرو خودم براش انجام دا

 .اومد رونیرو به دست مهبد دادم که سام از اتاقش ب یو گوش زدم

 شده؟ دینا پد حهیشده؟ مل یچ_

 :و گفتم دمیبه صورتم کش یدست

 .خبر بزاره بره یاوهوم. سابقه نداشت مهبد رو ب_

 :گفت ی. نوچ بلندمیشد رهیبود خ ستادهیبه دست ا یمون به مهبد که نگران گوش همه

نداشت که بخواد قهر کردنش گل کنه  یبا من که مشکل ای! با ماها یچ یعنی! دارهیبر نم_

 !قطع ارتباط بکنه که
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از جانب ما سر نزده بود که  ییخطا گفتیهممون از تعجب باال رفت. راست م یابروها
 ییسرش اومده! تنها هم بود و قطعاً اگر بال ییبده. نکنه بال حیقهر رو ترج حهیباعث شه مل

اذهان تو خانواده بشم اما  شیخواستم باعث تشو ی. نمشدیخبر دار نم یاومد کس یسرش م

 :گفتمیفکرم رو م دیباالخره با

 .براش افتاده باشه یممکنه اتفاق بد_

نگذشت که از  یزیزمزمه کرد. چ یلــ*ب خدا نکنه ا رینشست و ز یاروم رو صندل مهبد

 .جاش پا شد

 .شمیم یاز دل شوره روان نمیبش نجایچه خبره. ا نمیخونه اش بب رمیم_

. پس آدرسش رو میهم مهمونش شده بود یرد و چند بار نایا حهیمل یبا هم از کوچه  بارها
فرصت نکرد دوش  یچاره حت یتن مهبد بودن. ب رونیب ی. همچنان لباس هامیخوب بلد بود

ق عرو دوباره  رونیب میریباز م یاما گفت وقت رهی. هرچند من اصرار کردم که بگرهیبگ
 ده؟یچه فا میکنیم

 .میگردیزودم بر م میریم یباش من و سام الیتو مواظب ل _

 .متفکر سره جاش نشسته بود الی. لکنمیکار رو م نیکردم که هم دییبا حرکت سرم تا فقط

 .شکنهیسرش اومده باشه کمر داداش م ییداداشه. اگر واقعاً بال یگاه واقع هیاون تنها تک_

 .چونم و دو طرف صورتم گذاشتم ریو دستام رو ز ییرایزانو نشستم تو پذ چهار

 نیکه من ازش دارم ا ی. با شناختبهیعج یلیخ یباشه! ول ومدهین شیپ یبد زیچ دوارمیام_

 . کنهیم تیاومده باشه رو تقو شیناگوار پ زیچ هی نکهیاحتمال ا نیو ا دهیکارا ازش بع

 :باال انداخت و گفت یشونه ا الیل

 .شده. خدا بزرگه یچ مینیبب میصبر کن دیبا_

. اومدیازش خوشم م بی. عجادیب شیپ حهیمل یبرا یگفتم. دوست نداشتم مشکل یاروم اوهوم
ه ک زدمیبعد به خودم تشر م یول رفتیم یلیو یلیق یجوریته دلم  دمشیدیها که م یتازگ

رو  الیل یغذا ینی! سومدهیحرفا به تو ن نیآخه ! اصال ا هیغلطا چ نیبابا تو سنت کمه ا یا
برداشتم و تا  نیشده بود از رو زم یتوش، خال ییاز هر گونه مواد غذا بایتقر گهیکه د

اسکاچ زدم تا ظرف ها رو  یرو ییظرفشو هیما یکم یبردم. وقت ییظرف شو نکیس
نه به آشپزخو یها نتیپشت کاب قایدق قیترک نسبتا عم هیرو گرفت!  یزیبشورم چشمم چ

قصد داشت  یبه زود واری! انگار ددمیشانداختم و عقب ک نکیاومد! ظرف رو تو س یچشم م

 !دهـ*ن باز کنه

 :متعجب منو نگاه کرد و از جاش باالخره پاشد الیل
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 ؟یدیو ترس نکیتو س یچرا ظرف رو پرت کرد_

 :عقب و با اخم گفتم دمشیمحوطه کش از

 !میریفاصله بگ نجایاز دی! با زهیریرو سرمون م وارید نیا ی. به زودنیرو بب نجایا_

 .اومد رونیعوض کرده از اتاقش همراه سام ب یبا اتمام جمله ام مهبد با لباس ها همزمان

 بچه ها؟ هیموضوع چ_

 :اشاره زدم و گفتم وارید یرو قیچشم به ترک عم با

 !شهیسرمون اوار م یبزن واریبودم. دست به د دهیترک رو تا حاال ند نیکه من ا بهیعج_

 .چشماش از ترس گشاد شد واریترک د دنیتر و با د کینزد اومد

 !رهیرو بگ یکیممکنه جون  میشده؟ اگر درستش نکن یختیر نیچرا ا نیعه ا_

 .بعد از چند لحظه آرامش به چهره اش نشست یفکر فرو رفت ول تو

 انیا شاب دیادامه داد. با شهینم یجور نیا میچند طبقه بساز هیو  میوقتشه که خونه رو بکوب_

 .حهیمل انیبرم دنبال جر نیاول بزار یهماهنگ کنم ول نیو ارم

 و ختیر نیخونه و با هم نیشکل بده ما با ا رییخونه مون تغ میکدوم ما دوست نداشت چیه
تن به  دینبود... با یاما انگار چاره ا میکه داشت هزاران خاطره پر ارزش داشت یا افهیق

 الیبا ل یرفتن و من کم رونی. مهبد و سام هر دو از خونه بمیسپردیم یاپارتمان یزندگ
 یها یبه فکر خودش باشه و زحمت ها و نگران شتریب یکم خواستمحرف زدم و ازش 

 .داداش پر دغدغه مون رو کم کنه

 مهبد

 یجواب رو مخم رژه م یشده بود! هزاران سوال ب یا گهیهام تند تر از هر وقت د قدم
له از من فاص حهیرفتارم غلط بوده که باعث شدم مل یکجا کردمیرفتن. مدام با خودم فکر م

المه مک نی. مدام پشت هم اخردمیرسیم جهیکمتر به نت کردمیفکر م شتریب ی. هر چرهیبگ

 .کردم یم رمون رو تو ذهنم مرو

که  ادمهیدمقش مواجه شدم. خوب  یبود که زنگ زدم و با صدا شیچهار روز پ عصر
بحثش  یحوصله اس و با پدرش تلفن یپکره و اون در جوابم گفت ب نقدریچرا ا دمیازش پرس

 هیرو نداشت که بخاطر  نیکنه چون قطعا ارزش ا شهیرو پ یالیخ یشده. من ازش خواستم ب
که مشکل از جانب من  کردیمطمئن ممداوم، منو  یمرور ها نینامرد ناراحت باشه. ا

 !ستین

 !یجاست داداش نیهم_
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بلند و  یکرس یاومدم. به خونه  نجایتا ا یرو بلند کردم. اصال متوجه نشدم چجور سرم
 یکردم. تموم پنجره ها با حفاظ اهن یرو به کوچه نگاه یبا دو پنجره  دیسف کدستی

رو به  شهیکه هم ییبسته شده بودن. پرده ها پیتا ک پی. همه شون هم کشدنیمحافظت م
داشت قلب و مغزم رو تصرف  یبیعج یبودن. دل شوره  دهبار افتا نیکوچه باز بودن ا

به  یچیساده گذاشتم. چند لحظه منتظر موندم اما ه فونیزنگ ا ی. دستم رو دکمه  کردیم
بود و چند متر اون  زاریزد. چند متر اون ور تر سر کوچه ن ی. نگاهم تو کوچه چرخیچیه

گفتن. بخاطر صاحب  یم یبزرگ بود که بهش باغ واحد یلیباغ خ هیور تر هم ته کوچه 
محوطه  نیا یتمام اراض یکردن. چون زمان ینام گذار یواحد یمحله رو کو نیباغ ا نیهم

 .شخص بوده نیمال ا

 یمیو قد واریبه د وارید ییالیخونه و نی. اخر میکردیها پرس و جو م هیسابود از هم بهتر
ه ب یا ییکه زنگشون خراب بود تقه چندتا یی. ازون جامیپرس و جو انتخاب کرد یرو برا
نگذشت که زن چهل و دو سه ساله تپل و  یزیخونشون زدم. چ یومینیالم یا شهیدر ش

 :کرد و گفت زیظاهر شد. چشماشو ر ادردر با چ یجلو یا ینکیع

 د؟ییسالم بفرما_

. اون رفتیم نییوقفه باال پا یتندم ب یاز نفس ها نمی. قفسه سدیکوبیپ مگرومپ گروم قلبم

 !رفتم سر اصل مطلب یقدر هول بودم که بعد از سالم فور

 .کنهیم یشما تنها زندگ واریبه د واریهستم که د یخانم نیسالم خانم. من از اقوام ا_

 .نشست کشیبار یرو لبا یمحو لبخند

 ؟ دیگیرو م یسالم خانم َکرم_

 !گهید یکی نیداشتن! هم واریبه د واریچند تا د نایمگه ا اخه

 :حوصله گفتم یو ب کالفه

 ؟ نشیدید دایشما جد ستین ی. چهار روزه ازش خبرگمیرو م شونیبله ا_

 :. نگاهش رنگ تاسف گرفتدونهیم یزیچ دمینگاهش فهم از

اومدن خونه  یانتظام یرویاز ن پیاک هی شیهمون چهار روز پ یعنی شیواال چند روز پ_

 !کردن شیرو تفت

دنبالش  ینجوریا یانتظام یرویباز مونده بود! مگه چکار کرده بود که ن یجور بد دهنم
 افتاده بود؟

 !هیکرده؟! اونکه ادم صاف و ساده ا ییمگه چه خطا_
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 .کرد دییچشماش حرفم رو تا با

محکوم شد و قبل از  هیدعوا گرفت و به د یکیچون باباش قبال با  یخانمه ول یلیبله خ_
بنده خدا تو دردسر افتاده. حکم جلب باباشو چند ساله دارن.  نیرفت، ا رانیپرداختش از ا

جان  حهیجاست و مل نیبه دروغ گزارش داده باباش ا یخبر یکدوم از خدا ب ستیمعلوم ن
 دونمینم قایباباش بود دق ایبا مامانش  شیتلفن یدعوا یها، صدا سیپل تننگفته. بعد رف یزیچ
. دییمن شماها یجهنم یزندگ یمقصر و باعث بان گفتیم زدیم غیاومد. ج یصداش م یول

 مینکرد یدخالت میستیکه ما کنجکاو ن یی. ازون جاومدیزجه هاش م یصدا روزمید نیتا هم

 !اما از صبح تا حاال ساکت شده

به من غصه خورده! چهار روز  یزیتو خونه تنها بوده و بدون گفتن چ حهیروز مل چهار
خسته شده بارها از خدا طلب مرگ کرده  یکرده و من...! بارها بهم گفته بود از زندگ هیگر

 .تو ذهنم زده شد. سام رو وحشت زده نگاه کردم یجرقه ا هویبود. 

 !کرده ینکنه خودکش_

 .مبهوت نگام کرد سام

 !شنگو دادا یوا_

 !شون هیرو کردم طرف همسا عیسر

 خونتون؟ نیخانم شما نردبون دار_

وحشت کرده بود  جادیها براش ا هینفر از همسا هی یکه هول شده بود و تصور خودکش زن

 .گفت

 .اطهیب... بله... تو ح_

فقط  ایخونه رفتم. خدا یپشت اطیبه ح یگفتم و فور یالله ای. دیخودش رو کنار کش یفور
. میدبر رونیرو به کمک سام از خونه ب یکن فکرم درست نباشه. نردبون بلند چوب یکاری

وتاه ک بایخزه زده از بارون تقر واریکنم! د هیهمونجا گر نمیواقعاً کم مونده بود از ترس بش
شده بود. سام نردبون رو نگه داشت و من ازش باال رفتم. با  دهیم خاردار پوشیبود اما با س

خاردار گذاشتم و رفتم رو سقف گاراژ. نشستم روش و خودم  میس ی لهیکنار م پام رو اطیاحت
 اطی. دِر حنیزم دمیکوتاهش استفاده کردم و پر یسر دادم و از فاصله  نییرو به سمت پا

رو  یکردم دره ورود یال مانند رو ط اطیبازش کردم. ح یسام یبرا نیهم یقفل نبود برا
نبود. مردمک چشمهام  یزیچ ای یدیکل چیبه خونه قفل بود. دور و برم رو نگاه کردم ه

 .کردم یبا لگد درو باز م دی. بادیلرزیم بیعج

 !بشکنمش خوامیبرو عقب م_
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عقب رفت. خودم هم عقب رفتم و سر اخر با لگد رفتم  دهیبا رنگ بشدت پر یچند قدم سام

 !تو در

تو اما وسط راه وحشت زده خشکم زد!  دمییدرنگ دو یدو لنگه و چهار طاق باز شد! ب در
 نیگچ نقش زم نیع یبود با رنگ یو از دهنش جار ینیب یکه رو یخون کهیبا بار حهیمل

لرزون رفتم سمتش و  یکرد. با پاها یباور نم دیدیرو که م یزی! چشام چشدیبود! باورم نم
زانو زدم. رعشه تموم بدنم رو گرفته بود. دستام رو که به شدت  سرشسست و وا رفته باال 

م . چشادیلرزیبه سمتش بردم و اروم برش گردوندم سمت خودم. لبام بشدت م زدنیم برهیو
. ناباور سرم رو تکون کردیم میزمخت بازوهاش روان یگشاد شده بود. سرد یبه حد نعلبک

 .کردن انیدادم. اشک هام طغ

... تو ... توروخدا. نه.. باز کن یریبم دینه تو نبا ستی.... مم.. ممکن ن نی... انه... نه _

 !چشماتو

 و با هق زدمیم ادیو فر دادمیبغلم. مدام تکونش م دمشی! کششدمیم دهیبه جنون کش داشتم

 .شه داریب خواستمیهق ازش م

! تو یریبم یتو حق ندار یبر یتو حق ندار یشو عوض داریشو ب داریب یشو لعنت داریب_

 !یمنو بشکن یجور نیا ی! تو حق نداریبا من و خودت بکن یکار نیهمچ یتونینم

 ی طهیشده بودم. از ح یزدم پاشو. روان یو کشدار داد م دادمیشدت داشتم تکونش م به
 رو از حهیتو خونه. مل دنییدو هیهمسا یخارج بود. زن ها یکار پر حماقت نیمن چن شیگنجا

و تقال  دمزیبغلم رو گرفتن تا بلندم کنن. دست و پا م ری. چند تا مرد زدنیکش رونیاغوشم ب

 .دست خودم نبود لمکردم. کنتر یم

 !رو صورتم نشست یمحکم یلیکنم که س دارشیب خواستمیم فقط

 :زمزمه کرد یکه برام نا آشنا بود با ناراحت یمرد

 وونهید یکشه! بجا یس هنوز قطع و وصل نفس مزنده ا ایپسر به خودت ب ایبخودت ب_

 .پسر االی... مارستانیپاشو بدو برو باهاش ب یباز

! مغزم دیکشیبغلم رو گرفتن پاهام نم ریبود. سام و همون مرد ز دهیهق هق نفسم بر از
 یگاه واقع هیواسه زنده موندن نداشتم. تنها تک یبهونه ا چیانگار ه گهیداد... د یفرمون نم

 !...کردیسخت من داشت با مرگ مبارزه م یروزها

.  شدمیم دهیکش مارستانیو درازه ب لیطو یلرزون تو راه رو یبا قدم ها یدنبال سام به
مان . ز شدمیم دهیکش ی. فقط به هر سمتدیشنینم یچیو گوشام ه دیدینم یچیچشام انگار ه

 !تنش به بدنم خورد متوقف شد یکه سرد قهیانگار تو همون دق
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ودم. افتاده ب ریزمان گ نیمن تو ماش دیشا ای خوردنی. عقربه ها تکون نمگذشتنیها نم هیثان
لحظه هم کنار  کیجونش از جلو چشام  مهیگچ و بدن ن نیکبود، صورت ع یهالــ*ب

و مبهم دور  جی. گدیچیپی. صداش مدام تو گوشم ماومدی! نگاهش مدام به خاطرم مرفتینم

 :داد زد یینا آشنا ی. صدامو برم رو نگاه کرد

 !دو سه شوک کی_

بودم و به  ستادهیسرد و بزرگ روبروم ا شهیپشت ش یدیاز هر ام یسرد و خال یچشم ها با
 یزی! چ شدیرفت و نفس هام تنگ تر م یم جی. سرم گ کردمیبدنش با شوک نگاه م دنیپر

عقب رفتم سوت ممتد  یرو چنگ زدم چند قدم قمی. دادیگلوم رو با تمام توانش فشار م
 یداریب ی. پلک هام از فرمان مغزم براخوردیرو مخم م چکشمثل  وگرامیالکترو کارد

 ! شدیتر م نیپلک هام هر لحظه سنگ ی. وزنه کردنیاطاعت نم

 !میدیاز دستش م میدار رهیم یداره م_

نداره! نه  یمثل اون صنم یبا انسان مقاوم ! مرگستی! اون آدم باختن نهیور یدر نایا نه
... نه نرو تورو خدا دووم  کردمیلــ*ب التماسش م ری... زتونهیمنو ترک کنه! نم تونهینم

 !... کنمی... خواهش ماریب

برد. با صورت به  غمایتمام هوش و حواسم رو به  یکی! تاردمینه شن دمینه د یچیه گهید
 کردنیهم رهام نم یا قهیبرخورد کردم... کابوس ها دق انمارستیسرد و براق کف ب نیزم

اما اون ازم فاصله  گشتمیبارها دنبالش م کردمیرو گم م حهیتو تموم خواب هام مل

 . گرفتیم

 یفیضع یجمع کنم. صدا یباعث شد صورتم رو چند لحظه ا میشونیپ یرو یزیچ نوازش

 . کردیدم گوشم اسمم رو صدا م

 مهبد داداش؟_

 یادآوریباز کردم. بغض هنوزم قصد رفع مزاحمت کردن نداشت. با  یرو به سخت چشام
 یفیدخترانه لط یمچاله شد. دستها هیبودم، صورتم از زور گر دهیکه به چشم د ییصحنه ها

خم شد و سرشو رو شونه  یحرف چیه یکنارم نشسته بود. ب الیاشک هام رو پاک کرد. ل
 یجرات نکردم بپرسم چ ی. حتمیافتاده بود هیبه گر مونپهن مردونم گذاشت. هر دو یها

حرف زدن... دلم داشت از فرط غم  دهیبر دهیاراده شروع کردم به بر یاومده. ب حهیسره مل

 .. غم باد گرفته بودمدیترکیم

رو نداشت منم بهش توجه نکردم. خدا لعنتم کنه تف به من  یشکیمنه.... جز من ه ریتقص_

 .لعنت به من
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م از دست یخواستم از دستش خالص شم... نشستم و فور یفقط م دادیتو دستم ازارم م ُسرم

 .و سرم رو تو دست هام گرفتم و هق هق زدم رونیب دمشیکش

چشه؟ چرا نتونستم مانعش شم. خدا لعنتم کنه.  دمیبا خودش کرد؟ چرا نفهم نکارویچرا ا_

 !یلعنت یلعنت یخدا لعنتم کنه لعنت

گذاشت.  رون،یبودمش ب دهیمهابا کش یسرم که ب یجا یرو رو یل کاغذاروم دستما الیل
بغضش رو کنترل کنه  کردیم یکه سع یصورتم رو با دست هاش قاب گرفت و در حال

 :گفت

رو لعنت کنه که اون قدر تو  یزیهمه چ یچرا خدا تورو لعنت کنه خدا اون پدر مادر ب_
هر جا مراقب  یتونیشد داداش تو که نم ریشکنجه اش کردن که آخر از جونش س یزندگ

 !که االن زنده اس نهیخوشگلت برم من! مهم ا یقربون اون چشم ها یباش یهر کس

 .شدم رهیرو آوردم باال و ناباور تو چشماش خ سرم

 :زد و گفت یعرق کرده ام رو به کنار یشونیپ یرو یزد و موها یبخش نانیاطم لبخند

 ...یزنده اس بخدا. ول الیجون ل_

اصال جرات کرد با  ایچطور تونسته بود  یسره جام نشسته بودم. هه زنده بود... ول خیس
بکنه که  یزیچطور دلش اومد منو تنهاتر از اون چ ره؟یخودش نفسش رو بگ یدست ها

 .دمیرو باال کش مینیهستم. آب ب

 ؟یچ یول_

 الیکه ل یبعد از خودکش دهید یبیآس هیرنگ غم گرفت. لباش رو گاز گرفت. حتما  نگاهش

 . کردیمن من م

 یادیتعداد ز هی یعنی. ازپامیکشنده خورده و چندتا د یها یازون الکل صنعت یبطر هی_
که زنده اس  نیهم یشه. ول داریب یک ستیو اون باعث شده بره تو کما معلوم هم ن ازپام؛ید

 .تعجب داره یجا

کل اسم ال دنی. با شنشدیاز غصه فشرده م شیاز پ شتریقلبم ب گفتیکه م یهر جمله ا با
اخه چطور  رمیمن بم ی؟ اله شهیم یخدا حاال چ یدستم بلند شد و زدم تو سرم. ا یصنعت

آدم  رگیرو انتخاب کرد که با خوردنش، ج یوحشتناک زیچنان چ هیتونست اونو بخوره؟ چرا 
 زیخ میبه سر من شد؟! ن بود یچه خاک نیبود اخه ا یچکار نی. اخه ا سوزهیتا معده اش م

 !تخت یشدم سمت لبه 

 !نمشیبب خوامیم_
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 نیهم زمان با هم اومدن تو. ملتمسانه و درمان ده به آرم لیو سه نیپا شم که آرم خواستم
داشتم. حرف نگاهم رو  اجیبه وجودش، به آغوشش، به حرف هاش احت یلینگاه کردم. خ

 .پشتم رو نوازش کردو با دست  دی. نشست لــ*ب تخت و منو تو آغوشش کشدیفهم

 :بودن کرد و گفت ستادهیکه هر دو ساکت ا الیو ل لیبه سه رو

 ن؟یمارو تنها بزار شهیم_

 یتخت نشست و از پارچ رو یلبه  نیاتاق رو ترک کردن. آرم یحرف چیه یدوشون ب هر
سمتم گرفت. با دست پسش زدم  یحرف چیه یو ب ختیبرام آب ر یا شهیش وانیل هیتو  زیم

 :دمینال یو با ناراحت

 !...کار یچ خوامیزهر مارم بشه... آب م_

. نگاهش رو دور تا دور اتاق دیکش یاز سر کالفگ یبلند قیبهم کرد. نفس عم یپر غم نگاه

 .چرخوند مارستانیب یساده 

ر آخر و بعد فک میو زدن به س یمهبد. خستگ ادیب شیپ یهر بشر یاتفاق ممکنه برا نیا_
 نینه خودش! مقصر ا یممکنه تجربه اش کنه! نه تو مقصر یکه هر کس هیزیخالص شدن چ

ن باش شهیهم دیهستن که با یی. مقصر اوناکنهیرحمه که طاقت آدم رو طاق م یچرخ فلک ب
ها بوده. آدم نیدارن. اونم تو ا تیادم یادعا یهستن ول ینامردکه ِاند  یی! اوناستنیو ن

باز خودشو خالص  یدیفهمیچه نم یدیفهمیچه تو حال دلش رو م یروز هیباالخره 
. میستیاون ن یحماقت باشه اما ما جا دی. حق بده که ببُره و بخواد تمومش کنه. شا کردیم
 گرفتیم میعاقالنه تصم شهیهم کهصد درصد اون قدر پرش کرده که اون مغز  یزیچی

 یفته فداگ نیواسه هم دهیقد عذاب جهنم کش یعذاب ایدن نی. تو ارهیبگ میصمنتونسته درست ت
، نه خودتو لعنت کن نه اونو سرزنش  کهنیهم روش! سر آخر ا ایسرم عذاب جهنِم اون دن

 .کن

 :گفتم دهیبر دهیموهام رو چنگ زدم. چونم منقبض شد بر یدست دو

 یدیک.. کرده بود ن... ند خی.. یکبود شده بود  یچ.. چجور یدیتو... تو که ند... ند_

 .اش افهیبود ق شهیچقدر مظلوم اف.. افتاده بود م.. م.. مهربون تر از هم

 :و رو شونه اش گذاشت دیرو با دست چپش کش سرم

خودتو  ینجوریا خوادینکن اونم نم یتاب یب نقدریبسه... بسه با خودت مرورش نکن! ا_
. مضطرب تر از هممون، االن خوِد اونه. نهیبیه هممون رو ماالن سرگردان یشکنجه کن

. شک نکن االن  شهیاونم حالش بدتر م یخودتو با افکارت آزار بد یه یکن هیگر یاگر ه
طول بکشه اما تو  یلیکما خ نیا دی. شا خوادیکردن رو م یما زندگ یاز همه  شتریخودش ب
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 نمیا خودت رو واسه دیباشه و تو با شیشگیحکمت رفتن هم دمیبرگرده! شا یکمکش کن دیبا

 !یآماده کن

 : دمیرو به دو طرف تکون دادم و نال سرم

اون صحنه ها رو فراموش کنم من  تونمیسخته! نم یلی... سخته خ تونمی... من نم تونمینم_

 !ازم نخواه نه نخواه نویا تونمینم

 یدرک کنم حرف ها تونستمی. نمامیبا خودم کنار ب تونستمی. نم دیلرزیستون بدنم م چهار

 ...کارو بکنه نیهم حق داشت ا حهیمل گفتیرو که م نیآرم

 یا گهی. شونه هام افتاده تر از هر زمان دشدنیم دهیکش نیجام پا شدم. پاهام رو زم از
ره دوبا شهیباال نگه داشتن سرم نداشتم. پشت ش یبرا یدیحال خوش و ام چیه گهیبودن. د

ور ج یها میلوله و س ریدختر گم شده ز نیشد. من ا شهیبم بازم فشرده تر از هم. قلستادمیا
 مارستانیتخت ب یحرکت رو یکه حاال صاف و ب یشناختم ! دختر مقاومیواجور رو نم

بود  شده میرو که تسل حهیمل نی! نه من ادیکشیدستگاه نفس م یافتاده بود و به کمک کل

 ... شناختمینم

تفاق ا نیا نیمسبب خواستیبودم. دلم م یتحت فشار روح یلیو پام کرخت شده بود. خ دست
خودم گردنشون رو بشکنم. ازشون بپرسم چرا مدام  خواستیهام خفه کنم. دلم مرو با دست

جا  نیا وندیکدوم دم دستم نبودن. چرا پ چی. اما هشنیگـ ـناه م یدختر ب هیباعث رنجش 
و داد راه  غینکردن هاش، ج یاز، بخاطر اعتراض دخترش به مادرب ات ستی! چرا نست؟ین

 !خودم خفه اش کنم؟ یتا با دست ها ستیبندازه! چرا ن

دستش رو رو  نی. آرممارستانیب دهیکش یو ط زیسر خوردم و نشستم رو کف تم وارید از

 .شونه هام گذاشت

 ! یشیسکوت نکن داغون م_

 ایازش استفاده کنم!  شمیکه جز جگر م یکه من خوب بلد بودم مواقع یزی...! چسکوت
 یچیبودم. ه شهیتر از هم یکرد. ته یبه من غلبه م بتشیه دنیخودش با به رخ کش دیشا
... فقط شینه آسا خواستمینه غذا. نه خواب م خواستمینداشت. نه آب م تیواسم اهم گهید
خودم کز کنم . تو خودم برم و اون قدر غصه بخورم تا از زور  یگوشه برا هی خواستمیم

 .کابوس گذراس هیکرد فقط  حهیکه مل یباورم شه کار دیغصه شا

 هستن؟ نجایا یهمراه خانم کرم_

 یشدم رو به زور بلند کردم. نگاهم رو به صورت مسن دکتر رو بروم که از ا نیسنگ سرِ 
 نمه هم دپرس هیو  دیباریاز چهره اش م یو کالفگ یاومده بود دوختم. خستگ رونیب وی یس

  .دادینشون م
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 : گفتم یا دهینخراش فیضع یصدا با

 !من هستم_

که  نیکردن صدا تو اطرافش چرخوند. تا ا دایپ ینگاهش رو برا یفیضع یصدا دنیشن با

 .پر از حرف، بهش زل زدم ینگاهش رو من قفل شد. خسته و در مونده و با نگاه

 .نیایمن ب همراه_

من تو اون  یتنها آرزو نیرو بهم بده! ا یتو چشم هام حلقه زد. کاش خبر خوش اشک
و خوب شدنش.  حهیخبر خوش از سالم بودن مل هی دنیجز شن خواستمینم یچیلحظات بود. ه

پام بند بشم. کمرم  یاز جام بلند شدم. بدون کمک شون محال بود رو نیو آرم لیبه کمک سه

 وقتچیشدم. من ه ریسال پ 20بود دو ال دو ال راه برم. قد  ندهبود و کم موانگار شکسته 
 همیرو نداشتم و ندارم چه برسه به مواجه شدن با بدن ن زانمیعز یضیمر دنیتاب و توان د

 .کرده یکه خودکش یجون کس

 وارید کردمی. حس مدیدینم یچیه گهیدکتر، وا رفتم. چشمام از اشک د یجلو یِ صندل رو
از کجا شروع  دونستی. خودشم نمکردیمنو ببلعند. دکتر مدام منو نگاه م خوانیاتاق م یها

داد.  هجیرخ داده. اما انگار باالخره استخاره کردنش نت یکرد که فاجعه ا میبهم تفه نیکنه و ا
بودم. چند  رهیو سرد رو بروم خ دیسف واریحرف هاش و من همچنان به د یرفت پ مهمقد یب

 نیتر زیعز یضیدل درد مند و شکسته از مر هی یاتاق، شاهد زجه ها نیتو ا وارید نیبار ا
 نجایها خم شده؟ چندتا تار مو از شدت غصه ا وارید نیهاش بوده؟ چند تا کمر در حضور ا

 شده؟ دیسف

 .دستش نباشه زایچ نیحساب ا گهیخود دکترم د دیندونه ... شا دیکس شا چیه دونم،ینم

که مصرف شده به شدت به قلب و مغز  یا یصنعت یو الکل کشنده  ازپامید یدز باال_
ممکن  ادیاالن ز بیدرصد آس نیزده. ممکنه که کبد رو هم از کار انداخته باشه. تخم بیآس
 نیکه به ا نهیروشنه ا یلیکه واسم خ یزی. اما چمیدار اجیکه، به زمان احت نیا یعنی ستین

هفته هم نتونه تحمل کنه و از دست بره  انیممکنه تا پا یو حت شهینم جها از کما خار یزود

 ....به خدا باشه دتونیتونستم کردم. ام یمن هر کار

گرفت. چشام رو چند لحظه بستم.  شیآت گرمیخالص رو بهم زدن. قلبم پاره پاره شد. ج ریت
 رونیاتاق ب هام رو تحمل کنه و از هیهام اتاق رو پر کرد. دکتر هم نتونست گر هیگر یصدا

افتاده  هیمحکم بغلم کرد هر دومون به گر ایر یجلوم زانو زد و خالصانه و ب نیرفت. ارم
نداشت. مغزم داشت  دنیرو از دست بدم. دل من طاقت داغ د حهیمل خواستمی. نممیبود

 :ملتمسانه گفت نیگرفتم. ارم واری. از جام بلند شدم دستم رو به ددیترکیم



www.taakroman.ir  

 

  

 
137 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

. مهبد خواهش رمیمیبشه من م تیزی! بخدا چستیجا واست خوب ن نیخونه ا میبر ایمهبد ب_

 ...کنمیم

صاف سر جام بمونم. ستون فقراتم تحمل وزنم رو نداشتم خم شدم و با هق  تونستمینم گهید

 : دمیهق نال

 ...جا ببر فقط منو ببر تو رو خدا.. تو رو خدا نیمنو از ا_

********************* 

 .خونه زل زده بودم واریه دها ب ساعت

 .میِبَخل یخوالک میَمبُد َمبُد بر_

 !میبر نیرو کولم بش ایجونم ب حهیاره چرا که نه مل_

 یخنده هاش تو گوشم م یگرفتن. صدا یدوتامون جلو چشام جون م یبچگ یها صحنه
ها  وونهی. مثل دشگرفتینفسم رو م دمشیکه د یآخر یروزها نی. غم چشماش تو ادیچیپ

. خودم رو تو اتاقم حبس کرده بودم. گرفتیام م هیبعد گر هیو دو ثان دمیخند یشده بودم. م
. چقدر بدبخت بودم شدینم میاز گذر زمان حال یچیغذا. ه نه رفتیم نیینه آب از گلوم پا

بود. دوتا داغ رو دلم داشت قلبمو خنجر  کایرا یکه فردا شِب همون روز هم، عقد و عروس
. منیعروس شدنش رو نب تونستمیتماشاش نکنم. نم دیتو لباس سف تونستمینم .زدیم
 تمتونسی... نه نمیروزا منو بکشه ول ونهم دیغم شا دونستمیتحملش رو ندارم. م دونستمیم

 ..عشقم چقدر خوشگل شده نمینب

گوشه  الیفرو رفته بود. ل ینیاومدم. خونه در سکوت سنگ رونیب یاتاقم با ضعف و کرخت از
 گرانیو حال د طنتیقدر غصه دار بود و از ش نیا لیچرا سه دونمیاتاقش کز کرده بود. نم

بودمش... رفتم سمت  دهینبود! و سام... به ندرت دور و برم د یرو خوب کردن هاش خبر

 .یچوب لباس

 ل،یمـسـ*ت و پات یادمها نیام رو تنم کردم. ع رهیت نیو شلوار ج یمشک شرتیت یاروم به
رو باز کردم و از توش  یعسل یغم مـسـ*ت بودم! کشو یتعادل نداشتم. نخورده، از باده 
از  و گهید یکیعشقم تو دست  یدست ها دنیبا د شخواستمیچند تومن پول رو برداشتم. م

 یکنن و سر پناه یزیخودم رو شکنجه کنم. زخم هام خون ر الن،همون لحظه ورودش به س
خونه تماس گرفتم.  کیرو در آوردم و با آژانس نزد میشه. گوشهم روش مرهم ن حهیمثل مل

و از بس شلوغ بود  کیکوچه متوقف شد. داخل شهر تراف یجلو نینگذشته که ماش یزیچ
 یزد. حتما به نظرش مجنون یم دید نوم نهیسوزن انداختن نبود. راننده مدام از تو آ یجا

 . شمیبار غم دارم له م ریکه ز کردیدرک م دیشا ایبودم.  یزیچ

 جناب؟ نیبریم فیکجا تشر_
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 : دادم و گفتم هیاش تک 132 پایسا نیماش شهیرو به ش سرم

 ...یتاالر سهمان_

 نیزد و من فقط به ا یمن! از کوچه پس کوچه م یاهاینه... قبرستون آرزوها و رو تاالر

 ...نمیبیرو مثل فرشته ها تو لباس عروس م کایرا یوقت شمیم یکه چه حال کردمیفکر م

تاالر رو در بر گرفته بود. از  یو حوال ابونیکل خ یشاد و سرسام اور کیموز یصدا
خودم خودمو دعوت  نجا؟یشدم. من که کارت دعوت نداشتم. اصال چرا اومدم ا ادهیپ نیماش

ب جدول نشستم. دستم زدم و لــ* یباشه مجوز ورودم ندارم. پوز خند ادمی نکهیا یکردم ب
شب رو از دست بدم نه  نیا خواستمیرو پشت سرم قاّلب کردم. موهام رو چنگ زدم. نم

که قصد ورود به داخل  تیپرجمع یاز خانواده ها یکی. نگاهم به دادمشیاز دست م دینبا

 .شد دهیرو داشتن کش

 شینما دنیواسه د یکه کارت دعوت ندارم. اخه ک شدینم شیحال یکس رفتمیبا اونا م اگر
. به در ستادمیبه کارت دعوت داره؟ پشت همون خانواده ا اجیخودش احت یبخت رهیمسخره ت

 یانداختم. لباس ها ینگاه دنیلول یهم با اهنگ م نیتاالر ب یتو تیتاالر که باز بود و جمع
متر هم  کیلباس دختر ها به زور به  یخالف شئونات بودن. پارچه  ونکه همش یانچنان

 .و کراوات و شلوار قناعت کرده بودن راهنی! مردها هم به پدیرسیم

که بتونم به مکان نشستن عروس و دوماد اشراف کامل داشته  ییتاالر رو جا یجا نیتر دنج
ها هم مردد نگاهم  یبودن. بعض دهیها با ورودم به سمتم چرخ یباشم، انتخاب کردم. بعض

حتما امشب من  کردن،یفکر م شهیهم التشونیتو تخ دیشا کردنینگاه م دمی. باکردنیم
 ارینام سات دنیلحظه با د هیکه نه تموم تفکرات شون تو  دنیبعد حتما د مامجلسم. ا نیداماده ا

 .به باد فنا رفت یرو کارت عروس

. زن ها با شدنیانداخته بودم. پچ پچ ها کم کم داشتن شروع م نییرو تا حد ممکن پا سرم
چفت و بندشون داشتن راجع به  یب یمفتضح و دهـ*ن ها یلباس ها ،یچنانآن یها شیآرا

 .زدن یمن حرف م

 .کنهینداره که اومده نشسته تماشا م رتی_ حتما غیاول زن

 !دوم_هه عرضه نداشت زن

 .نهی: ادم بزدل همیزن اول_

خواستم امروز رو عزا کنم. دعوا بندازم و  ی. اما نمدیجوشیداشت تو رگ هام م خون

 .زمیرو بهم بر یعروس

 !بد بخت ی! نگاهش کن! پسره ستین الشمیخ نی: عیاول زن
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. پشت لباسم رو که  زدیزر مفت م یلیداشت خ گهیرو آوردم باال و از جام بلند شدم د سرم
. کردیاه منگ یرزختو دستش منو ب ینیریو رفتم سمتش که با ش دمیکش نییتا خورده بود پا

 .و شرارتش نگاه کردم نهیپر از حس ک یو خم شدم و تو چشمها زیدستم رو گذاشتم رو م

دهنت رو باز نکن.  یتو بطن ماجرا نبود یوقت گهیم یتو چ نیع یخاله زنک ستیمهم ن_
دندون تو  هی زاشتمیچون نم یدندون پزشک یرفتیم دی. اونوقت امشب بایکه زن فیح

نزار. من نه بز دلم نه ترسو ام نه  گرانیمحترم! صفات خودت رو رو د یدهنت بمونه بانو
 ه؟یعشق چ یدونیم د. توعه دهـ*ن گشارتمیغ یب

مرد! صداش باال رفت و کل تاالر رو  یجاش با حرص بلند شد! داشت از زور حرص م از

 .توجه ها به سمت ما معطوف شده بود یپر کرد! همه 

گفتم خوب کردم اصال  یهر چ یحرف بزن ینجوریبا من ا یشعور حق ندار یفه شو بخ_

 ...... تویکه تو جنم ندار دوننیبه تو چه! همه م

از پشتم اومد و محکم رو صورت زن نشست!  یحرفش تموم نشده بود که دست هنوز
ازم دفاع کرده به پشت  یک نکهی. متعجب از ادیصورتش با ضرب به سمت مخالفش چرخ

 هیخوشرنگش از گر یبود. صورتش از زور خشم قرمز شده بود. چشمها کای. رادمیچرخ
سرش  یفرشته ها شده بود. موهاش رو ثلاش به کل دپرس و نابود بود. م افهیقرمز و ق

 ییطال شیرنگ بود. آرا یاسیدار  نینگ یاز گل سر ها یفیجمع شده بود و تاجش رد
. صداش هم دنیلرزیآورد . لباش م یبه چشم م شتریاش رو ب دهیکش یچشماش، چشمها

 :اما کنترلش کرد دیلرز

 یریم ایمن  یاز عروس یکه راجع به عشق من قضاوت کن یستیتو در حد ارزن هم ن_

 . ینیشیمثل ادم م یشیخفه م ای رونیب

 کایو شوک زده بود. چشمام پر شده بود. نگاهم رو از را شیلیس یجا یهنوز دستش رو زن
 گهیگرفتم. نه من حق نداشتم تو چشمهاش نگاه کنم و عشق رو از چشماش بخونم چون د

اه پر نگ یزد. وقت یبود چرخ اریدستش که تو دست سات نیازش نداشتم. نگاهم ب یسهم چیه
. تاالر در سکوت دیکش نرویب اریسات یدست ها نیب ازدست هاش رو  دیحسرتم رو د

 هیسا .دمی! نگاهم رو باال کشدیکشینفس هم نم یکس حت چیفرو رفته بود. انگار ه یقیعم
 دنمینشسته بود. چند لحظه چشماش رو بست انگار با د اریسات یچهره  یاز غم رو یکیتار

. تو میهم رو نداشت دنی. چشم دادد هیکنار دستش تک زیگرفته بود. دستش رو به م جهیسرگ
نبود. خودم نبودم. اونم خودش نبود. تو حال خودم بودم  میحال یچیهپروت فرو رفته بودم. ه

 .دیمنو به اغوش کش کایدورم حلقه شد و را یکه دست

 :گفتم یگرفته ا یو با صدا دمیخودم رو عقب کش ی. کمستادمیرفته سر جام ا وا

 ...زشته دیخانم لطفا خودتون رو کنترل کن_
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 .ملتمسانه اش رو باال آورد و گذاشت اشک هاش رها شن نگاه

لباس عروس که  نیا یشیم ی... چطور راض ینیمو بب یبدبخت یچرا خواست یچرا اومد_
 ؟یکفن منه نگاه کن

ودم رو خ دیبا یکیاروم کردنش رو نداشتم.  یی. توانازدیم غیو ج دیکوبیم نمیمشت به س با

 .تر شده بود یشی. از همه آتدیرو عقب کش کایحرص رابا  ازیسات ی. خاله کردیاروم م

ما  یاز اولم وصله  یجمع کن خودتو! آبرومون رو برد کننیزشته ملت دارن نگاه م_

 !! ننرادیبار م ینجوریمادر و پدر باشه ا یادم ب گهید نهیهم ینبود

ها هم  یکرد تنش رو اروم کنه. بعض یم یسع یهر کس حانه،یجمالت وق نیا یاز ادا بعد
ارومم کنه. نگاهم  یزیچ هی خواستیشدن. دلم م یمعرکه م اریب شیو متلک آت کهیمدام با ت

... اما نبودم زایچ نیو بند ا دیشد افتاد. من که تو ق یسرو م تیجمع نیکه ب ییها السیبه گ
 شهیه همک نمیبب یکردم تا فقط عشقم رو تو لباس کی. خودم رو کوچگرفتمیم شیداشتم ات

 ینی. مهماندار سشدنیآرزو داشتم اون لباس رو در کنار من بپوشه. کم کم تنش ها اروم م
 هیخالف عقلش بره و  یراه هیبار  هیکه ادم  شهیم یشــ ـراب رو به سمتم گرفت. مگه چ

راه، بهت  نیتا آدم بگن ا ونیلیاگر م یکنه؟ حت انتخابآروم کردن داغش  یرو برا یراه
نفس رفتمش باال. طعم تلخش باعث شد صورتم رو  هیرو برداشتم و  سالی. گزنهیضرر م

از صورتم شروع  یبیعج یوقت امتحانش نکرده بودم. کم کم گرما چیجمع کنم. تا حاال ه
مدام  اریمدام به من بود و سات کای. نگاه نگران راالسیدو گ السیگ هی. دنیکرد به شعله کش

روند  هی میدردناک نبود. گوش ایبرام مهم  یچیه گهیدر پرت کردن حواسش داشت. د یسع
. خنده رفتیخودش م ی. پاهام برارفتیم جیگ ی. از جام بلند شدم سرم جور بدزدیزنگ م

وار دم  مهبا حرص زمز ییاشنا یبخورم. صدا نیبود زم کیشده بود. نزد یام قاط هیو گر

 :گفت یزیگوشم چ

 ایب یگفت مـسـ*ت کن یاخه ک هیچه وضع نی. انجایا یایگفت ب یشعور اخه ک یب یپسره _

 !االیکن به من  هیتک

زدم و با حالت  یبود کجام؟ پوز خند دهیفهم یبود. چجور نیرو باال آوردم. آرم جمیگ نگاه

 :گفتم یکشدار و گنگ

 !خوبه یلیخ یمست گنیرو درک کنم. راست م وونهیمـسـ*ت د یخواستم حال ادمها_

 ...خنده ریسر خوش زدم ز و

 !زمزمه کرد ییخفه شو ظیلــ*ب با غ ریز طفق

و با وجود  نیزده بودم به آرم هی. فقط تکدمیدیشده بودم. جلوم رو اصال نم ینیدو ب دچار
از موهام به  یعرق و دسته ا سی. صورتم خخوردمیمحکم نگهم داشته بود تلو تلو م نکهیا
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بار آخر برگشتم به پشت و نگاهش  یعرق آغشته شده و رو صورتم پخش شده بود. برا
ود و ب ستادهیا گاهیجا ینداشت! رو میجز قلبم، در زندگ ییجا چیگه هیرو که د یکردم... زن

بود. کاش منم  صی. برق اشک تو چشماش از فاصله دور هم قابل تشخکردینگران نگام م
! اما زمیاشک بر مثل تو اونقدر راحت تونستمیبا خودم گفتم، کاش م زمیتونستم اشک بر یم

شدم و  یم دهیکش نی! به دنبال آرم شهینم رهمکه اشک هم م قِ ینه درد من اون قدر عم
. زمان و آدمها همه در حالت سکون، انگار متوقف شده بودن. از کردمیرو نگاه م کایرا

ازگوشه چشمم به  یسوزش گذاشت و اشک یدلم، بنا یداغِ رو یاومدم جا رونیتاالر که ب
 یرج. شبستینفسم رو م هاز تاالر، بدتر از بغض را رونیب یهوا یراه گرفت. گرما نییپا

. شدمیمتنفر م شتریبود. حاال که بغض داشتم ازش ب ندیناخوشا یزیبرام چ شهیبودن هوا هم
افتاد  انیگذاشت تازه چشمم به شا نیکه منو تو ماش نیرو پام بند بشم. آرم تونستمینم گهید

 نینبود چرا ا م. مهکردیزده بود روم و نگاه م مهیبگم با ترحم خ دیشا ایکه مهربون و 
اراده حرفام تو  یب نیهم یاومده بود ؟ برا یجاست... اصال حاال که نابود بودم واسه چ

 : حوصله داد زدم یو ب یدهنم کش اومدن. عصب

 !هان؟ یدیشو از دست داده ند یکه همه چ یهان؟ آدم یدیبدبخت تر از من ند ه؟یچ_

آخر رو محکم تر و کشدار تر تو صورتش داد زدم. انتظار جواب هم ازش نداشتم و  هان
زمزمه  یلــ*ب چ ریز دونمیانتظارم هم برآورده شد. سکوت و خودش رو صاف کرد. نم

 نیکردن خودم، مدام به عالم و آدم و ارم یخال یکرد. مهم هم نبود! حالم خوب نبود و برا

 .زدم یغر م

 یاحمقانه تموم شه! چرا منه ب یزندگ نیا یزاشتی! مرمیقدر بخورم بم نیا یزاشتیم_
عرضه نگه داشتن عشقم رو هم نداشتم.  یمصرف حت یمنه ب رون؟یب یمصرف رو آورد

 !رمیبم یتو مست یزاشتی. کاش مرمیبم یکاش بزار

 رونیتا مغزم ب واریاون قدر سرمو بکوبم د خواستیدوشون سکوت کرده بودن. دلم م هر
 هی!  شدیم یمخم خط خط زدیکه زنگ م نیارم ی. گوشکردمیم هیو گر دمیخندی! مزهیبر

 !دادیبهش ازون ور خط م یانگار کس دادیبار دو بار سه بار...! و هر بار که جواب م

بود که  میحال گهی. اونقدر د دمیبخوره. قول م زارمینم گهیچشم حواسم هست باشه د_
به فکرم بود چرا  نقدری! اگر اکای... راکای... راکای! را زنهیکه بهش مدام زنگ م کاستیرا

 یبا همه  خواستمیهاش م یشد؟ نه، من عشق رو با همه تلخ گهید یکیرفت زن 
بدست آوردن  ی! با گذاشتن جونم کف دستم برانشیریش یها دنیجنگ یزجرهاش! با همه 

. اما اون نخواست! خودش نخواست. خودش پا پس اگر تهش مرگ باشه.. یعشقم... حت
 ی. اما کرد... همه چکردیشرمنده ام نم ینجوریکاش ا کردی! کاش ازم محافظت نمدیکش

 گفتی! قلبم میو ثمره ا جهینت چیه ی! نا فرجام! بدیتموم شد. داستان عاشقانه من به اتمام رس
 یاز قلبم فرمان م شهیمهبد! و عقلم هم بر خالف هم یشینم یعاشق کس چوقتیه گهید
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اندازه دوست نخواهم داشت! عشق اول منو  نیرو به ا یهرگز زن گهیدونستم د یبرد... م
دم . با خوشمهرگز طعم گس و تلخ عشق رو نچ گهیهم به باد فنا داد! با خودم عهد بستم که د

تش شدم. آرمین دس ادهینا متعادل پ نیش. از ماستمیخنجر کشنده عشق نا یجلو گهیعهد بستم د
باز سمت کوچه رو هدف رفت. چشمام داشت از  مهیرو دور کمرم حلقه کرد. با پا دره ن

من روش بود و حرف زدن براش سخت بود با  ینیکه سنگ ی. در حالشدیبسته م یزور مست

 : گفت یوافر ینفس تنگ

شم  یجور نیبدنت داغون شده! همشم  یجور نیهم ؟یکنیکارو م نیاخه چرا با خودت ا_
 یخالص ش یتونینم گهید یبار خورد هیاخه نفهم!  یچرا مشـ ـروب خورد یضیمر
زدم: _آرزومه از  یلبخند کم جون تلخ نیارم یدر جواب حرف ها ؟یفهمیم یتونینم

رو پس خودم  مریآلزا نیا دهی. خدا که نمرمیبگ مریبره آلزا ادمیخالص شم. درد هام  یزندگ

 !با شــ ـراب دادم به خودم

 :دیغر تیعصبان با

 !! نه تو امشب کال باال خونه ات اجاره اسمیرج طونیلعنت بر ش_

و  مدیکش رونی. کفشام رو بدون دخالت دست هام به کمک پاهام بکردیوحشتناک درد م سرم
 شیانگشت انگشتر. برق حلقه تو رفتیکه ناراحت با انگشت هاش ور م انیزل زدم به شا

 : بدجور تو چشمم زد. رو بهش کردم و با تمسخر گفتم

مرغا... من امروز  یقاط یحلقه مبارک باشه... هه رفت نمیب یم دیجد یزایتو دستت چ_
ن م یبخت اهیبگو بهم! بگو که چقدر از س کیمرده ها... مبارک دوتا مون. تبر یرفتم قاط

 !اومد مهبد چقدر بدبخته ادتی یشد وقت نیری... بگو که چقدر عقد واست شیلذت برد

 :به جاش با حرص گفت نیکلمه هم حرف نزد. ارم هی یاز خشم منقبض شد اما حت فکش

 نیواسه ا زدمتیم نقدریوگرنه ا یمست فیح زیالل شو اعصاب منو بهم نر قهیدق هی_

 !ببند دهـ*ن بوگندوت رو توروخدا ه؟یها چ یور یدر نی! ایسگ بد یحرفات، تا صدا

 :گفتم رمیبگ یتا ببرتم سمت حموم و دوش اجبار کردمیکه ممانعت م یحال در

 !یو راست ی! مستدیاز آدم مـسـ*ت شن دیرو با قتیاتقافا حق_

رتم داد و تو صو واریو چسبوندتم به د قمیاز جلو دستش کنار بکشم که دست گذاشت  خواستم

 :زد

رو  رتیو غ یمردانگ یتو آبرو نیع رهیمیزنش جلو چشماش م ارویجمع کن خودتو! _
ه ب یشروع کرد خوردینم پتمیدختر که اصال به ت هی! اونوقت تو با از دست دادن برهینم

 !شناسمیرو نم فیمهبد ضع نیخودت! من ا یزدن به جون و زندگ شیآت
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 :رو جلوتر آورد و محکم تر داد زد صورتش

. مجبور بود که شناختیم دی! خفه شدم. اما کم کم باشناسمتینم یعوض شناسمتینم_
ه اش ب کهیکمر خم کرد! شکست و هر ت دنیعمر زجر کش هیرو که بعد از  یبشناسه مهبد

و شکست خورد!  ادیبار نتونست با دردش کنار ب نیاول یکه برا یسمت رفت...! مهبد هی
 رینباشه و حماقت کنه. ش یکه شده منطق بارمیواسه  ستباره عقلش خوا کیکه به  یمرد

 نییآب گرم رو باز کرد و دوش رو رو سرم گرفت. آب از سر صورتم پا یآب سرد و کم
 شیکرد. انگار بهم شوک وارد شده بود. تموم تنه آت سیرفت و همه جونم و لباس هام رو خ

 .م کردموهام و مهربون نگا یگرفته ام شروع کرده بود به خنک شدن! دستش رو ال

 وونهیهم د کمینداره  بیداره... ع یهم عالم یوونگیبودن هم خوبه. د وونهینداره د بیع_

 ...باش تا زخم هات خوب شن

 ی. حوله رو رو سرم چپوندم. بدجورکردیرفتم. نگران نگاهم م رونیاز حموم ب خودم
رو تصرف  نمشویپر ی. چشم هام رو بستم و خواب با تمام قوا تموم افکار هاومدیخوابم م

 .اون شب شد انیپا یبر رنج ب یانیکرد و پا

 نیارم

 یکه مهبد روش دراز به دراز با باال تنه  یرو برداشتم و کنار تخت ییرایپذ یصندل
پسره مظلوم و حساس  نیغمگ یبــ**رهنه افتاده بود گذاشتم. نشستم روش و به چهره 

چون  دیچرا رفت اونجا و خودش رو شکنجه کرد. شا کردمیروبروم زل زدم. درک نم
نشست و به  نیزم یاومد و ساکت رو انی. شادمیفهمیعشق نبودم نم یهنوز زخم خورده 

اومد!  یعاد ریانگار به چشمم غ یزیچیزد.  یمهبد چرخ یداد. نگاهم رو موها هیتخت تک
روش و چشم هام رو  و چراغ خواب بـ*غـل دستش رو روشن کردم. خم شدم دمیاز جام پر

 دیبودن به سف هموهاش شروع کرد ونیدر م یکیو موهاش رو با چشم کنکاش کردم.  زیر

 : گفتم انیشدن! ناباور نگاهش کردم و رو به شا

 !شده؟ ینجوریچرا ا نیا_

که اگر درد از حدش بگذره،  دونستمیجواب گذاشت. م یو من رو ب دیرو دزد نگاهش
 دیموهات سف ،یهضمش کن یو نتون ادیاتفاق ناگوار ب هیغصه که دلت رو چنگ بزنه، 

 .بکنم تا حال مهبد خوب شه، لم دادم دیبا یچ نکهی. بغض کردم و سره جام با فکر ا شنیم

 یا مدتخودم هم به جشن عقدش نرفته بودم و ت یبود که متأهل شده بود. حت یماه کی انیشا
کنم که باب دل مهبد نباشه. از  یدر خفا هم کار یبود. دوست نداشتم حت نیباهام سر سنگ

 انیچون علنا شا ومدیاما خودش شکست خورده باشه خوشش نم نهیرو متاهل بب انیشا نکهیا
به روش  یول دونستیمن رو هم مقصر م ی. حتدونستیم یشکست عشق نیرو مسبب ا

 حهیمل یکه مهبد با اون حال زار بعد از خودکش دیگنجیام هم نم لهیتو مخ ی. حتآوردینم
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بود  شده دیمهبد از خونه ناپد کهنیخبر ا دنیرو بکنه اما با رس کایرا یعزم رفتن به عروس
کمک گرفتن به ذهنم اومده بود و فقط به اون  یبرا انیاونقدر هول بودم که فقط اسم شا

 .زنگ زده بودم

. میختیریرو دور نم گهیاستخوان هم د میخوردیما گوشت هم رو م که اگر ومدیم خوشم
رفتن از  ریو کمکم کرد. تموم مس اوردیچقدر دلهره تو وجودم رخنه کرده نه ن دید یوقت

رو بخواد  یزجر نیمثل مهبد چن یآدم هیکه ممکنه  کردمیفکر م نیخونه تا تاالر به ا
و دم نزنه؟! مگه مهبد  ستهیبا یگریشدن زن آرزوهاش با مرد د میتقس دنیمتحمل شه و به د
پا  ریو غرورش رو ز تیشکسته نداشت؟! پس چرا خودشو شخص یغرور نداشت؟ دل

جز،  یچی! هد؟یها رو بجون خر ثیحرف و حد یگذاشت و به اونجا رفت؟! چرا همه 
 یا گهید یجمله  بالدن شدینم یوفادار تی! جز نهادمیکارش ند نیدر ا ،یمهربون تِ ینها

 زیچ شدیروبرو شدن با مشکالت نم یعمل باشه... جز شجاعت برا نیا ستهیگشت که شا

 !کرد دایپ یا گهید

 .خوادیدل م یلیخ_

 رهیمتأثر و متفکرش زل زدم. چند لحظه بهم خ افهیسرم رو بلند کردم و به ق انیشا یصدا با

 :و گفت دیهاش کش شیبه ته ر ی. دستدیشد اما بعد چشماش رو دزد

 و یدم نزن یول یرو که اونقدر برات ارزش داره از دست بد یزیچ هی ینیکه بب هیلیخ_

 ...رو از کجا به مهبد داده یادیز نیدونم خدا صبر به ا ی. نمیتحمل کن

 دونستمیصبور باشه... اما م نقدریتونست ا یم یچجور دونستمیکردم خودمم نم سکوت

 .بود..! از جام بلند شدم و رفتم تراس تا افکارم رو جمع کنم شیدر پ یسخت یلیخ یروزها

 کایرا

دوخته شده بود. اشکام اون قدر قدرت داشتن که باعث پخش  رونیبه ب نیماش شهیاز ش نگاهم
ه ام چ هیزیکجاست و جه دمیجد یخونه  دونستمینم یرو صورتم بشن. حت شمیشدن کل آرا

به فرمون نداشتم. اونقدر که باعث شد  اریسات یها دنیهم به مشت کوب یتوجه ی. حتهیشکل

 !و زبون باز کنه ادیخونش به جوش ب

و شده ر لیذل یاون پسره  زاشتمیحواسم بود و نم کاشیا ؟یکردن رو بس کن هیگر شهیم_
 یپررو رو دعوت کرده بود؟! فقط نگو تو کرد یاون پسره  یراهش بدن تو تاالر! اصال ک

 !واریکوبم د یبه خدا سرمو م که

 دادمیآتو دستش م دیکردم. نبا اریبرام نداشتن. فقط سکوت اخت یتیاهم چیه اریسات جمالت
 دینقطه ضعف من بزاره . فقط با یعاشق مهبدم دست رو دونستیچون م زاشتمیم دینبا

درخواست . چشام تنگ و قرمز شده بود. به آوردمیتاب م یزندگ نیدرد سوختنم رو تو ا
 یخبر لیفام یها نیماش یاز رسوندن عروس و داماد به خونه بخت با بوق بوق ها اریسات
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به سمت  یعروس ما بود به آرام نیکه گل زده بود و به اصطالح ماش ییپرادو نینبود. ماش

 .کردیکجاست حرکت م دونستمیکه نم یخونه ا

 یکال تو خوده انزل ایشهر . پس خونه در مرکز میشیاز شهر خارج م میبود دار مشخص

 : نبود. با پوزخند گفت

 ونیدستور داده دکوراس یکه تو دوست دار یاونجور تیی. زنداادیحتما از خونه خوشت م_

 .انجام بشه

 یلیخ یآرزو اریازدواج با امثال سات دیبشر نداشتم بگم. شا نیبه ا یچیبازم سکوت. من ه و
 یب یحت دونستمی. مدونستمیها باشه اما من فقط اون و خونش رو مثل زندان و زندان بان م

و دق  شهینداشتن مهبد، روحم شکنجه م یحضورش هم تو اون خونه، بازم از غصه 

 .کنمیم

 یعنی... یعنیمهبد به جشن من اومده بود؟ چرا اونقدر مشـ ـروب خورد تا داغون شه؟  چرا
فقط خودش رو با فکر نداشتن من با خوردن  ای ره؟یازم انتقام بگ ینجوریا خواست یاون م

ا ب ینفسم تو زندگ نیکنه که تا زمان آخر یمشـ ـروب بکشه؟ چرا حاضر شد دم آخر هم کار
جواب منو که  یسوال ب نیمهبد و خودت جواب ا یبکشم! کاش بود جرامشب ز یآور ادی

 !یدادیخورد م یخوره م نیمغزم رو داشت ع

 .متوقف شد یدهکده ساحل یمجتمع ها یدرب ورود یجلو نیماش

 .شو. فقط زودتر که حوصله تو ندارم ادهی. پمیدیرس_

برده. دامن لباس پف دار عروسم رو  ریانگار اس یعوض یبهش انداختم. پسره  یکج نگاه
 یشم! ندا ادهیدر رو هم واسم نگه نداشت که پ یشدم. هه خسته نباشه حت ادهیجمع کردم و پ

 یباز نی. تحمل کن باالخره اشهیعذاب هم تموم م نی... اکاینداره را بیوجدانم بلند شد... ع
 ی. ولشهیتموم م یخفت جور بهتر نیاخرش ا ای یریمیم ای. دیخواهد رس آخرهم به راند 

 .رو نشون داد تشیشخص دیپنهان و پل یایزود زوا یلیهم خوب خ اریسات

 یبرگشته بود. از حسادت تموم رگ ها یاساس اریصفت سات ،یمهبد تو جشن عروس دنید با
ده ش رهیمهبد، تو صورتش خ دنیبعد از د ی. جور بدزدیم رونیاش داشت ب قهیگردن و شق

 .دمیجشن دست کش عیوقا یادآوری! از شدیبود و رنگ به رنگ م

کردم تا جلوم رو خوب نگاه  ی. سعرفتیم جیهم گ ی. گاهکردیدرد م یجور ناجور سرم
د و ز یچرخ نی. دور ماشستادمیدر ا یبهم بخوره. جلو اریباعث نشم دست سات یکنم تا حت

خونه  کیزده بودن کند و غر غر کنان تو سطل آشغال بزرگ نزد نیگل به ماش یهر چ
 شیچارگیب نیبه حال ا یلی! دلم خیزدم. بدبخت عقده ا شبه کارا یانداخت. پوزخند بزرگ
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که خودش با زبون خودش  کنمیم یکارهاش ادامه بده کار نیسوخت. اما اگر بخواد به ا

 .با من و ازدواجش بوده یاشتباه عمرش، زندگ نیاعتراف کنه که بدتر

در رو باز کرد و دمق حفاظ رو به عقب هول داد. خودش  یجلو یمشک یحفاظ آهن چفت
 .اوردیمنو سر ذوقم ن یحت دیبزرگ و سف یو راه رو برام باز کرد. خونه  دیرو کنار کش

سه متر در چهار متر؟!  ایمتر باشه  صدیداشت زندان س یمن زندان بود چه فرق یبرا نجایا
و دوتا ستون که سقف و تراس  ییالیو یخونه  ییباال یطبقه  یاتاق تو یتراس بزرگ جلو

 یارجخ یل سقف خونه به بنا داده بود. سقفش مث یجلوه نسبتا خوب کردیرو به هم متصل م
و دو جداره بود. چشام رو چند لحظه رو هم گذاشتم  کیو کوچ یها کج و پنجره هاش عمود

 یکوتاه جلو در باال رفت. دره قهوه ا یباعث عدم تعادلم نشه. از سه تا پله  جهیتا سر گ
 یخونه ها ی. جالبدیرسیها به گوش م یکیاز همون نزد ایدر یسوخته رو باز کرد. صدا

 .هستن ایدورشون ندارن و همه شون رو به در واریکه د نهیا یدهکده ساحل

 لیاست یداشت. مبل ها یکیش یبزرگ و ناهار خور ییرایزد. پذ یتو خونه چرخ نگاهم
 ستالیکه کر یبزرگ یشده بود و بوفه ها دهیچ ییرایو، دو و سه نفره دوره پذ کی یسلطنت

پنجاه و دو  ونیزیبودن. تلو ییرایدو طرف پذ دخوریو مجسمه در هر دوتاشون به چشم م
کرم رنگ بود  کیسرام نیبود. کف زم ستادهیمبل ها ا یروهم خموش و ساکت روب ینچیا

 یپهن شده بودن. لوسترها نیبا فاصله رو زم یدست باف و کرم و قهوه ا یو فرش ها
با  یچوب زیبودن. م زونیبزرگ و پر چراغ که همه چراغ هاشون روشن بود به سقف او

. آشپزخانه خوردیچشم م هب یرز تو ناهار خور یگلدون پر از گلها هیو  یدوازده تا صندل
 چیساندو د،یسا یبا دیسا خچالیاف،  یام د یها نتیهاش کامل بود. کاب لیاپن و تموم وسا

و  دیکش ستادنیا جایبود. باالخره دست از  یساز و و و....! در کل تم خونه کرم و قهوه ا

 .قم رو نشونم داداتا

 .رو ندارم شبت خوش گهید زیچ چیدست چپ طبقه باال اتاق توعه. االنم حوصله تو و ه_

 !ادیبگم برو بابا بزار باد ب خواستمیحوصله شو داشتم م یلیمن خ یانگار یجهنم که ندار به

نگذشت  یزیکه ظاهرا حموم بود رفت. زل زدم به مبل ها و چ دیدر سف هیو بسمت  دیچرخ
لند و ب هیپا زیاز پله ها باال رفتم. چندتا م اطیشر شر آب از حموم بلند شد. با احت یکه صدا
م بود دهید نییکه در طبقه پا یزیمتفاوت تر از اون چ یدست باف اما با رنگ ها یفرش ها

چشم نواز با فاصله استاندارد رو  یها یو نقاش سینف ی. تابلو فرش هااومدیبه چشم م
 نجایبه ا میخودم و خواست قلب یکه با عالقه و پا فیزده شده بودن . ح خیبه م وارهاید
و شاهانه! اما به درد من  یپرنسس بود. سلطنت هیدر خور  یزندگ نیبودم وگرنه ا ومدهین

 هیبودم. در اتاق رو باز و چراغ رو روشن کردم  وکسزندان ل هی ی. من زندانخوردینم

 !گرفتنفره چشمم رو  هیتخت 
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چه برسه که  نمیرو بب افشیو ق ختیر خوامیداشت که نم نویخوب بود که شعور ا چقدر

 ! کنارش بخوابم

 هیردم و پرتش ک دمیکش رونیتحمل کنم. تاج و تورم رو با حرص از سرم ب تونستمینم گهید
اراده شروع کردم به پرت کردن و شکستن هر  یب غیو ج هیگوشه و از شدت حرص با گر

 !تو اتاقم یشکستن یش

 لیسه

حس راه رفتن هم  یاومده بود، حت شیکه اون روزا پ ییزایجام پا شدم. بخاطر تموم چ از
مامان از پشت سرم  یرفتم. صدا یو راه م دمیکشیم نیزم یپام رو رو ینداشتم و پاشنه 

 :دیرو اعصاب نداشته ام خط کش

 پسرم؟ یریپنگوئن چرا راه م نیع_

حالم داشت  کردیرو گوشزد م یداده بود و مدام همه چ ریچند روز بهم گاون  گهید نقدریا
و  یمادر من بود که به همه چ یخصلت ها نیاز بدتر یکی نمیخورد! ا یبهم م یاز زندگ

بار  نی! اما ایهست یچرا اونجور یهست ینجوریچرا ا گفتیهمه کس کار داشت و مدام م

 : سمتش گفتم دمیچرخ یبلند همون طور که م یو صدا یتند اطاقتم طاق شد و ب گهید

! تو ؟یرو زهر مار آدم نکن یزندگ یند ریگ یبه هر چ نقدریخدا ا یمحض رضا شهیم_
 مامان؟ یکار دار یچرا به همه چ

 .اش گشاد شد رهیت یقهوه ا یرنگش از تعجب باال رفت و چشما ینازک قهوه ا یابروها

 !نگفتم که پسر جان گفتم درست راه برو عربده زدن نداره که یزیگفتم؟! چ یمگه من چ_

 :کوتاه اومدن، بحث رو کش دادم و گفتم یزدم و بجا یحوصله بهش چشم غره ا یب

تو رو تحمل  یگفتم! بابا چجور یمن چ یگیبعد م یاری! داد آدم رو در مینیهم شهیهم_

 !دونمینم کنهیم

 !"نگفتم که یزیاداش رو در آوردم "من چ بعدم لــ*ب و لوچه ام رو کج کردم و و

 .تا کرده باشم یبه تند یجور نیوقت به خاطر نداشت که من باهاش ا چینگام کرد. ه مبهوت

اکثر اوقات حرف شو با  شهیکرد. هم یطور چپ چپ نگام م نیو هم ظیغل یاخم بابا
از نگاهش هم حساب ببرم و  یشده بودم که حت تیترب یجور یزد. از بچگ ینگاهش م
 نیساکت شو و بار آخرت باشه ا یعنیکنه  ینگاه م یو چپک زیت یجور نیا یبفهمم وقت

تفاوت روم رو بر گردوندم.  یلج افتاده بودم. ب ده. اما من اون روز رو دنیزنیحرکات رو م

 .کردن یدرکم م کمیشد  یم یدورم باشه. چ یبشر یبن چیخواست ه یاصال دلم نم
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 .االی. لیسه فتیاه بر_

 برو یعنیبهم زل زد و سرش رو به سمت اتاق خواب تکون داد.  یجلوتر و جور بد ستادیا

 !تو حرفم نباشه

من وارد اتاق شد. در رو هم پشت سرش  تیحرفش اطاعت کردم و رفتم تو و اونم به تبع از
 زیکنار م یچوب ینفره خودم نشستم و دستام رو به هم قالب کردم. صندل هیبست. رو تخت 

خم به ت شیشغل یو برعکسش کرد و روش نشست. به عادت رفتارها دیکش رونیکارم رو ب
واقعا خنده دار باشه که اون روانشناس  دیبود. اره شا شناسسرش روان ریچشام زل زد! خ

باز پرس و متهم شده  نینشسته بودم. ع خیبودم. ساکت و س ختهیبهم ر ینجوریبود و من ا

 : گفتم یو با لحن دو به شک دمیست لبم رو جو. پومیبود

 !یکن یمنو باز پرس یخوایحتما االن م_

 .کرد زیرو تو دهنش چرخوند و چشماش رو ر زبونش

 !ه؟یفازت چ_

قدر هم  نینوجوان و ا یبچه ها نیا نیلحن ازم سوال بپرسه. ع نیانتظار نداشتم با ا اصال
به هم  یزدم. اما بابا با همون ابروها یاراده خنده ام گرفت و لبخند گله گشاد ی! بیخودمون

 .اش بدتر از قبل اخم کرد وستهیپ

 شد؟ یجواب من چ ؟یخند یکردم م فیجوک تعر_

 :. خودم رو جمع کردم و گفتمدیرو لبام ماس لبخندم

 .نیفقط حوصله ندارم. هم یچیه_

جا کرد و از همون یکه بدتر بابا رو کفر دمیشدار کشک ازهیخم هیچرا  دونمیبه دنبالش نم و

 !دیداد آب دار کش هیسرم 

 !اخه هیچه وضع نیرو تمومش کن! خجالت بکش ا یمسخره باز گهیبسه د_

 !افتاده بود تیرو دور عصبان ی. بدجوردمیدادش از جام پر یصدا از

 یخوایجا و نم هیکردن به  رتیانگار زنج یگردونیاز من رو م یزنیبا مادرت بد حرف م_
که تو  یستین یتو تنها کس لی! سهیایب رونیب یکه توش خودتو حبس کرد یاز اون سوراخ

 نیا نی! عضهیکشه، مر یکه داداشش زحمت م یستین یمشکالت داره! تو تنها کس ایدن
 ای! دنیبچه ها که عروسکشون رو از دست شون کش نیا نیع ای یمونیها م شهیعاشق پ

 یگیم یزنیاالن حرف م اینده!  رینمه آدم باش که ادم بهت گ هی ایحرف بزن بگو چته 
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 یگیم تیشگیمتفاوت از خزعوالت هم یزیچ هیو  یکنیو دل خودت رو سبک م هیدردت چ

 !نباشه یخبر شتیپ قهیچند دق یشعوریازون ب رونیب یاتاق رفت نیاز ا ای

 شعورمیسوال برد! آدم که به نظرش نبودم ب ریدرد نکنه واقعا! کال همه وجود منو ز دستش

 !یچ گهیکرد... د یکه منو تلق

امش نگه داشتن احتر شهیبزنم. هم یبابا حرف تیموقع عادت نداشتم که در برابر عصبان چیه
 نطوریا شدیو باعث م دادینم یهم سکوت جواب قطع شهیبرام واجب بود. اما خب هم

 .طور نبود نیا قتی! اما در حقهتیاهم یبرداشت کنه که حرفاش برام ب

ه فعال دارم ک یتیاما تو سن خودم ظرف ستمیجدا بافته ن یکم! بله تافته  هیمن فقط خستم _

 ...پر

 !یکن شیجام که خال نیکن! من ا شیخال_

موهام بردم. بغض  یحرفام و نزاشت کاملش کنم! دستم رو تو نیب دیعادت معمول پر طبق

 .خواستم تنها باشم ی. فقط مهیدونستم علتش چ یگلوم رو گرفت و خودمم نم یبد

 .کنمیبابا خواهش م یسر بسرم نزار شهیم_

شل شد و به ظاهر  میدرمان دگ دنینگاهش کردم. با د سیخ مهین یو با چشم ها ملتمسانه
زود اومد و جلوم نشست و دستش رو رو بازوهام  یلیدست از سماجت برداشت اما خ

 .گذاشت

 خوامیمن م لیسه نی! ببیشد ینجوریا یچون تا حاال به حال تو خودت بود شهینه نم_
کنم که حالت  جادیا یطیچه شرا ایچکار کنم که حالت خوب شه  یکمکت کنم اگر تو نگ

نه درس  یخونه نه کار کن یاصال بمون یمونم. تو ازاد یم یخوب شه من همش تو نگران
 نیخودتو با ا ینداره ول تیهم کار یعار بخدا کس یکار و ب یب یبمون یجور نیهم یبخون

 و یآزار نده! تو تمام تالشت رو کرد یمهبد بکن یبرا یکاریتو هم  دیافکار که حتما با
 که! خدا پس یکن یکاریتو  دیشو به خدا واگذار کن همه اش نبا هیبق گهی! د یکنیهنوزم م

 !اون باال چکاره اس هان؟

 !به مسئله نگاه نکرده بودم؟ دید نیچرا خودم از ا دمیبه چونه ام کش یدست

مهبد درسته تو  نیجان؟ کمک کن اما با اراده نه با حرص خوردن! بب لیسه گمیغلط م_
 هی تاینها ایاز نصف روز  شتریبازه اما ب یمدت خودشو م هیهست درسته  یادیمشکالت ز

به  شهیکه مجبور بخاطر شماها بجنگه و شماها رو هم ادیم ادشی! باز ستین شتریروز ب
 مقاومت کنه؟ یا زهیاون به چه انگ ی. اگر تو افسرده بشدارهنحو کنار خودش نگه  نیبهتر

 : حرفاش تکون دادم و گفتم دییرو در تا سرم
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 واسم که برم؟ یبابا مشاور سراغ دار_

و ت گفتمیروانشناس م هیتعجب کرد. پدر من خودش روانشناس بود و من داشتم به  بدجور
 یخنده اش گرفته بود خودش رو کنترل کرد و فاز دلخور نکهیبا ا ؟یمشاور برام سراغ دار

 : گفت یبرداشت و جد

به دردت  گهید یکیو  خورمیمصرفم که به دردت نم یمن اونقدر ب یگیتو م یعنی_
 خوره؟یم

و از رو تختم  دمینبالش دستش رو سمت کوسن مبل برد! خودم رو با خنده عقب کشبه د و

 : از دستش در برم داد زدم کردمیم یکه سع یو در حال دمیپر

 !بخدا غلط کردم ولم کن_

اومده بود که من  یشدم! ک الیل ی نهیبه س نهیکه س رونیسمت در و خواستم برم ب دمیپر

 !دم؟ینفهم

است خو ی. انگار مدیچرخ یم یبی. نگاهش تو نگاهم جور عجمیبود ستادهیهم ا نهیبه س نهیس
ده؟ اوم یخواست بگه و اصال واسه چ یم یرفته بود که چ ادشیبه کل  دنمیبگه و با د یچی

اش حاال نسبت به قبل  دهیپر یبه وجناتش انداختم رنگ و رو یخودمو صاف کردم و نگاه
. اددیش بود و هم چنان غم تو صورتش جوالن متن شیلباس مشک هنوزبهتر شده بود.  یکم

 .زد یرها شده بود، به کنار شیشونیاز موهاش رو که به عرق اغشته و رو پ یدسته ا

 .میحرف بزن دیبا نمیاومدم تو رو بب_

کردم که حرف نگاهم رو به  یتنهامون بزاره نگاه پر خواهش یقیدقا نکهیبابا به منظور ا به
 من تکون قابل یخواسته  دییزد و سرش رو در تا الیبه ل یا دارانهیخوند. لبخند خر یخوب

بابا فرار کردن و بدو بدو  یاز دست شوخ یبه خاطر تقال هام برا یداد. بدجور یتوجه
 یب الیاتاقم رو برداشتم و کولر رو روشن کردم. ل لتی. کنترل اسپبودهامون گرمم شده 

 .دمییپا یحرکاتش رو به وضوح م ریپرت کرد. متح یسمت هیحوصله مانتوش رو به 

 ال؟یشده ل یزیچ_

 !زد و چپ چپ نگام کرد هیپشت سرش تک واری. به دنیرو زم نشست

! اون پسره رو که داداش رنشیبشه؟ اون پاتوقه بود قرار بود بگ یچ یخواست یم_
 ادته؟یکمکش کنه پاتوقشون بهم بخوره  خواستیم

 :چونم گذاشتم و بعد از تکون دادن سرم گفتم ریرو ز دستم

 ؟یاره؛ خب که چ_
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 :خودشو جابجا کرد و دمق گفت یکم

 هی همون جا. نیزم ریکردن تو ز دایفلنگ رو بست. چند تا جنازه هم پ دیزودتر فهم سهییر_
ر فک یکه کل انزل یی. بچه هادنیکش رونیب اطشیح نیچند تا استخون بچه رو از تو زم

 .نرو بکش زیهمه چ یکه نشد اون رذل ب فیبودن کشته بودن. ح دهیدزد نایگم شدن ا کردیم

 یشد و با همون کوسن یبابا کفر نیاونم ع هویچرا  دونمیشونه ام رو انداختم باال که نم فقط

 :گفت ظیقرار داده بود هدفم رفت و با غ تیکه بابا منو مورد عنا

گوساله فلک  نیاز تو که ع نمیمهبد ا یاشیون از عها تو هم ! ا یحال بهم زن شد یلیاه خ_

 !! اصال امروز اومدم ادمت کنم! جمع کن خودتو بابا مسخرهیمون یشده م

کردم! تموم که شد معترض و  یکردن هاش نگاه م غیج غیگشاد شده به ج یچشم ها با

 :کشدار گفتم

 !خب بابا! پاره نکن خودتو یلیخـــــ_

 الیشد که راجع به مهبد ل میتازه انگار بهم تفه هوی! اومد بزنتم که دمیو منم پر دیجاش پر از
کردم که تعادلش رو از  ستیا یبرداشت و اون قدر ناگهان زیخ عیگفت! اون قدر سر یچ

 !میافتاد نیزم یافتاد رو من و با هم رو شینیدست داد و با تموم سنگ

 :دادم و دو به شک گفتمبهش مهلت غر غر زدن هم ن یکمرم درد گرفت اما حت بدجور

 مهبد؟ هیاون از چ یگفت_

تو صورتم کوبوند! صورتم رو  ینگام کرد و کوسن رو باال برد و زرت جیو گ متعجب

 :رو پس زدم و گفتم الیناخوداگاه جمع کردم و با حرص از رو خودم ل

 !کنمیم کارتیدارم چ کنهیفکر م ادیب یکیرو من  یکه افتاد ینجوریپاشو بابا ا_

 نیگشاد شد و با اخر یبدجور قد نعلبک الیل یاز حرف خودم خندم گرفت اما چشمها خودمم

 :زد غیتوانش ج

 !شعوریادب ب یها! ب یلی! خلیسه ییچشم و رو یب یلیخ_

 !زدم که با دست زد تو دهنم ییدندون نما لبخند

 !مرض قورباغه_

 !ار دادرو از تختم قاپ زدم و اونم کوسن رو محکم تو دستش فش بالشم

 !قورباغه باباته_
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 :نخنده؛ گفت کردیو خندهش گرفته بود اما کنترل م اوردیم ورشیکه به سمتم  یحال در

 !تو هم هست یمن بابا یبدبخت بابا_

به خنده و قهقهه شده بود و رجز  لیتبد تی. جدمیزد یرو م گهیبالش و کوسن مدام هم د با

 !یخوان

 !حقته ریبگ ریالبگیل کشمتیم_

 .که دادش در اومد دمیرو چنون تو سرس کوب بالش

 !لیسهـــــ کنمیخفه ات م_

 دنیشروع به کش انهیرو اون طرف بالش گذاشت و به قصد گرفتنش از من وحش دستش

 !کرد

 !ایح یب یبدش به من پسره _

 !یریقدر زور بزن تا بم نیا دمیسو سو نم_

که از وسط جــر خورد و تمام پر هاش به هوا رفت!  میدیدومون به شدت بالش رو کش هر
 رمیبگ نشگویرو ن الیشرمان ه بزنم و ل یبه فنا رفت! خواستم حرکت ب نمیبالش نازن یوا یا

انگار  کردینگامون م یجوری. میکرد شد یکه تازه متوجه مامان که با دهـ*ن باز نگامون م

 !دهید یمارستانیدو تا ت

 !شد انیم از پس مامان نماکم بود که بابا ه مامان

 نجا؟یچه خبره ا_

 یو م دنیرقص یرو تو اتاق چرخوند چشمش که به پر ها افتاد ماتش برد! پر ها م نگاهش

 .دو تامون رو بر انداز کرد هانهیاومدن! عاقل اندر سف یم نییو پا دنیچرخ

 !ده؟یچرا بالش ترک ن؟یخل شد_

 .میتخس همو نگاه کرد یبچه ها نیع الیل منو

 !بود اقا رضا لیسه ریتقص_

 : دمیسمتش و غر دمیچرخ ظیغ با

 !بهم قورباغه یتو گفت_

 !خوب کردم_

 :گرفت و گفتم حرصم
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 !یغلط کرد_

 !یتو کرد -الیل

 رینخ -من

 _ارهالیل

 !ری_نخمن

 !_ارهالیل

ه ک میزدیم یرو رو هوا جور گهیو همد میکردیبه دنبالش فقط با دستامون به هم پرخاش م و

 !دیتو زدن د ادمونیحرکات دستامون رو از سرعت ز شدیبه زور م

 یکه قاه قاه م یخنده مامان و بابام بلند شد! بابا در حال کیشل ینگذشت که صدا یزیچ

 :گفت دیخند

 !دیا وانهیبه موال شما دوتا د_

 الیل مریازت بگ یحال هیرفت و حق به جانب با گفتن اه روشو بر گردوند!  یچشم غره ا الیل

 !هیشه قورباغه ک تیخانم تا حال

 مهبد

 

 

بسته مو هم  یچشم ها یدیاتاق گوشم رو ازار داد. نور شد یشدن پرده ها دهیکش یصدا
ر سرم تعجب ب ینیچشام رو باز کردم. سنگ یدادم و به سخت مینیبه ب ینیکرد. چ یم تیاذ

گاهم کردم و رو تخت  هیشد. با رخوت دستام رو تک یبود. از درد داشت منفجر م زیانگ
ه هاج و واج ب دیچرخ یم جی. نگاهم گدیکوب یداشت با پتک تو سرم م ینشستم. انگار کس

 :دمینال یگرفته ا یدو رگه  یکردم. با صدا یدور و برم نگاه م

 کنه؟یقدر سرم درد م نیشده؟ چرا ا یچ_

با  نهیافتاد. دست به س نیدر حال انفجارم شدم که تازه چشمم به ارم یشونیپ دنیمال مشغول
افتاده بود که ابهت  یا هیبود. رو صورتش سا ستادهیپنجره قرص و محکم ا یاخم جلو

 .کرد یم شتریاخمش رو ب
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سرخ! چشماتم داشت  شیگوله ات هی! صورتت شده بود یتا خرخره مشـ ـروب خورد شبید_
 یخجالت نم ؟یکن یمخورد! تو شرم ن یگنده دهنت داشت بهم م یزد! حالم از بو یم رونیب

 ؟یاون همه ادم با خوردن مشـ ـروب آبرو اعتبار خودتو و منو به باد داد یکه جلو یکش

 یزیصداش رو بخاطر سر دردم نداشتم. چ دنیاخر رو با داد ادا کرد. اما طاقت شن جمالت
م. دکرده بو یبارم کنه و غر بزنه . کار احمقانه ا یبود که حق داشت هر چ نیکه مسلم بود ا

و از جام  دمیکش یحماقت منو درک کنه. آه بلند نیتونست علت ا یخب اون کامل نم یول

 .که کل شب روم بود یبه تا زدن ملحفه ا دمبلند شدم،شروع کر

تونستم تحمل کنم.  یخوردم نم یاما باور کن اگر نم یو ازم دلخور یا یدونم عصبان یم_

 !یبفهم دمیچمه... نبا یفهم یتو هم نم

سوخت و ملحفه از دستم ول  یاز اتمام جمله ام نگذشته بود که صورتم جور بد یا هیثان چند
 یدرنگ رو یرو شوک زده نگاه کردم. دستم رو ب نیو نا باور ارم اریاخت یشد و افتاد! ب

لت و با چشام دنبال ع کنمیبر و بر نگاش م دید یکه زده بود بهم، گذاشتم. وقت یا یلیس یجا

 :فکش منقبض شد، صداش رو بلند کرد و با غضب گفت گردم،یمزدنش  یلیس

 یلیخ ی! فکر کرد؟یادم شد یحرف بزن یدوتا کلمه بلد یبزرگ کرد کلیه یکنیفکر م_
 یچمه؟ اخه بد بخت من اگه نم یفهم یکه تو نم یگیم یگردیکه بر م تهیحال یاز زندگ

کردم قدر نشناسه  تیه من تربنبودم که! تو رو خود نجایچه مرگته االن خبر مرگم ا دمیفهم

 !چارهیب

موضوع تو گوشم  هیبود که سر  یبار نیو از خجالت سرخ شدم. اول نییرو انداختم پا سرم

 .کردم یم یخودخواه دیروم دست بلند نکرده بود. نبا یطور جد نیوقت ا چیزد. ه یم

 .نیارم خوامیمعذرت م_

محکم بسته شدن در منو پروند. کالفه  یرفت، صدا رونینگاهم کرد و از اتاق ب یتند به
 یچارگیحجم از ب نیاوصاف و ا نیتخت نشستم. با ا یچنگ زدم و رو یموهام رو دو دست

 شمیارومتر حلقه محاصره تو تنگ کن کمتر ازما کمی ای. خداشمیم وانهیآخر من د یو بد بخت

 !...ارمیدارم کم م گهیکن... د

هر دو  نیو ارم انیدم و در اتاق رو باز کردم. شااز جام پاش ده؟یغصه خوردن چه فا اما
 نیو ا دنیمن دست از حرف زد نشون کش دنیکردن. با د یبا هم پچ پچ م ییرایگوشه پذ

ب آ یو بطر خچالیندادم و رفتم سمت  یتی. اهمزدنیداشتن راجع به من حرف م نکهیا یعنی

 .ختمیر وانیخنک رو از درش برداشتم و تو ل

. با چشماش منو ستادیاشپزخانه روبروم ا شخوانیاومد سمتم و پشت پ نهیبا طمأن انیشا

 .کردیم یواکاو
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 ؟یبهتر_

بود که هر  دینداشتم که بهش بزنم. سر دردم اون قدر شد یحرف چیشو ندادم. ه جواب

 .رو سره جاش گذاشتم و از کنارش رد شدم یداد. بطر یازارم م ییصدا

تا  یبخور یابک یزایروز بعد همش اب و چ یکنیمـسـ*ت م یوقت دی! بایکم اب خورد_

 ...اثراتش

 ...انیشا یزنیحرف م یلیخ_

ا تعجب کنه. ام یبود باعث شد بدجور ینهفته ا یادا شد و توش خفه شو ظیکه با غ یا جمله

 :و گفت ومدین نییاز موضع خودش پا

 بده به فکرتم؟_

 :هش و گفتمزدم ب یسمتش و با تمسخر و پوزخند با سر اشاره ا دمیچرخ

 یکیکه دست به  یجناب همت! مخصوصا همون موقع دهیبه ما رس یـــــلیاز شما خ_

 !که عشق کشکه و فالن بصار نیو منو خام کرد نیکرد

 :و سرش رو کج کرد و حق به جانب گفت یخنده بلند یعصب

و  نیخورد یبه درد هم نم یدون یکبوتر با کبوتر باز با باز! خوبه خودتم م یدونیخودتم م_

 !هان؟ یشد ینم مونیشد پش ی! از کجا معلوم اگر زنت میقبول کن یخوا یباز نم

که  رمیخواستم بپذ یدونستم که حرفاش درسته و من از سر لج با خودم نم یم خودمم

 :و گفتم اوردمیشکست خوردم اما کم ن

رو  یشد شوهرش یکه تو رفت یبار اون هیمن  یول گهیکفتر با کفتر باز با باز د یگیتو م_
اون از تو گاو تر بود که  ای یبا اون ازدواج کرد یرفت یتو گاو ایدر حد گاوم نبود  دمید

 !یا قهیسل ینه فرهنگ داره چقدر تو ب شهیاومده زن تو شده! دختره نه ادب حال

! رونیب زدیکه تموم شد شروع کرد به رنگ به رنگ شدن. رگهاش داشت از بدنش م حرفام

 !باد کرد واسه من رتشمیغ اوهوع چه رگ

 !زر نزن شیشناس یهم خوبه نم یلیزن من درست حرف بزنا! خانم من خ یدرباره _

 :کردم گفتم یکه بر اندازش م یو ابروهام رو باال دادم و در حال ستادمیا نهیبه س دست

زر  گفتمیم دیاونم کورکورانه، با یکردیرو قضاوت م کایکه را ییپس من هم موقع ها_

 !دخالت نکن درسته؟نزن 

 : تگف یو کفر دیکش شیشونیبه پ یحوصله برانداز کرد. کالفه دست یبرشو ب دورو
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 !بود تموم شد رفت یچیها! بابا اون  یهست یریاللــه اکبر! عجب آدمه گ_

 !بردارم انیشا یگلو خیمن هنوز قصد نداشتم دست از ب اما

 یرتیکه زدم تموم شد رفت چرا غ یحرف گمیتموم شد رفت پس منم م نیا یگیپس اگر تو م_

 !خب؟ یشیم

خونه  فونیو مداوم آ یدر پ یبگه که زنگ پ یزی. اومد چمیبا غضب نگاه کرد گروید هم

 !هر دومون رو ساکت کرد نیارم

 !دست شو گذاشته رو زنگ؟ ینجوریا هیاه ک_

 خوانشیدستش رو با پارچه پ نیتکون دادم. ارم دونمیبه نشون نم یسر انیدنبال سوال شا به

 !رفت و با غر غر جوابش رو داد فونیآشپزخانه خشک کرد و به سمت آ

 !سوخت فونی! آیچه خبره آدمه حساب_

مثل آرد  یجور بد نیرنگ ارم هویکه  میکرد یتفاوت نگاهش م یب انیمنو شا یجور نیهم

 !دیچرخ یدوتا مما  نیشدم مبهوت نگاهش ب قیشد! اخمام تو هم رفت و بهش دق دیسف

 یبرا شهیحرکاتش هم نیشده اما خشکش زده بود. ا یدست و چشم اشاره زدم که بگه چ با

 :نگذشته بود که وا رفته و داغون داد زد یزی! چومدیمن نگران کننده م

 !شده؟ ی! ساختمون موسسه چ؟یچ_

 انینگاهش کردم! شا زیو ت یجمله فور نیا دنیکه تا اون لحظه مبهوت مونده بودم با شن من
و  جینشست! گ نیزم یوا رفته رو نیقاپ زد که ارم نیرو از دست ارم فونیو آ دیاز جا پر

 !شده بودم رهیمبهم به دوتاشون خ

 یوقفه م یشده بود زل زدم. اشک هام ب لیاز خاک تبد یرفته به ساختمون که به تل وا
د. گرفته بو شیکه با لودر صافش کرده بودن زانو زدم. قلبم آت یساختمون یجلو دنیچک

 .دمیکش یجگر سوز ادیاز خاک رو برداشتم و تو دستم فشار دادم و فر یمشت

آوار جونشون رو از  ریفرار، ز یبرا یفرصت چیه یکه سه تا کارگر مظلومانه و ب نیاز
 نیو ارم انی. شادید ینمرو  یچیچشمام از زور اشک ه زدمیسوختم. زجه م یدست دادن م

خواست  یکردن. دلم م یتأثر مخروبه ارزوهامون رو با حسرت و اشک نگاه م تیهم با نها
اون سه تا کارگر زحمت کش مرده بودم  یمردم کاش من جا یمکرد و  یدهـ*ن باز م نیزم

 ...موندمیآوار م ریکاش من ز

الم . حدیلرز یبه ساختمون موسسه پاتک زده شده بود. دستام با شدت هر چه تمام تر م شبانه
مشت شده ام، مشت  یبا دستا نیدست خودم نبود. رفته رفته مردم دورمون حلقه زدن. به زم

و جان  قیکدام به قدر زخم دلم عم چی. اونقدر که پر از خون و زخم شده بود اما هدمیکوب یم
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 گهیشکنه و د یباره سرت اوار شه. کمرت م کیبه  ایکه دن ین از روزفرسا نبود! اما
کاخ ارزوهام رو به  یبود؟ ک ی. کار کیراست کردن کمر شکسته ات ندار یبرا یجون
 یاهیکار رو به س یبچه ها دیجد یایتمام دن یرحم یبا ب یکرد؟ ک لیخاک تبد یمشت

و نابود کنه! چرا  ستیبکشه و ن شیتچند صد نفر رو به ا دیکشوند...! چطور دلش اومد ام

 !از بچه کار تو پاس شب حضور نداشتن؟ کیاز  کی چیه

 

 

 یم جیگ یکرد. سرم جور بد یانگار دور سرم طواف م ایاز جام بلند شدم. دن یسست با
چ بود و رنگش با گ ستادهیا یافکنده در گوشه ا یرفت. احمد که مسئول پاس شب بود با سر

و مطمئن بود که از گناهش نخواهم گذشت! پاهام  دهیترس یلیمشخص بود خ. کردیم یبرابر
 شرهنیپ ی قهیدستام رو رو  میبا تمام خشم درون یدرنگ چیه یبشد!  یم دهیکوب نیرو زم

داشت پوستم  یام از فرط ناراحت قهیگردن و شق ی. رگهادیدو یگذاشتم. خون رو صورتم م

 .زدیم رونیشکافت و ب یرو م

 

 

 !ایعوض نیکردیم یچه غلط نیتو و بچه ها کجا بود شبید_

تو تنش نشست.  یبد یجمع کرد. سرد ادمیصورتش نعره زدم. صورتش رو از شدت فر تو
راه  نییپا به یخون کهیدستم بلند شد و با تمام توانم زدم تو گوشش! گوشه لبش پاره شد و بار

 !گرفت

 مصرف؟ یب یتمام شب کجا بود_

 !ره شداز شدت داد پا گلوم

کس و سر آل یرو رو ایخواستم دن ی. مدیباریتته پته افتاد. ترس و شرم از تمام وجناتش م به

 .شب خراب کنم ینگهبان یبچه ها هیاحمد و بق

 ... ب... ب... بخدا من... من_

سمت  شدمیگرفتم و کش واریشو از د هیتو دستم چپوندم و فشارش دادم. تک شتریرو ب قشی

 :دمیخودم و غر

 ؟یعوض یچ تو_

 :زانو زد. با سکسه و هق هق گفت نیزم یو وا رفته رو ختنیهاش رو صورتش ر اشک



www.taakroman.ir  

 

  

 
158 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

ق...قل..قلبش عم...عمل ب..ب...بشه پو...پول ال.. الزم  دیبابا... بابام... با... با_
...ن ...نهاد داد گ...گفت شینهاد... پ شیاو...اومد پ یم.. مرد هیبود...دم... به به ...بخدا! 

وض...وضعمون خ...خوب  دهیبه....بهمون م...م ید.. دست هی رهی...خی.اونم خ... خاو..
! م...من ش... شک ن...نکردم یهم... همگ ششی... پ یپ میگ... گفت ب... بر دش..شه بع

 !که...که ق...قالتاق باشه

 !از شدت خشم منقبض شد و از شدت خشم نعره زدم فکم

 !خــــــــدا_

احمد رو به قصد کشت باد کتک گرفته بودم. اون مردک با چقدر پول،  یمالحظه ا چیه یب
که  میامثال احمد بود یبرا تیهو یارزش و ب یبود؟ چرا اونقد ب دهیوفادار منو خر ارانی

و چند  نیچند یسپرد؟ تالش ها بهیبخواد و خودش رو به دست غر یزیروش نشد از ما چ
. میتموسسه نداش نیا یبنا کردن دوباره  یبرا یدیام چیه گهیبود. د تهساله مون به باد فنا رف

 .چشام رو گرفته بود یاومد و سقف ارزوهامون رو باد برد. خون جلو یطوفان

منو احمد حائل  نیب انیشک اگر شا ی. بدنیبا سرعت به سمت منو احمد دو انیو شا نیارم
 یجونش رو با چاقو خوردنم نجات داده بودم؛ با دستان خودم م یکه خودم زمان یپسر شدینم

 .کشتم

 !بســـــه شیکش یم یمهبد بسه مهبد دار_

اون لحظه  یخونش کتک بزنم. درک درست یقطره  نیکردم تا احمد رو تا اخر یتقال م مدام
 دیاش تایاحمد حماقت کرده نها دونستمیاز اطرافم نداشتم. خودمم م ت،یبخاطر شدت عصبان

 یرو جور کنه... خودم رو مقصر م یخودش خواسته همه چ الیسالش بود و به خ 15-16
کردن عفونت  یخال یبرا یبودم و احمد فقط بهانه ا یعصبان. من از دست خودمون دمید

 !جونم شد یبود که بعد از سالها سر باز کرد و بال یزخم

 یولو یخون یبا صورت هوشیب دکهیرس یبه احمد م نیمحکم نگهم داشته بود و ارم انیشا
 نمدیشدم. اما دست از کش دهیبشدت کش انینگذشت که به دنبال شا یزیشده بود. چ نیزم

 .اب ولم کرد یبرداشت و باالخره لــ*ب جو

 

 

و هم تو ت ه؟یطیتو چه شرا یدیکرده نشن یسادگ ستیپسره مقصر ن نیا ایبه خودت ب وانهید_

 !یکرد یکارو م نیهم دیشا یاون بود طیشرا
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داد زدم و  یباز فوران زد و با لحن پر درد تمیبرابر بغضم شکست خوردم. عصبان در

 !و چند ساله رو رو سرم آوار کردم و دوباره ورق شون زدم نیچند یخاطرات کهنه 

کار پاتوقمون  یرفته چقدر بچه ها ادتی م؟یها بزرگ شد ابونیرفته ما تو خ ادتی_

 !نامرد ادمهی یکه بمن زد یمن هنوز درد شالق مردن؟یو م فتادنیم نیمظلومانه رو زم

 :گفتم هیو با گر دمیکش رونیرو از تنم ب رهنمیپ یدرنگ چیه یب

رو تنت  نایرو تنم مونده ال مروت تو هم از یکه هشت سالم بود و بهم زد یهنوز رد شالق_

 !یدار

که  یهولش دادم و در حالبا دست به عقب  دمیکوب یطور که جمالتم رو تو سرش م همون

 :توانم گفتم نیبرام نمونده بود با اخر ینفس

مرد! تو باعث مرگ بابام  نیکه تو و مسعود با من کرد یکار یام از غصه  چارهیب یبابا_
مثل من  ییبسازم بچه ها ایدن هی... تو...! خواستم انیشا ی! تو.... تو ... باعثش شدیشد

 هیبچه و  هیپدر شدن  یب مینباشه که باعث عذاب عل یو مسعود انیتوش زجر نکشن! شا
 یخانواده اش بکنه! کودک یشو فدا ینباشه که مجبور شه کودک یهبدبشن! م شیعمر بدبخت

و زباله نباشه که ت یکودک رهیستون فقرات بگ سمیکه بزرگ شد رمات گهینباشه که دو فردا د

 !رهیشبانه بم یها یگرد

 :موسسه و با هق هق گفتم یحرص اشاره زدم به ساختمون مخروبه  با

رو از دست دادم!  یرو سرم اوار شد! همه چ امی! سقف رویمن خراب شد لعنت یایاما دن_

 !رو یهمه چ

در  انی. شادمیاز سر حرص به درخت مشت کوب یکه تموم شد با همون دست زخم حرفام

 :بهم انداخت و با بغض گفت ینگاه مظلوم اریبس یمانیسکوت و با پش

 دونستم یدونستم ... نم ی! نمیدونست یسال ها منو قاتل پدرت م نیدونستم که همه ا ینم_

 ...که

بست. بغض نزاشت حرفش رو ادامه بده. دستش  یلحظات یگرفت چشماش رو برا روشو
ابر  نیدستاش گذاشت و ع یدرخت لــ*ب جوب گذاشت. در مونده سرش رو رو یرو رو

 دیبا یکردن نداشتم. چجور یواسه زندگ یبهانه ا چیه گهی. دمی. داغون شده بوددیر باربها
 باور کنن که زاشتمیم دیگرفتم؟ چطور با یباال م مکار مظلوم شهر یبچه ها یسرم رو جلو

ساختمون رو  نیخشت به خشت ا دیو با کدوم پول با یقهرمانشون شکست خورده؟ چجور
نفس هم بهم  نی. اخردمید یرو نم یچیه گهیساختم. اون قدر حالم بد بود که د یدوباره م

ه تو نحو ممکن نیه هام به بدترینفس بکشم اما ر کردمی. داشتم تقال مومدیرحم نکرد و باال ن
تموم شه! تموم تالشم و  یهمه چ خواستمیقابل استفاده شده بودن! من نم ریخودشون جمع و غ
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وحشت زده به سمتم  انیزنده موندن بود! شا یناقابل برا یمولکول هوا هی یتقالم فقط برا

 !متوقف شد هیاز ثان یدر کسر میو زندگ دیدو

 یراو

 

 

که  یطرف غم نابود شدن موسسه ا کیگذشت. از  یم یو کند یمهبد به سخت یبرا روزها
عرصه رو بر  لیمرموز سه یشروع افسردگ یمهبد مدتها براش تالش کرده بود و از طرف

و  الیبود تنگ کرده بود. سکوت ل دهیکه تمام عمر بخاطر کودک کار بودن زجر کش یمهبد
 یگاه سام یگاه و ب یها یمه و حساس شدنش و سرکشیهاش بعد از مرگ نج یحوصلگ یب

 .مهبد رو کالفه کرده بود شیبه علت غرور نو جوان

 قدرنیدرداش بود حالش خوب بود مهبد ا هیکه همه جوره پا یدختر شیشگیهم قیاگه رف دیشا
 کار رو اشتباه یدونست کجا یبود. نم ینبود. سرد تر و ساکت تر از هر زمان فیبالتکل

ب ساخته بود خرا اریکه با خون دل و تالش بس ییکاخ ارزوها یاومد و با پست یکیکرده که 
وقفه به دنبال  یدن بکر یخدمت م یانتظام یرویمهبد که در ن قیدو رف الدیکرد. اراد و م

 .گشتن یماجرا م نیعامل

 

 

و  نیو ارم انیبا شا یگذشتن. حاال مهبد به ندرت حت یهدف م یو شب ها فقط ب روز
شک  یبود که ب یلیبر بدتر شدن حال سه دیمز یخودش علت نیزد. ا یخانواده اش حرف م

بود.  دهیاز هم پاش یدونست. همه چ یاسطوره خودش م ،یو سام الیمهبد رو مثل ل
. دیخند یگذشت. نم یو شبهاش با غصه خوردن م حهیکنار مل مارستانیمهبد در ب یروزها

رو  ندیکش گاریس یراست دیکش یم گاریس یخورد. بجاش گاه ی! درست غذا نمدیخواب ینم
 کشن؟یم یرو چجور یکوفت گاریداد س ادشیبود که  یتجربه کرد؟ اصال ک یکِ 

 

 

شدن مهبد در  میبده؛ غم، استاد اموختن تسل ادشی ینبود کس یازی.. نجوابش واضحه. هه
 ارگیمرد از سر غم س هی یبود، بود. وقت زشدهیعمر باهاشون گالو هیکه  یبرابر مشکالت

تحمل  یبرا یاضاف یشونه هاش جا گهید یعنیهم گذشته  هیکارش از گر یعنی کشهیم
تحمل کنه! مهبد که خدا  تشیاز ظرف شتریکه بخواد ب موندهازش ن یزیچ گهید یعنیندارن! 

 نیاز دست دادن بهتر ینبود تا برا عقوبیخدا دارد! مهبد که  ینبود که بگن عجب صبر
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خدا اونو با  دیگمگشته به کنعان بر گرده! شا وسفیکنه که  شهیاون قدر صبر پ شیزندگ زیچ

 !اشتباه گرفته بود عقوبی

 

 

ند شد گذاشت. بل مارستانیکنار تخت ب یعسل زیم یرو بست و رو ریباد گ یها یبلند کتاب
برد. شهر در  رونیاتاق رو باز کرد و سرش رو ب یبه خودش داد. پنجره  یو کش قوص

مثال فرو رفته بود. مردم قطعا با ارامش تو خواب ناز بودن اما سهم  یشبانه و ب یسکوت
د که بو یمارستانیتو ب یشب زنده دار براش گذشته بود یسخت بهکه  یچهار ماه یمهبد برا

و  رنیمیراحت م یلیکه ادمها خ ییاز تک تک اتاق هاش و اسمش هم متنفر بود. جا شهیهم
فوت کل عمر و خاطرات  یگواه یجمله  هیبا  یکه به سادگ خورهیم یا یگواه ریز یمهر

اتاق ها بعد از مرگ سر  نیارواح تو ا قدرکه چ کردیفکر م شهی. همدهیانسان رو به باد م هی
شده؟ چقدر ذکر و دعا  ختهیها و اتاق ها و در ها ر شهیش نیگردانند؟! چقدر اشک ها پشت ا

 ؟ دهیخراب شده چسب نیا یها واریبه د

 

 

تخت  نینفر از هیخواست باعث بشه  یباشه دلش م نجایخواست همش ا یحاال دلش م اما
 یاومد بجا حهیکه سر مل ییشدن موسسه بالبعد خراب  کردیکنده شه. ارزو م یلعنت یها
 یچه طعم مریبار بدونه الزا نیاول ی. دوست داشت اون روزها براومدیسر خودش م حهیمل

 ریسرش اوار شد و خودشو نتونست از ز یچطور همه چ که ادین ادشیداره؟ دوست داشت 

 .بکشه رونیاوار ب

 

 

 :بود زمزمه کرد حهیگچ مل نیکه پشتش به صورت ع همونطور

 

 

برام راحت  گاریحرف زدن با تو برام راحت بود اما حاال حرف زدن با س شهیهم یدونیم_
گرفتن چند برگ توتون از دوش ادم بر  شیغم رو با ات ایدن هی دهیکام م یوقت گاریتره! س

 .دارهیم
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 :گرفت رشی. گوشه لباش گذاشت و فندک رو زدیکش رونیقرمز رو ب نستونیو گاریس پاکت

 

 

انش و اگر تو یکنیو منو نگاه م یسادیوا یحوال نیتو ا دونمی. میشیم یاالن عصبان دونمیم_

 !ادیبدم م یدود ینکش ال مصب از ادمها یگفت یم یرو داشت

 

 

ره دوبا اطیاز هوا را در مشتش جمع کرد و بعد با احت یبرد و کم رونیرا از پنجره ب دستش

 ...بازش کرد

 

 

 هیفقط حال  گمیعقلن! اما حاال م یشعورن! ب یها ب یگاریس گفتمیم ومدیدم ممنم از دود ب_

 !فهمه یو م دونهیم گهید یگاریس هیرو  یگاریس

 

 

 از همون گاریرو باز کرد و س گاریانگشتانش به دور س یحلقه  دیکه به آخر رس گاریس

 .رفت و سقوط آزاد رو تجربه کرد نییبود پا ستادهیا مارستانیکه تو ب یطبقه ا

 

 

مفرط  یگذاشت و عمده وزنش رو به روش انداخت و با خستگ وارید یدستش رو رو مهبد

 :انداخت و گفت ینگاه حهیخمار شده از خوابش به صورت مل یو چشمها

 

 

 ؟ هیچ یدونیاصال م گذره؟یخوش م یلیخ ایاون دن نمیبگو بب_
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 :زمزمه کرد یرو برعکس کرد و نشست روش و با پوزخند کش دار یصندل

 

 

هم راهم بدن! خدا هنوز از جزغاله کردن من  ایمن اونقدر بد شانسم که فکر نکنم به اون دن_

 !با مشکالت و انداختنم تو باتالق حوادث خسته نشده

 

 

 !برد حهیمل یسمت موها یرو کج کرد دستش رو به اروم سرش

 

 

 : حس دختر روبروش انداخت یب یبه چهره  یو پر تاسف نیغمگ نگاه

 

 

همه  یتو برا یعنینه بابات!  نجاستیچون نه ننه ات االن ا یاما تو از من بد شانس تر_
 یخانواده ات! تو خودکش یبرا یحت ،یارزش یب بایتک تک شون، مثل من تقر یآدمها برا

 .نشد نمیاما ا یخودتو خالص کن ی! خواستیهم بدشانس

 

 

 : و دستش رو به سمت کتاب برد و زمزمه کرد دیکش یپوف کالفه

 

 

 ...برات بخونم یزیچیبزار  الیخ یب _
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نو و خوش عطر  یبرگه ها یرو از ال یکاغذ کهیرو برداشت و ت ریبادگ یها یبلند کتاب

 .به برگه کرد و اروم اروم شروع به خواندن کرد یقی. نگاه دقدیکش رونیکتاب ب

 

 

 یقبرستان یده کوره ها نیدر ا یحوال نیدانم! اما در ا یبد شانس را نم ایخوش شانس _
! من شانس را در گل نمیب یمن شانس را در بودنه با تو م یندارد. ول دیبه شانس ام یکس
ات را  حهیاندازند! گل ها خوش شانسند چون تو را یتو م ادیکه هر روز مرا  نمیب یم ییها

خوش شانس  زیآورم که باد ن یم مانیا نیبه ا ی! گاهیگذاشته ا یبه جا نهدر آن ها بیرحما
 ؟یدانیبهشت...! م میاز جنس نس یی! نفس هایداده ا هیرا به آن هد تیاست چون تو نفسها

. پروانه رمیگیتو! از درخت و پروانه سراغت را عاجزانه م یپ دومیهر روز و هر شب م
! یکه در دور دست ها ساکت و آرام نشسته بود ییتوسخاوتمندانه به تو اشاره کرد! به 

تو نشست! اشک در چشمانم جمع شد! او  یشانه  یپر زد و بر رو اوردیرا تاب ن تیدلتنگ
! درخت هم خوش ی! لعنتاوردمیقد درخت هم از تو شانس ن یهم خوش شانس بود! من حت

از  یسهم چیمن ه ااز شانس است ام یدر تو نماد زی! همه چنگرمیشانس بود! بخودم م

 !ام و از وجود تو ندارم یدر زندگ یخوش شانس

 

 

اجازه و با  ی. کم کم پلک هاش بومدیداده بود. خوابش م هیآرامش رو بهش هد یحساب متن
کتاب سر خورد  یمهبد رو تصرف کرد. دستش از رو یای. خواب دنفتادنیرو هم م یلجباز

 یبا وفا اریرهاش نکردن!  شهیبوس ها مثل همنا تموم موند. کا خوندیکه م یا یو متن ادب
... دیشن یبچه هارو م یزجه  یبودن. در عالم خواب صدا ششب هاش حاال کابوس ها

 !چند نفر از شدت درد و شکنجه مرده بودن یدست و پا ریقد ز میقد و ن یچندتا بچه 

 

 

ر ه شدیم ادیبچه ها کم و ز یانتها رها شه! صدا یتا ازون جهنم ب دیدویبا تمام توانش م مهبد
که  کردیالتماسش م یو با سر و صورت خون شدیبسمتش دراز م یدست بچه ا یاز گاه
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محاصره کرده بودن.  بیعج یاما انگار اونا رو با هاله ا دیدوینجاتشون بده. بسمتشون م

 : زد ادیدستش رو گوش هاش گذاشت و با عجز فر ومدیازش بر نم یکار چیه

 

 

 !ها مزدور ها یلعنت دیکنبسه ولشون _

 

 

ترک خورد و به ناگهان عقرب از تموم  نی! زمدیهاشون دو نیاز کوچکتر یکی بسمت
از  خواستیدلش م کندنی! کرکس ها گوشت تن بچه هارو مزدیم رونیب نیزم یقسمت ها

نقاب دار سر انجام مهبد رو از صخره به دره  یاز ادمها یکیتونست!  یخواب بپره اما نم

 !دیکش ادیپرت کرد! از ته دل فر یا

 

 

... دیکه خودش در خواب زده بود پر یادیبه شدت باز شدن و از جاش با فر چشماش
 یجیکرده بود! به دور و برش نگاه گ خی! دستاش دنیدو یقطرات عرق رو صورتش م

بوده که منتطر قهرمان شون  یدر خواست کمک کودکان کار شکیصداها ب نیانداخت ا

 !بودن

 

 

ه ب یزی. چکردیم یکاری دیکار شده بود! با یزجر بچه ها دنیشب هاش د یشگیهم کابوس
 مارستانیاستوار از ب یرو قاپ زد و با قدم ها ریبادگ یها یذهنش خطور کرد! کتاب بلند

 !هیساختمون چ نیراه ساختن دوباره ا دونستیرفت! حاال خوب م رونیب

دلسوز و  یمرد دیبود که فرمان دار جد دهیبود. شن ستادهیبا اخم ا یدر فرمان دار یجلو
زود  یلیبود! هنوز خ یو خاکستر کیبه دور و اطرافش کرد همه جا تار یمهربونه. نگاه
 یساختمان فرمان دار یجلو یاز پله ها یکی یصبح هم نشده بود! رو یبود و شب حت

خشت  دی. باکردیرو مغز فرمان دار کار م دیبرد. با رونشست و دستاش رو تو موهاش ف
تو خواب  شیکه به پدرش ماه ها پ یبه قول دیساخت! با یرو م اهاشیخشت ساختمون رو

 مانهیکه صم ییخوردن بچه ها نی. قول داده بود تا با هر بار زمکردیداده بود عمل م

 .عاشقشن و خودشم عاشقشونه رو رها نکنه
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د چن شهیدم ساختمون گذاشت و از ر یشده  یگود گلکارستون  یتو یرو رو علفها دستش
. شروع کرد به کردیطاقت بود فکرش مشوش بود و مغزش درست کار نم یتاشو کند. ب

 نظرش دیگفت؟ چطور با یم یبه فرمان دار چ دیتو دستش! با یقطعه قطعه کردن علف ها
از  یتا کم ومدیبچه ها رحم م نیدلش به حال ا راصال واقعا فرمان دا کرد؟یرو جلب م

 یدونست چرا به اون زود یکار بده؟ خودشم نم یشو اختصاص به بچه ها انهیسال یبودجه 
هم شوهر اون  تونهیکه م هییتنها جا نجایدونست ا ینشسته... م یفرمان دار یرفته و جلو

 .کنه هم با فرمان دار حرف بزنه دایکمک کرده بود رو پ شنهادیزن که بهش پ

 

 

 یاعظم همون زن که تو تصادف پسر کوچولوش رو از دست داده بود تو فرمان دار شوهر
 دوخته دی. نگاه مهبد به خورشکردیم انی. کم کم افتاب از اسمون خودشو نماکردیهم کار م

اسمون که  دیخورش نیخودش مثل ا یارزو ها دیبازم خورش ایشد. با خودش فکر کرد که ا
ن روز شروع به طلوع کردن خواهد کرد؟! اخماش تو هم رفت درخشانه، از همو نقدریا

کرده بود نتونسته  یارزوهاش چهار ماه بود که غروب کرده بود و مهبد هر کار دیخورش
 نباریراه ا نیتو ا یکیبازم  خواستیبکشه! دلش م رونیرو از پشت کوه ها ب دشیبود خورش

 بشیشو از ج یباشه که باهاش حرف بزنه. گوش یکیفقط  خواستیباشه. م شیهم حام
. چند وقت بود دیکش رونیب نشیمخاطب ستیرو از ل نیارم یدرآورد و بعد از مدتها شماره 

 ی! دستش رو روومدینم ادشیکه درست و درمون و برادرانه با هم حرف نزده بودن؟! 
داره  نیارم دونست اصال چرا به یشماره گذاشت و لمسش کرد. دو دل بود خودشم نم

 دیکردن خورش دایپ یناخودآگاهش بود که باز برا ریضم نی! همزنهیزنگ م گاهناخودآ

 !داشت شیادم زندگ نیتر یبه حام اجیارزوهاش احت

 

 

بود و پا به پاش در گذر زمان  دهید یمهبد رو به خوب نیریکه تموم لحظات تلخ و ش یکس
ضرب گرفته بود. از  نیزم یطاقت رو یبا پاشنه مدام و ب یراه اومده بود. پاهاش عصب

 مونیکنه پش خشیبه شدت توب نیزده بود و باعث شده بود ارم انیکه به شا ییحرفها نیاخر
گفت که تو  یکرد و بهش نم ینم یخال انیحرصش رو سر شا کاشیو خجالت زده بود. ا
 دنبال دونست که نبود! فقط ی! اون باعث مرگ پدرش نبود خودشم میباعث مرگ پدرم شد

 تیکنه. ادمها فقط دوست دارن موقع عصبان یرو خال تشیگشت تا عصبان یم یبهانه ا
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 شهیمکه ن دونستی. خوب منبشکن ینا حق سر کس ایبگن و کاسه کوزه هارو به حق  یزیچی
شدن  یخال یبرا یفقط بهانه ا انی. اما اون روز شادیباهاش جنگ ایرو عوض کرد  ریتقد

ه ک ستین نیبدتر از ا زیچ چیحق داشتن! ه یمهبد بود. هر سه تاشون به نوع تیعصبان
 دهیثمر چه فا یاما... اما به ثمر نرسه! درخت ب یبه حد مرگ زحمت بکش یزیچ یبرا

 !کنهیو درخت سقوط م سوزهیبا هم م شهیکه برگ و ر رسهیم یروز تاینها ه؟دار

 

 

زده بود پس از ماه ها  انیکه به شا ییحرف ها یبه صورتش برا نیارم یلیس یجا هنوزم

 ...ارهیادا شده بودن به خاطر ب ادیرو که با فر نیتونست جمالت ارم یسوخت! هنوزم م یم

 

 

 یمن ا؟یح یب یپسره  یتو شعور ندار ؟یمسبب مرگ باباته اره؟ تو وجدان ندار انیکه شا_
مرد؟! پدر تو عمرش  یم دیبود و با دهیادمها اجلش فرا رس هیبابات مثل بق یقبول کن یخوا

! اگر توعه یمقصر اول و اخر خودت یرو مقصر کن ینبود! اما اگر قرار باشه کس ایبه دن
 یکرد! بچه بود یاون موقع بابات سکته نم دیشا یزاشتیخالف نم یوادعقل پاتو تو  یب

 !انیکه گولت زد مسعود بود نه شا یگولت زدن اره اما اون

 

 

!اما کردینا مفهموم ادا م یروند داد زدن تنگ شده بود و کلمات رو گاه هیاز  نیارم نفس

 :نشد و ادامه داد ینفس تنگ میتسل

 

 

 !تو موند یاون بدبخت فلک زده گفت نرو تو خالف بخاطر تو ادم کشت سالها پا_

 

 

 :که کم مونده گلوش پاره شه داد زد یکشدار جور و
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 یکشه ب گاریمهبد مشـ ـروب خوره س نیشو من اوجـــــــدان؟! دور  یوجدانت کو ب_

 !تحمل کنم تونمیوجدان رو نم

 

 

 ...گمشو دراز کرد یزود دستش رو به سمت در خروج به منزله  یلیخ و

 

 

با  گهیرونده شده بود. د یجور بد نیاومد. از ارم رونیب ششیاز خاطرات چند ماه پ مهبد
 بشیرو به ج یشماره برداشت و گوش یبهش برگرده؟ دستش رو از رو خواستیم ییچه رو

 .. اروم با خودش زمزمه کرددادیگلوش رو فشار م یبرگردوند. بغض بد

 

 

 .که بد موقع وا شه یخودم کردم که لعنت بر خودم باد. لعنت بر دهن_

 

 

بدجور کار دستش داده بود.  یلعنت گاریبه س لیتما نیهاش گذاشت. ا قهیرو رو شق دستش
به  ادیبراش گذاشته بود تا بتونه به سمتش برگرده ترک اعت نیارم که یطیاز شرا یکی

 نیکرد ا یارومش نم زیچ چیو الکل بود. اما مهبد خودش رو واقعا گم کرده بود. ه گاریس
 یمقطع زمان هیراهش نبود. اما ادمها در  نیکه ا دونستیراهش نبود خودشم خوب م

 !زننیم یو به اصطالح جاده خاک یو کور یخودشون رو به کر

 

 

 دایپ یها راه چاره ا ی. فقط بعضشهیبه باتالق م لیادمها تبد یبعض یبرا یگاه یزندگ
مهبد خودشون رو به دست همون  نیها ع یلیو خ کشنیم رونیو خودشون رو ب کننیم

 درکیو از وضع نابسامانش گله ها م زدیم بیتو درونش بهش نه یزیچیسپرن!  یباتالق م
متنفر بود اما راه  فیمهبده بالتکل نیدستش مشت شد و شلوارش رو چنگ زد خودشم از
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 یخواست اون یباشه نم یخواست قو ی! نمنهیخواست که بب ی! نمدید یبرون رفت رو نم
داده بود و بعد... از هم به کل  یباشه که قبال بود. سد مقاومت مهبد ترک خورده بود نشت

 .بود دهیفرو پاش

 

 

انگشتاش جا خشک کرده بود رو به طرف مخالفش پرت کرد... چونه اش  یکه ال یگاریس
رو هم  ارگیبود. پاکت س نیو دل چرک نی! از خودش خشمگدیکشیمنقبض شد. تند تند نفس م

پرت کرد. از جاش بلند شد و دور دست ها رو هدف رفت و فندک رو هم  یا گهیبه طرف د

 !داد خودش هم باالخره بلند شد یمکن پرت کرد. صدانقطه م نیبا تمام قدرت به دورتر

 

 

 !یروان ی! پسره یافتاد یبه چه فالکت نیخدا لعنتت کنه مهبد بب_

 

 

پاش رو هم به شدت شوت کرد که  یخورد بود و سنگ نسبتا بزرگ جلو یحساب اعصابش
خورد و گلدان ترک خورد! لبش  یفرمان دار یجلو کیکوچ یاز گلدون ها یکیمحکم به 

گرفت اما  یرو فور یکه چشماش کس کردیو مبهوت داشت گلدون رو نگاه م دیرو گز
گرفت و خودش رو به  کردینگاهش م هک یروش رو از دختر بچه ا دیخجالت کش یزود

که مهبد پرت  یزیاون راه زد. نگاه دختر بچه به کل متعجب بود چون به طور کامل هر چ
پله ها نشست تا نفس تنگ شده اش  یبود! مهبد رو دهیگشاد شده د یرو با چشمها کرده بود

 یرو در اورد. خودکار لکس اداشتشیدفترچه  نیهم یو به خودش مسلط شه برا ادیجا ب یکم
اغتشاشات  یبه نوع نای. ادیکش یدر هم بر هم یو خط ها دیکاغذ کش یشو چند بار رو

 .شدیکردن کاغذ از شدتشون کم م یبودن که با هر بار خط خط شیفکر

 

 

 درنقیو چرا ا کردیم یوقت از صبح چ نیبچه تنها ا نیبود ا بیبرشو نگاه کرد. عج دورو
پا  پا اون نیا فی! دخترک بالتکلخوردینگاهشون به هم گره م ی. هر از گاهدییپایمهبد رو م

. دامن تا کردنیه مهمو نگا یچشم ریاما اخر اومد و کنار مهبد نشست. هر دوشون ز کردیم
 یکیم یهم طرح محبوب دخترانه  شرتشیبود و ت ینیچ نیو چ یصورتدختر  یسر زانو
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 نییدختر تا پا یرنگ موها ییزد ابشار خرما یماوس بود. نگاه مهبد رو موهاش چرخ
درشت  یمشک ینازک و بور، چشمها یموهاش رو بسته بود. ابروها یکمرش بود و دم اسب

 .کرده بود یخواستندختر بچه رو  یچهره  یبرجسته حساب یصورت گرد و لبان

 

 

خودشو  یمنتظره ا رهیدخترک بود که دختر بچه به طور غ یحس چشما یمحو تماشا مهبد

 :دیپرس ینیریبه مهبد چسبوند و دستش رو ساعد دست مهبد گذاشت و با لحن کنجکاو و ش

 

 

 اقا؟ شناسمیمن تو رو م_

 

 

دو  دیبچه با هیشد! چرا  رهیمظلوم دختره خ یمهبد از تعجب باال رفت و به چهره  یابروها

 !نه؟ ای شناسهیکه مهبد رو م دیپرس یبه شک اونقدر هم به طور مرموز ازش م

 مهبد

 

 

 نینه؟ ا ای شناسهیمنو م دیپرس هویدرک علت حضور دختر بچه برام سخت بود که  هنوز
 دنیکه رو ساعدم گذاشته بود خوشا کشیکوچ یدستا یبود! گرما بیبرام عج یسوال بس

 !حس ممکن بود نیتر

 

 

اراده رو لبام نقش بست! سرم رو جلوتر بردم و با آرامش گفتم گمون نکنم  یب یلبخند

 !زمیعز

 

 



www.taakroman.ir  

 

  

 
171 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

 دیشا یو به سخت کردیزد. دو به شک بود. مدام تو چشمهام نگاه م جیگ یدخترک کم نگاه

 !شناسه یخواست که باور کنه منو نم یم

 

 

 !دمید ییجایتو رو  ادمهی یمن ول_

 

 

کاشته  یبه سمت شمشاد ها یبیقرار نگاه بچه جور عج یهول و ب دیکه به اتمام رس جمله
نبرم زود نگاهش رو ازش  یپ یزیمن به چ نکهیا یشده در سمت چپ من دوخته شد و برا

به  یبچه رو سر راهم فرستاده باشه نگاه نیعمدا ا یممکنه کس نکهیبا حس ا یگرفت. فور

 !شمشاد ها کردم

 

 

نفر خودش  هیخوردن و  یکه با چرخش سر من، شمشاد ها تکون محسوس دمیوضوح د به

 !دمیاش فهم هیشدن سا دهیاز عقب کش نویو ا دیرو عقب کش

 

 

ماها کردن جواب مع دایبه کشف نا شناخته ها و پ شهیجام ناخودآگاه بلند شدم. من هم از
عالقه داشتم. قدم که از قدم برداشتم حس ترس دخترک رو، انگار فرا گرفت و دستم رو 

 .بهم کرد یو ملتمسانه نگاه دیچسب

 

 

 یرا! بدیترسیکرده بود م یکه اون سمت خودش رو مخف یبود انگار از کس بیعج حرکاتش

 : گفت یاتالف وقت چیه یو ب یفور نیهم
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 !ساختمون رو خراب کرد یک دونمیمن م_

 

 

! از دمیبسمتش چرخ یو پر از ناباور زیت یکه از دهنش خارج شد با نگاه یجمله ا دنیشن با
! ترس ستنی! اخه اصال بچه ها که دروغ گفتن بلد نگهیچشماش مشخص بود که دروغ نم

تونسم حرف بچه رو باور کنم! خودم هم  یمردمک چشماش شده بود. نم دنیباعث لرز
دختر کوچولو تنگ  ی. انگار داشت وقت براکردیپا م نپا او نیدونستم ا یرو نم علتش

 .در نوسان بود هیدخترک و سا نینگاهم ب شدیم

 

 

باشه. مخم  یو قد بلند دیمرد جوان رش ایپسر  دیکه با ومدیبر م هیقدر از وجنات سا نیهم

 :و مبهوت گفتم دمیکش میفندق یبه موها یدست دادیارور م یدر پ یپ

 

 

 اما از کجا؟_

 

 

که مدتها تو دستش جا خشک کرده بود و من متوجه  یکاغذ کردیطور که نگاهم م همون
 پشت هیسا ارمیو سر از ماجرا در ب هیچ نیاش نشده بودم به سمتم گرفت! تا اومدم بگم ا

از  هیاز ثان یشمشاد ها به دو از ما دو نفر دور شد به خودم که اومدم دختر بچه هم در کسر
سوال که تو ذهنم  ایدن ایو دن بیعج یکاغذ چروک خورده  هی وندمدستم در رفت و من م

تا  4دستم انداختم. حدود  یبه کاغذ تو ی! از هپروت در اومدم و نگاهکردیورجه وورجه م

 !خورده بود یمتوال یتا تا 6
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 یجا نوشته شده باشه. ب نیادرسش ا ایکه اسمش  یبحال کس یکاغذ رو نگاه کردم. وا مردد
باز  یتو کاغذ نوشته شده و برا یدونستم چ یگذاشتم! نم یکردنش زنده اش نم دایشک بعد پ

 !کشتیکردنش استرس داشت منو م

 

 

و کاغذ رو باز کردم. به نوشته ها که با خط نا پخته  دمیکش یقیخودم جرات دادم نفس عم به
د سوا ک،یکوچ ادداشتی نیا ی سندهینو ومدیمنوشته شده بود نگاه کردم. به نظر  یو کج
کم  یلیرو نوشته بود خ ادداشتی نیکه ا یبود که ممکن بود کس نیا تاینها اینداره  یچندان

 .باشه هسن و سال بود

 

 

 :محتمل تر بود. زمزمه وار خط کج و کوله شو خوندم هیفرض نیمن اول یبرا اما

 

 

 رسهیکه بعدا دستت م یکرد تنها به ادرس یکیساختمون رو با خاک  یک ینیبب یخوایاگر م_
که  ینیبیکاغذ م هیجا  هی! بعدم بازم دنشیاز د یشی! اما خوشحال نمدمیم لشی! بهت تحوایب

 ....نگو وگرنه یزیچ یروش ادرس نوشته شده! به کس

 

 

ــ ـوس ه یک یعنیبود!  بیعج یهزار مرحله ا یباز هی هیشب شتریخوندن متن بهتم برد. ب با
رفتم؟! چرا ادرس رو بعدا قرار بود  یتنها م دیکنه؟ چرا با یباز ینجوریکرده بود باهام ا
دختر بچه حل  یخواست کمکم کنه! هنوز معما یبود و چرا م یادم ک نیبهم بده؟ اصال ا

ون رو ذهنم اضافه شده بود! اون ادم که ساختم یبه مجهوالت هزار تو گهیمعما د هینشده 
 کمک داده؟ یباشه که به من وعده  ینیا شیپ دیخراب کرده اصال چرا با

 

 

کدوم شون هم نداشتم!  چیه یبرا یجواب چیسواالتم غوطه ور بودم و ه میگرد اب عظ در
ا تمام ن دیتهد هی ایجمله  هیته اون نامه  یحت ؟ی! وگرنه چگفتم؟یم یزیچ یبه کس دیچرا نبا
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دونستم تهش به کجا ختم خواهد شد!  ینم یکه حت یترسوند. از انجام کار یمنو م نیبود و ا
 دهیکردن شوهر اعظم خانم از ذهنم پر دایو صحبت با فرمان دار و پ یداربه کل فرمان 

 یخوب م نوینفر ا کینداشت و  یانیماجرا پا نیا نیکردن عامل دایپ یبود! عطش من برا

 !دونست

 

 

 سندهیاون به نو لهیبتونم به وس نکهیا یبرا ومدیبه ذهنم م یداشتم نه کس یحاال نه سر نخ اما
لبم رو به دندون گرفتم. نوشته بود از شناختن اون  یبرسم! گوشه  بیعج ادداشتی نیا ی

 یندا رو به من داده بود که کس نیشک ا یاون ب نکهیا یعنی نی! و ایشیشخص خوشحال نم

 !از اشناها بوده نایقیده بود؛ سر منه بدبخت اور وبال ر نیکه ا

 

 

اال ح یکاغذ رو تو دستم مچاله کردم. لعنت یدستم رو رو چشمهام گذاشتم و از ناراحت کالفه
 یرفت کنار م یو جلو م دیجو یخوره مغزم رو م نیکه ع یبا خودم و سواالت دیچطور با

 یب یو به معماها رفتمیفقط راه م اریاخت یهدف و ب یاومدم؟ شروع کردم به راه رفتن... ب
تونستم بکنم؟ سرم رو عاجزانه سمت اسمون گرفتم  یجز صبر چکار م کردم؟یجوابم فکر م

 :دمیو با عجز نال

 

 

 !ام کنه وونهیمعماها د نینزار ا شمیم یدارم روان ایخدا_

 

 

 یاون همه راه رو چجور دمیهدف به خونه برگشتم. اصال نفهم یاز پا دراز تر و ب دست
حوصله در اوردم و کتم رو رو کاناپه  یرو تو قفل چرخوندم. کفش هام رو ب دی! کلبرگشتم

. کاغذ رو دوباره باز و متفکر نگاهش دمیپرت کردم و روش دراز کش یکرم قهوه ا یچرم
 نیاول یبرا یزیبودم که به ناگهان چ رهیساعتها بهش خ اوردمیازش سر در ن یچیکردم. ه

که پشت کاغذ بود با ذوق از جام  یزیچ دنیبار در پشت کاغذ نظرم رو جلب کرد! با د

 !دمیپر
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ه نوشته شده بود نگاه کردم. ب یاصل یکه پشت نوشته  یزیر اریبس اریبس یبه جمله  قیدق
حد ممکن جلو اوردم و نگاهش کردم اون قدر  نیخوندنش. کاغذ رو تا اخر شدیم یسخت
 یودم که کم مونده بود بچسبونمش به دماغم و چشام بخاطر فاصله نگهش داشته ب کینزد

 :خوندم یکردم و به سخت زی! چشمام رو رهکاغذ و چشمام، لوچ ش کینزد

 

 

 !عباس اباد 88پاتوق شماره _

 

 

 هیپاتوق ها رو با  یکه منم بچه کار بودم گاه یکه زمان ادمهی؟! خوب 88 یشماره  پاتوق
ا استفاده ب ای شدنیم یشون نام گذار سیبا استفاده از سال تاس شتری! بکردنیم یکد نام گذار

و  رسونهیکاغذ رو م نیا یکی یاونجا بهش عالقه داشت! چرا وقت سییکه خود ر یاز عدد

 :اون ور کاغذ رو خوندم یسر نخ بزاره؟! دوباره نوشته  هی دیبا کندیم دیتوش تهد

 

 

 «ایب رسهیکه بعدا به دستت م یبه ادرس تنها»

 

 

که تو اون روز داشتم. به قول  ییها دهیها و شن دهیکردن تموم د زیشروع کرد به آنال مغزم
 یدر تصوراتم به دم فرمان دار قایشود!چشمام رو بستم و دق یمهبد کارآگاه گجت م لیسه

شد... من نشسته بودم و اون بچه از اول اومدن من به دم فرمان  ییبرام تدا یبرگشتم همه چ
نفر مدت ها بوده که منو تحت نظر  هی نکهیا یعی نیبوده... پس ا یحوال نتو همو یدار

بود و  ی! اما کدونستهیرو م یهمه چ رمیم یو چجور رمیکجا م رونیب امیم یداشته. ک
تو گوشم  دهیبچه که گفت منو از قبل د یچطور؟! چطور من متوجه نشدم تحت نظرم؟ صدا

باز  دهیکه منو کجا د نمیچشام نقش بست! اما ا جلو کردیم دییتا نویو چشماش هم که ا دیچیپ
ادمها بر خالف  یکه چشم ها دونستمیو بزرگتر بود! خوب م یاساس یمعادله چند مجهول هی

. چرا از اون دیچرخ یبودم تو ذهنم م دهیکه د ی. هر چگنیدروغ نم چوقتیزبونشون ه
که پشت شمشاد ها  یخصاون ش ایدر منطق من دو احتمال وجود داشت!  د؟یترس یم هیسا
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 یبرا سشییاز طرف ر یتونست فرستاده ا یفقط صرفا م اینامه بوده  ی سندهیبوده نو

 !اش بوده باشه فهیانجام وظ یفقط برا یکیبه اون کوچ یاوردن دختر

 

 

 ادیدستش بوده باشه نم یشک اگر مدرک یبود! اون ادم ب یمنطق ریغ یاول کم هیفرض اما
و هدف نا تموم بمونه.  فتهیب ریخودش رو نشون بده و به خطر بندازه چون هر ان ممکنه گ

 .من محتمل تر بود یدوم ی هیپس فرض

 

 

نامه  یکه پشتش نوشته شده بود تناقض داشت! رو یزینوشته شده در نامه با چ یحرفا
طور بنظر  نیا آدرس رو ظاهرا یکیاما... اما  رسهینوشته شده بود بعد آدرس به دستت م

 هیما در طرف مقابل  یباز نکهیا یعنی ن،یآگاه کنه! و ا یزیکه لو داده تا منو از چ رسهیم
 هی نیهر دو همدست بودن و ا دی! شاکردمیمن اشتباه م دمیقهرمان و ضد قهرمان داره! شا

 یکه ساختمون رو نابود کرد، در افکارش، پ یهم اون دیمن بوده باشه! و شا یتله برا

 !منم بوده باشه ینابود

 

 

 دیبود که واقعا با نیمسئله داغ کرده بود! حاال مسئله ا نیکردن ا زیاز همه جوره آنال مخم
در انتظارمه؟! خوش  یاونجا چ دونستیم ی! ککردم؟یرو هم خبر م سیپل ایرفتم،  یتنها م
 جیگ یه بر نشونه هابه دور و برم انداختم. عالو یفاجعه؟! نگاه هی ایدر انتظارم بود  یشانس
 یدرس و مدرسه بودن و کل یکالفه ام کرده بود. بچه ها پ یهم حساب ییمعما؛ تنها نیاکننده 

 واریواقعا سرمو به د شدمیجوابم غوطه ور شم! داشتم وسوسه م یوقت داشتم تا تو سواالت ب
ئله درست مس دیبکوبم! از جام بلند شدم و شروع کردم به متر کردن خونه و قدم رو رفتن! با

کنم! اگر نقشه بوده باشه و من تو دردسر  سکیتونستم ر ی. من نمکردمیم نیرو سبک سنگ

 !الیسر سام، سر ل ل،ی! سر سهاد؟یم یاون وقت سر خانواده ام چ فتمیب

 

 

 یچنگ زدم و سرم رو به دو طرف چند بار تکون دادم! اگرم تنها نم یرو دو دست موهام
رو در حقم کرده بود رو  یظلم نیچن یچه کس نکهیا دنینس فهمشا شهیهم یبرا دیرفتم شا
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 دیبود که نبا نیاومد ا یجور در م میکه واقعا به وضوح با عقل سل یزی. چدادمیاز دست م
م دور خود فیتنم بود و بال تکل رونیکردم. همچنان لباس ب یم یحساب کتاب تک رو یب

 .کرد یداشت شکنجه ام م یگرفتم اما دو دل یم میتصم دی! بادمیچرخ یم

 

 

خواستم بکنم فکر  یکه م یبار تو اون لحظات به کار نیآخر یخودم جرات دادم و برا به
ها! تن ریآوردم چه تنها چه غ یبه دست م رفتمیکه م ییراجع به جا یاطالعات دیکردم. اول با

ن افکار راحت خودمو از موج او دینبود که اون لحظه به ته ماجرا فکر کنم فقط با نیوقت ا

 .کردمیم

 

 

بودم سر درد با تموم قدرتش شروع به جوالن  دهیبس فکر کرده بودم و دور خودم چرخ از
موسسه که به  یادآوریبردم اما با  یزده مو به سمت چوب لباس خی یدادن کرده بود! دستها

شده بود دستم رو هوا خشک شد و بغض با تموم توانش گلوم رو فشار  لیاز خاک تبد یتل
هم فشار دادم که در باز شد  یفرا گرفت چشام رو چند لحظه رو روداد. خشم تموم وجودم 

 !خسته و کوفته به خونه برگشت لیو سه

 

 

 ستادهیهم ا نهیبه س نهیباز شدن در به خودم اومدم و بظاهر دست و پام رو جمع کردم. س با
ده افتا ریکه بد موقع گ یمتهم نیع جیمتعجب! گ تینها یاما من داغون بودم و اون ب میبود

گرد شده بهم  ییعاجز از خوندن حرف چشام فقط با چشمها لیکردم و سه یباشه نگاهش م
 یپا یزد و جلو یشل شد و کاغذ از دستم سر خورد رو هوا چرخ ستمشده بود. د رهیخ

 .زدیکاغذ چرخ م یبودم و نگاهم رو ستادهینبود فقط گنگ سر جام ا میالح یچیافتاد. ه لیسه

 

 

 زدیموج م یکه توش نگران ییداد و با صدا یفیشونه هام گذاشت و فشار خف یرو رو دستش

 :شده بودن گفت رونیکه از تعجب ح ییو چشم ها
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 !؟یداداش؟! داداش خوب_

 

 

 ینم یبد حال! حت ایدونستم خوبم  یتکون دادم. خودم هم نم دونمیرو به نشونه نم سرم
. ردکیکم کنم. مغزم واقعا کار نم لیکار کنم تا از شدت متعجب بودن سه یچ دیدونستم با

 چیو خود خواسته به ه یو مغز داغ کرده ام گذاشتم. حرکاتم اراد یشونیپ یدستم رو رو
 براش یحواس چیتو مالجش خورده باشه و ه ینیکه جسم سنگ ودمب یوجه نبودن! مثل کس

و هاج و واج راهم رو کج کردم و خودم  جیگ لیتوجه به کاغذ و سه ینمونده باشه! ب یباق

 !دادیجواب نجات م یب یمعما نیمنو از دیبا یکیمبل پرت کردم.  یرو رو

 

 

 لیسه

 

 

ه به بود ک یمهبد روزها فقط معطوف نیتمرکز کنم فکرم تماما ا انوینت پ یتونستم رو ینم
 ینجات دادنش برا یبرا یراه چیو ه دیچیپ یخودش م ییتنها لهینحو ممکن تو پ نیبدتر
حاال  دیدیرو در گفت و گو م زیراه حل همه چ شهیکه هم یگذاشت! مهبد ینم یباق یکس
عالقه  چی. از زمان نابود شدن موسسه مهبد هدادیهم نشون نم خودش دهیبه عق یعالقه ا چیه
که بشدت به داداشم وا بسته  یمن یبرا نیداد! و ا یبا ماها هم نشون نم یبه بودن حت یا

 چوقتیبکشه. ه یقرص افسردگ یسر هیگرون تموم شد و باعث شد کارم به  یلیبودم خ
 یبکشه باور هر ادم یکارم به قرص افسردگ ینوجوان لیکردم از همون اوا یفکر نم

ها و کهن سال هاست. تنها  انسالیرفاً فقط مال مص یافسردگ یکه قرص ها نهیاصوال ا
اال ح یول رفتمیبه اجبار بابا و مامان م لیبود که اوا یا یقیرفتن به کالس موس میدلخوش

. از ودب نیکرد هم یکه حالم رو خوب م یزیتنها چ رفتم،یخود جوش و خود خواسته م

 .بردم یو خوندن هم زمان باهاش واقعاً لذت م انویبا پ یاستانبول یآهنگ ها یاجرا
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و سرم رو به سمت  دمیکردن کش الیشده دست از فکر و خ رهیبهم خ یکس نکهیحس ا با

 !شده بود چرخوندم. طبق عادت معمول بابا بود که تو نخ من رفته بود رهیکه بهم خ یکس

 

 

 دیانب کی! تو موزیکن ی! ساز کوک نبود نت رو هم توجه نمیزدیغلط م یفکر کنم داشت_

 !که یدونیمشغول باشه م یزیفکرت به چ

 

 

 .دمیکش یشد و پوف زونی*ب و لوچه ام اولــ

 

 

 بابا؟_

 

 

امال که بابا ک انومیپسرم. از پشت پ هیچ نکهیا یزد به معنا یزیتکون داد و چشمک ر سرشو
 یچرم و فلز یو صندل یناهار خور زیبود بلند شدم و رفتم سمت م دهیو تازه برام خر ینقد

 .روش نشستم دم،یرنگش رو عقب کش یگریج

 

 

 شیبساز یجوره نتون چیبعد ه ،یاز دست بد یدیبراش زحمت کش یکه کل یزیچیاگر _
 خب؟

 

 

 :و متفکر همراه با تکون دادن سرش گفت مشتاق
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 خب؟_

 

 

خودم باهاش باز ! باالخره بعد از ماه ها سر صحبت رو هیچ یبرا اقیتونستم بفهمم اشت یم
 یزیبراش از هر چ نیکه کمکم کنه و ا خواستمیبودم. م دهیرو پرس یزیکرده بودم و ازش چ

 :محرفم رو گرفتم و گفت ی. پخوامیو ازش کمک م کنمیبهش اعتماد م نکهیبا ارزش تر بود. ا

 

 

 ه؟یدور و بر اون ادم چ یادمها فهیاون وقت وظ_

 

 

ضح بود که تموم هدف من از سوال کردنم کمک به زد. وا یتیمحو و از سر رضا لبخند

 !شدیاول و اخرش به مهبد ختم م دمیپرس یاز بابا م یهر چ شهیمهبد بود. هم

 

 

سوال رو چند  نیخوبه. اما موندم که چرا ا یلی. خیکه کمکش کن ینیا یتو پ شهیمثل هم_
 ؟یدیازم نپرس ل،یهمون اوا شیوقت پ

 

 

 بودم و فیکه اون موقع خودم هم بالتکل دونستیلبخند بسنده کردم. خودشم م هیبه  فقط
کمک کنم. اما حاال کم کم  یتونستم به کس یو قطعا نم کردمیم یمو سپر یدوران بحران

 .که مدتها دنبالش بودم دمیرس یم یداشتم به ثبات

 

 

 :و با ارامش گفت دیرو گز لبش
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آهنگ  هیبزار  میزنیال با ارامش راجع بهش حرف مبزارم بعد تمام کم ییاول بزار چا_

 .یبزارم گوش کن

 

 

 ..دمش رهیمشتاقانه بهش خ نیهم یرو مرتبط با حالم و بحثمون باشه برا یبودم اهنگ مطمئن

 بیکه پخش شد عج یخونه برد و روشنش کرد اهنگ ریپل کیدستش رو به سمت موز بابا

 !نظرم رو جلب کرد

 یالیعشق خ یذره لبخند بزن ا کیز منو  یرینگ روتو

 یاریب یطعنه زنون چا یول یمن از در به درون قهر خسته

 نینیبچ واریتو دلم گرم و خوشه عاشقم اصال به تو چه دور ما د با

 مینیرو بب ایتا همه دن ییبدو میبه پا یپا ییندارم که تو دارو

 شهیتا به هم ییتو اریمنو در دل من  ادیدل تو  در

 شهیمثل هم یروح تو در جان من یهمه ات مال من با

 رمیباشه کمه من به تو گ شمیپ ی*وش تو آرامشمه هرچآغـ

 رمیمیهمه اما سراغ از تو اگر قبل تو م یبرا مرگ

 

 

و اون وقت  ارمیب ی. بابا گفت چاومدیم قیاون دقا یکه گذاشت به حال و هوا یاهنگ چقدر
خوند در دل تو  یکه خواننده م ییت به مهبد در جابود! حس من نسب یتو شعر هم کلمه چا

که  یطور وقت نیبه وضوح قابل لمس بود. هم شهیتا به هم ییتو اریمنو در دل من  ادی

 !ودجمله گنجانده شده ب نیمن به مهبد تو ا یحس وابستگ قایدق رمیخواننده گفت من به تو گ

 یزیبود و هر چ ینکته سنج اریبس. ادم ادیو م ومدهیمناعت طبع بابا خوشم م نیاز شهیهم
 یاچ یشده فلز یکنده کار ینی! سبردیبه کار م تشیموقع یخودش و به اقتضا یرو در جا

هوش از سرم  یدستم گذاشت. عطر خوش چا یجلو بایز کیرو با دو استکان کمر بار
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همگان بخاطر رنگ و عطر و بوش بوده،  نیتحس دمور شهیهم جانیاله ی. چابردیم

 .همچنان هم هست

 م؟یخب کجا بود_

 :و گفتم دمیکش شدنیها بلند م یکه از چا ییاز زل زدن به بخارها دست

 ...کمک به مهبد یبرا_

و متفکر  دیاومد و اصل مطلب رو رو هوا قاپ ادشیجمله ام رو تموم نکرده بودم که  هنوز

 :گفت

 ...اها اره_

 ییاچ یو منتظر بودم تا از حرفاش بهره ببرم. نگاهش به استکان ها کردمیدقت نگاهش م با
کرد و تو فکر فرو رفت. مشخص بود داره تو ذهنش دنبال نحوه دادن راه حل به من  ریگ

 .گردهیم

 !لیسه نیبب_

ود. ب ششیپ قیدقا یقبل شنیو نگاهش کردم. هنوزم تو همون پوز یحرفش فرمان بردار از

 .در اومد یرگیزود نگاهش از خ یلیاما خ

 هیو  رهیگیاوج م دن،یپر و بال بهش م شهیبا ادمها بزرگ م ایرو سازنیم ایادمها رو_
مدام تو تکاپو و  کننیادمها! روز و شب بهش فکر م یشگیفکر و ذکر هم شهیم یروز

 !ادیم یچ اشونیهستن که سر رو ینگران

پلک هم  یکه اصال حت یدادم. جور یبا دقت بهش گوش م هشیبا اون بود و من مثل هم حق
 قتیشنونده بهش توجه داره. حق نقدریا نهیکه بب ندهیخوشا یهر سخن ور یبرا نیو ا زدمینم

حرف هاش  دییمستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد! سرم رو در تا گنیمحضه که م
 یاز حسن توجه من مطمئن شد پ یگفتم. وقت یاروم ی هلــ*ب درست ریتکون دادم و ز

 :حرفش رو گرفت و ادامه داد

شکست  نکهیا ای ت،یافتخار و موفق نیبه بزرگتر شهیم لیو تبد شهیبرآورده م ایاون رو ای_

 !حسرت شهیو م خورهیم

مهبد شکست خورده و  یای. روکردیصدق م شتریب یمشغول شد. در مورد مهبد دوم فکرم
رو که نابود شده  ییایرو یجا بود که چطور نیبه حسرت شده بود. اما حاال سوال ا لیتبد

 !ساخت؟ دیدوباره با
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رو که بابا دم کرده بود خوردم.  یخوش طعم ییقلپ از چا هیرو به هم فشار دادم و  لبام
 کالم رو به دست یبار من رشته  نیبرقرار شد؛ اما ا نمونیو کوتاه ب یچند لحظه ا یسکوت

 :رفتم و گفتمگ

 !بابا یکه تو گفت هییزهایدوم چ یاما مهبد جز دسته _

 :دیشک یبلند قیبه پشت گردنش و نفس عم یکرد. دست دییچشماش صحت حرف منو تا با

وقت  چیه یشروع شون نکن یصفر مرز یکه از اول و نقطه  یها تا زمان ایاون رو_
ون شخص ا یبرا یاز کس یکار نکهیلپ کلوم ا لیسه نی! ببشنیبه افتخار نم لیو تبد یعمل

راه  یتونی! تو فقط میتالش کن شیافتنیدست ن یایرو یاون برا یجا یتونی. تو نمادیبر نم
 دهیکه احتمال شکست توش کم باشه. ا یبراش باش ییراه ها ال. دنبیرو براش هموارتر کن

تجربه  یوقت شو برا گهیکه خودش د یرو بر ییکه موثر واقع بشه. راه ها یبد ییها

 !...نی! همیاون ادم باش یایرو یاز ستون ها یکی یتونیکردنشون صرف نکنه. تو فقط م

 ی<< ختم شد. اما هر دومون خوب منیبابا به >>هم یبا بابا بود. ته جمله  شهیمثل هم حق
کر ف یها که هر کس یسادگ نیبه ا گفتیکه بابا م یجمالت نیکردن تمام ا یعمل میدونست

 !نبود کردیم

! راهبر اون آدم یگوش باش یچشم باش دیبا ییجاها هیاون  یبابا! جا ستیاسون ن نیا یول_
بدتر  زایچ یلیکه بلرزه و باعث شه خ یباش یکه ستون شهینم فتهیتو خطر م یاشتباه کن یباش

 ...بشه و

اون آدم  یستون زندگ چوقتیه یشیدچار لغزش م یدونیو م یاگر بخودت اعتماد ندار_
شدن به موقع  فیضع یکه وقت خوانیرو م یهستن کسان یکه قدر مهبد قو یینشو! آدمها

اد گرد ب یوقت نکهیتر باشن! نه ا یکه خودشون مستحکم و مقاوم بودن قو یضعف از زمان
 هگی! اونوقت دشهیباشن که سر اون آدم اوار م یسقف هیمشکالت اومد بلرزن و خودشون و 

 یو ب روت حساب کنه تونهیاون نم یاریکه کم ب باریکنه!  هیبه تو تک کنهیجرات نم چوقتیه
 یرارو ب اقتتیل ی! اگر نتوننهیب یتر و پر دردسر م ریموجود دست و پا گ هیشک تورو 

و  خورهیکه شکست م ییوقت اون تو ناو یو فقط در حد حرف باش یگاه بودن ثابت کن هیتک
! اگر ریبگ میبهش فکر کن و عاقالنه تصم یپس جد یفتیاز چشم اون به عنوان برادر م یحت

 یتیکفا ی! اونوقت هر بار برچسب بیشیم تیکفا یو ب اقتیل یتو چشمش ب یایاز پسش بر ن

 .خورهیم تیشونیعلنا رو پ ریچه علنا چه غ

زود عالئم ضعف رو نشونش داده بودم! سرم  یلیبود. من خ دهیوسط حرفم پر یبه درست بابا
 کیکمک به مهبد فقط در حد  یادعا و سوال من درباره  نیاول گفتیرو خاروندم درست م
تونست مهبد رو بدتر با خاک  یاشتباه فاحش م هیحق با بابا بود.  دیحرف بود و بس! شا
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و خال شو پر کنم اما  بزارم حهیمل یپا یمهبد جا در جا یبرا خواستمیمن م دیکنه! شا یکی

 .واقعا مطمئنم نبودم که بتونم

 ه؟یخب حاال حرف حسابت چ_

 هیهمه توج نیتو نگاهش زل زدم. حرف حسابم؟ مگه با ا یبابا و مهربون دهیکش یچشمها به
 ییکه بجا دنیکه آدم با ترس گفتیهم داشت؟! اما منطق من م یحرف حساب شدیبابا م یمنطق

! پس شروع کردم به زبون آوردن شهیحاصل نم تیموفق دنیبا ترس چوقتی! هرسهینم

 .نظراتم

 !رسهیجا آدم نم چیکه به ه شهینم یو بگ یبترس یاما بابا اگر بخوا_

 :گفت یکرد و جد اخم

دادن  دیگاه بودن و ام هیتک ،یبد کردن حال کس اینکن سر خوب کردن  یسع چوقتیه_
! اره ترس راجع به چوقتیه لینکن سه چوقتیرو ه سکیر نی! ایبهش، آزمون و خطا کن

رو نسبت به خودت از دست  یاعتماد کس نکهیاز ا دیبا لیاما سه زنهیم نیآدم رو زم یهر چ
بهم  یروز هی یدوست هی! یبترس یفتیکه از چشماش ب ینک یکار نکهی! از ایبترس ،یبد

ه نسبتشان ک ستیافتند مهم ن یکه آدمها از چشمانت م یگفت! گفت "و روز یجمله خوب

 "داشت یبه آنها نخواه یحس چیاست که تا ابد ه نیچقدر دور! مهم ا ایباشد  کیچقدر نزد

د از نداشتم که بدم. بع یبابا جواب یباختم و در برابر حرفها شهیبرابر منطق بابا مثل هم در
ون ست اقتیکه من ل کردمیفکر م نیزدم. تو راه به ا رونیحرف زدن با بابا از خونه شون ب

اراده  ینه؟! پاهام ب ایواقعا قد ادعام توانا بودم  اینه؟ من آ ایمهبد رو دارم  یشدن در زندگ
به سمت خونه به  دنیراه رفتن و رس یبردن. باالخره انتظار برا یبه سمت خونه م منو

 یمهبد در وضع تاسف بار دنیقابل تصور جلوم نقش بست! با د ریغ یزی. اما چدیرس انیپا
 تو یترس بد دادیتو صورتش جوالن م ین طور دم در خشکش زده بود و اشک و گنگکه او

بود که  یتر از من غرق شده در مسئله ا جیم خودم و اون هم گیاز تصم جیدلم افتاد. من گ
اراده به لباش زل  یب ،یسالها منتظر به ره کس یازش نداشتم! مثل ادمها یاطالع چیمن ه

 .رها کنه یفیبالتکل نیزده بودم تا منو از ا

 !مسکن و آب بده بهم هی_

اون انگار به من هم  یهاج و واج تیخودم اومدم و دور و برم رو نگاه کردم. وضع به
ترسوند!  یکبود شده اش همه و همه منو م یکرده بود. لبهاش ترک خورده و چشما تیسرا

د! آب لــ*ب پر ش ین کمرو لبالب پر از آب کردم که موقع برگشت وانیبه اشپزخونه رفتم. ل
نفس باال رفت. نشستم کنارش لــ*ب مبل و بهش زل  هی. آب رو مو قرص رو به سمتش گرفت

ه که افتاد یلبهاش شکست! از تموم اتفاقات یزدم. باالخره لــ*ب باز کرد و مهر سکوت رو
حرف زد!  کرد؛یشون م یبعد خودش نف یا هیو ثان گفتیکه م ییها هیبود، از همه فرض
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نشد داد! مخم  افتیمطلب  404ارور  زماون قدر گفت و اونقدر افکارش رو رد کرد که مغ

 .شو از دست داده بود لیتحل هیداغ کرده بود و قدرت تجز

 : ماجرا باالخره دست برداشت و گفت تیمن از کل دنینفهم یچیو ه فیتعر یاز کل بعد

 !برو استراحت کن_

پاشدم. مخ  یحرف چیه یاز جام ب دنیلول یکرم م نیمعما که تو ذهنم ع ایدن هیمن با  و
به خنک شدن داشت! خل شده بودم! حرکاتم دست خودم نبود. رفتم تو  اجیام احت دهیهنگ

آب نفسم  یزییپا یهوا تو حوض که آبش سرد بود فرو بردم. از سرد یو سرم رو ب اطیح
نم ک زیزه تونستم آنالکرد. مغزم خنک شد و تا دنیبه چک وعگرفت و اب از سر و روم شر

اون شخص صدمه  دانهیشک قصد پل یبود! ب یهزار تو چ یمعما نیکه قصد طرف از ا
مرموز خودش رو پنهان  ینجوریکه باشه ا ریخ تیبا ن یزدن به مهبد بوده وگرنه کدوم آدم

اون  هیاز ثان یچرا در کسر دونمیرفت! نم یچشام رژه م یجلو ا،یتنها ب ی! جمله کنه؟یم
ه مهبد بره منم! اگر قرار باش یجا دیکه با یکه اون دمیرس جهینت نیرو گرفتم و به ا میتصم

 یی! اگر قرار بود سر مهبد بالرهیم یکه ک ستیپس مهم ن اد،یاز اون پاتوق دستمون ب یزیچ

 !ادیپس بهتر بود اون بال سر من ب ادیب

تونستم تصور  یداد. اصال نم یبمن نم یاجازه ا نیشک همچ یمانع من مهبد بود. و ب اما
کنم و اون تنها بره. اما اگر قرار بود من  سکیتونستم ر یبرسه پس نم یبیکنم به اون آس
 بود؟ یرفتنم ک یموقع برا نیبرم، پس بهتر

 !پسر یشیم ضیمر هیچه وضع نیا لیوا سه_

 رهیگردش و بر و روش خ یو وحشت زده به چشما دمیاز ترس پر عیسر الیل یصدا با

 !شدم! تند تند شروع کردم به بلغور کردن حرفام

 !گرم بود گفتم خنک کنم خودمو یچی! هدمیمن نفهم یاومد یهان تو ک_

و باهوش  نیب زیت یالیممکن رو به ل یحرف و بهونه  نیدونستم احمقانه تر یم خودمم

 :نگاهم کرد و با خنده گفت هانهیارائه کرده بودم! ناباور و عاقل اندر سف

 !هوا گرمه؟ یکجا ؟یشد یروان_

ه حوصل یو ب یکفر نیهم ی! براکردیم میشو نداشتم حرفاش و متلک هاش عصب حوصله

 :زل زدم به حوض و گفتم

 نیپر و پاچه من همش! تا نزدم تو ا یچیپ یمامان م نیتو گوشم ع یکنیاه چقدر وز وز م_

 !حوض نشستمت برو رد کارت دختر
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موم ... تی. اه دختره دیبه سمت خونه دو عیو سر دیگش پرکردم که رن یدیبدنبالش اخم شد و
 زمان نی. به حال خودم برگشتم و شروع کردم به فکر کردن. بهترختیافکارم رو بهم ر

بود!  ییمن نشه شب بعد از اتمام کار نونوا یپنهان یو کارها بتیمتوجه غ یکس نکهیا یبرا

تا  دی! پس بایجهت فضول 88که من رفتم پاتوق  دیفهم ینم یکس شک یاره اون زمان ب
. ساعت ها با تنش و زدمیو دم نم موندمیصدا منتظر م یشدن هوا ب کیزمان عصر و تار

 بی. دستام عجکردیحس م ییتو نونوا نویهم ا نیگذشت و حاج حس یم یادیاضطراب ز

 .به اطرافم نداشتم یاشراف چیو ه دیلرزیم

 بابا جون؟ یجان خوب لیسه_

 فیضع دی! نه پسر نباینم پس بد دینبا لیگره خورد. نه سه یبه نگاه مشکوک حاج نگاهم
باش خودتو  یپسر قو یکنیتالش م یتو بخاطر مهبد دار یستون باش یخوای! تو میباش

 .دشیم نییبشدت از شدت ضربان قلبم باال پا نمی! قفسه سستین یزیکنترل کن! چ

 .خوبم یحاج ستین یزیچ_

 دوارمیزد و به گفتن ام یطوره قانع نشد! اما فقط لبخند کم رنگ چیکه ه دمیفهماز نگاهش  و
به مهبد زنگ بزنه و گزارش بده اما  دمیترسیباشه اکتفا کرد. هر آن م یگیکه م نطوریا

 یبهم انداخت و بعد خداحافظ یا گهیکارو نکرد. دم آخر نگاه مشکوک د نیخداروشکر ا
دادم  یم دیجور جواب با کینبود. وگرنه هزار و  یآدم مداخله گر یکرد. خداروشکر حاج

ر . هدنیو دورو برم رو نگاه کردم به ناخودآگاه شروع کردم به دو دمیکش قیبهش! نفس عم

 .کردیجا خشک م شتریحس ترس تو دلم ب شدمیدور م ییاز خونه و نونوا یچ

شدنم به پاتوق  کیبه نزد یزی! چشدنیانگار برام تنگ م یها به طرز وحشت آور ابونیخ

و با وحشت سر جام خشک  زهیباعث شد قلبم بر یبیآشنا و عج ینمونده بود که صدا 88

 :مخاطبم قرار داد و گفت داشیپر تهد یکنم اما با صدا یچ دونستمیشم. نم

 !یبرگرد تا آبکش نشد_

شناش آ یچهره  دنیبود از د ستادهیکه پشتم ا یکس دنیبه پشتم برگشتم و با د یسخت به

 !کار اون بوده باشه یباز نیچشمام گرد شد و نفسم بند اومد! امکان نداشت! امکان نداشت ا

شکم بود سر جام خ ستادهیا یهمون کلت کمر ای ریکه روبروم با هفت ت یپسر قد بلند دنید با
و  یگنداز پشت به مهبد خنجر بزنه! قابل باور نبود! ز یادم نیرفت که همچ یزد. تو کتم نم

 !زد؟یبود و حاال از پشت داشت بهش خنجر م ونیدار و ندارش رو به مهبد مد

بشر جونش رو کف دستش گذاشته بود  نینبود! مهبد بخاطر هم ریحجم از رذالت باور پذ نیا
! دیچرخ ی... ! فکم قفل کرده بود و چشمام نا باور تو چشماش میشده بود ول یزخم یو حت
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چندر غاز  هیخواست مهبد رو بخاطر  یواقعا م یعنیماجرا دست داشت؟  نیاحمد تو ا یعنی
 راه برداره؟ سرپول عمل باباش از 

 ؟یتونیچ...چطور م_

بشر گذشته بود! تموم توان و  نیوقت بود که اب از سر ا یلیتفاوت نگاهم کرد. انگار خ یب

 :هم گذاشتم و داد زدم یجراتم رو رو

 !رذل یپسره  یا_

ند . لبخبردمیبه کار م ایح یشرف و ب یادم ب نیا یفحش و صفت بهتر برا هیکاش  رذل؟
اومد و  رونیها ب هیو سا یکیاز تار یانبوه یپهنش نشست. اروم از تو یلبها یرو یکج

بگم از افکارش و از  تونمیشد. به جرات م دهیاش پاش یسبزه و معمول ی افهینور تو ق
نبودم که بزارم ترس تو صورتم جوالن بده،  یمن ادم. اما دمیستر یکه کرده بود، م یانتیخ

 .اشکار نشه گرانید یبرا چوقتیکه نقاط ضعفم ه کردمیم یسع یعنی

 کیکرد و همونطور که پا به پام نزد تمیآرنجم گذاشت و به سمت جلو هدا ریرو ز دستش

 :دم گوشم اروم گفت میشد یدخمه وحشتناک پاتوقشون م

 پدر شدن یب یاگر قرار باشه نخوا یزنده نگه دار یمتیرو به هر ق یاگر قرار باشه کس_
 ینمه بنده  هینداره!  ی! چطوریتا به هدفت برس یکنیم یاون وقت هر کار ،یرو تجربه کن

 !حرفا باشه نیمهبد خان شما زبل تر از ا کردمی! فکر میشیم طانیش

 نیم. حماقت محض! کاش اکردم خودمو از حصار دستهاش ازاد کنم. حماقت کرده بود یسع
 یکه حد نداره. وا شنیاونقدر نگرانم م هیکردم! حاال حتما داداش و بق ینم چوقتیکارو ه

 افکارم داشت گسترش یریخود درگ ؟یچ ارنیسرت ب ییپسر. اگر بال یکرد یتو چ لیسه

 :زد و گفت بیشد و نه داریتو درونم ب یزی. چکردیم دایپ

خراش هم بر  هیاون  نکهیمهم ا یکنیتحمل م یبخاطر مهبد دار نکهی! مهم اارنیخب ب_
کمرش خم شه. فرار کن  یتو هم باعث ش دیبهت صدمه بخوره نبا یبزار دینداره. تو هم نبا

 .فرار کن لیسه

م . از در بر تونستمیم زدمشینفر بود. اگر م هیکه  دیرسیبه نظر م یعنینفر بود!  هی احمد
ا به احمد و پشتم کردم. ام ینگاه میفکر؛ ن نیبوده باشه. به دنبال هم یکجا معلوم اسلحه واقع

 چیه دمیو فهم ختیکه گذاشته بود پشت سرم تمام افکارم بهم ر یضامن اسلحه ا دنیبا کش
 رونیتو دستش که هر ان ممکن بود مخم رو ب یواقع یاز اون و اسلحه  تونمیجوره نم

 هیعد و ب رمیگفتم کجا م یم یکی. کاش به دیبکو یمسلسل م نیفرار کنم. قلبم ع زهیبر

 .کردمیم یغلط نیهمچ
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سوراخ شده بود رو باز کرد و  یکه چند جاش از شدت زنگ زدگ یپاش در زنگ زده ا با
و  کلیکه خوردم باعث پرت شدنم به جلو شده بود. ه یا یبه سمت داخل هلم داد. سکندر

از سر و روشون معلوم  یچینشسته بودن و ه اطیح یکهنه تو زیم هیدو مرد که پشت  لیشما

 !نبود نظرم رو جلب کرد

 زیاز پشت م یو الغر دهیشون کج شد و نگاهم کرد. پسر جوان کش یکیکه سر  دمید قشنگ
م تو که داشت یخودش رو بلند کرد و لنگان لنگان به سمت منو احمد اومد. تموم نفرت یبسخت

رو تخم چشام زوم کرد.  مایرو روشن کرد و مستق یچشمام جمع شده بود. چراغ قوه پر نور
 پست فطرت نیا یچهره  خواستمی. مدمیبستم و صورتم رو پس کش واز شدت نور چشمام ر

 !زاشتیاما نم نمیهارو درست بب

و! کوچول ایستیتو دام افتاده اما تو هم کم خوشگل ن یمون اشتباه دیص نمیب یم یوا یوا_

 !یستین یداداشت رقم یالبته در برابر خوشگل

چونم گذاشت که با غضب  ریو با خصم بر انداز کرد. دستش رو ز حانهیتا پام رو وق سر

 :دمیپسش زدم و غر

 !نجس کهیبه من دست نزن مرت_

کرده بودم. اما چه  یباز ریجمله من تنها فقط باعث از کوره در رفتنش شده بود. با دم ش اما
از  یبرا یزیباخته بودم و چ یعوض نیون لحظه به ارو در ا یداشت. من همه چ یتیاهم

که تو گوشم زد تو دهنم حس  یمحکم یلیخون رو بعد از س یدست دادن نداشتم. شور
که  یپر سوزش یخشک و خال یلیبود؟ س نیبود هم دهیچرب هزورش ک تی. هه نهاکردمیم

 :و با تمسخر گفتم دمیفقط تونست ساکتم کنه؟ اما کور خونده بود... خند

 !یزیهم ترحم بر انگ یلیخ یزی. ترحم بر انگسوزهی... دلم به حالت میبد بخت عقده ا_

و تو صورتم با خباثت  دیزد و با خشونت موهام و سرم رو به عقب کش یبزرگ پوزخند

 :زمزمه کرد

رصته که تو ف نیحاال بهتر شم؟یپ یایب گهینفر د هی یجا یتونیو م یزرنگ یلیخ یفکر کرد_

 .ارمیرو به جا ب یبندازم اما قبلش بهتره رسم مهموندار ریرو ببندم قالب و داداشت رو گ

پر از کک  یمرتب، صورت ریزرد غ یافتاد. دندون ها دشیچهره زشت و پل یرو یکم نور
 یکه رو صورتش جا خشک کرده بودن، نما یبیغر بیعج یو زخم ها یو مک و خوردگ

نداشت که با  یاون حرف یساخته بود. احمد رو با نفرت نگام کردم. ولاز چهره اش  یزشت
و درم بست!  کیاتاق تار هیکج کرد و رفت سمت  ونگاهش بزنه. روشو ازم گرفت و راهش

نگاه معطوف منو به  یبود اشنا شم. وقت زیبود که با مرد دوم که سر م نیحاال نوبت ا
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به سمتم اومد و با آرامش  نهیلند شد. با طمان. از جاش بدیند زیخودش حس کرد تعلل رو جا

 :شونه هام زد و گفت یبه رو یدست

 داداشت کجاست؟_

. خیحس و  یچاله بودن. ب اهیدوتا س نیشدم. ع رهیخ شیخمار پر آرامش مشک یچشمها به
زدم و  ی. پوزخنددمیمن مهبد رو لو م کردیپر از آرامش مرگ! چقدر احمق بود که فکر م

 :گفتم

 ؟یکنیسوال رو از من م نیکه ا یاحمق نقدریا یخبر دار یو پوک همه چ کیاز ج تو که_
احمقانه از خودت بمن  یجلوه  هیکجاست پس  یدونیقطعا تو م گم؟یمن بهت م یکنیفکر م

 !نده احمق

د. ز ینگاهم عمدا تو دور و اطراف چرخ نیهم یو عق بزنم برا نمیشو بب افهیخواستم ق ینم
از سقف کج  یو قسمت کردنیم زشیکه اجر هاش ر یبود جور یمیساختمون به شدت قد

و چرک همه  یفینداشتن و در هاش از لوال در اومده بودن. کث شهیشده بود. پنجره هاش ش
فرار کردن  یپوشونده بودن. تموم فکرم تو فرار و نحوه  زههاش رو به همراه خ وارید ی

نفر! مسلح بودن و چاقو داشتن.  کیبودن من  نفر نیجلو راهم بود! اونا چند یبود. اما موانع
. بغض و ترس نداختمیو خودم رو به خطر م کردمیم تیخر دیبودم. نبا یاما من دست خال
ارت اس یتو یکس ی. غربت و بیچ یعنیشدن  ریاس دمیفهم ی. حاال مکردیداشت بهم غلبه م

و  یباشه! سلب ازاد تونهیم ییهر موجود دو پا یاحساس ممکنه برا نیازار دهنده تر

 .کارهیشده م ریرو تو دل فرد اس یدیکه ذره ذره بذر نا ام هیزیخشونت تنها چ

 متیبره فرصت رو غن ناژیرو اعصابم پات تونهیو نم کنمیبهش نم یتوجه چیه دید یوقت
زنگ  خیرو از م یبازوم گذاشت و منو به سمت دخمه کشوند. طناب یشمرد، دستش رو رو

 نیور داشت و با پوزخند نگام کرد. چشمم به احمد افتاد. اما ا وارید یوتق و لق ر یزده 
نگاهش جا  یتو یلطافت خاص هیترحم و  هیفرق کرده بود.  شتو نگاه یزیچیبار انگار 

 .خشک کرده بود

تا  که منو یسپردم و سکوت کردم. نفر دوم یاتاق خال یغمزده مو به کنج خاک گرفته  نگاه
که شل و وا رفته پرت شدم  یو هلم داد سمت صندل دیرو جلو کش یاورده بود صندل نجایا

 .روش

 !! نه جدا خوشم اومد ازت جوجهیهست یاروم یعجب بچه _

 یو هوا از نظر فکر نیزم نیدوخته شد. تو حال خودم نبودم. ب کشیبار یبه لبها نگاهم
تو کار درست رو انجام  گفتیم قلبم ،یکارات غلط بود و احساس گفتیمعلق بودم. عقلم م

ه کردنم و بستنم ب چیو شروع کرد به طناب پ دیکش شیتاب دار قهوه ا یبه موها ی. دستیداد
 ؟یهمه چ دیرس نجایکه به ا شدیحلقه زد. چ ام. اشک تو چشمهیصندل
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 ؟یمونیپش_

 :دمیمنقبض شده از خشم غر یبهش انداختم و با چونه  یپر غضب نگاه

 !یکن روان رونیدستت به داداشم برسه رو از ذهنت ب نکهیبردار کثافت! ادست از سرم _

 :کرد و گفت یمندانه ا روزیو نگاه پ دیکش رونیب بمیمو از ج یگوش

 !بگم ییزایچیاحمقانه ات  یاز کارها رمیتماس باهاش بگ هی هیفقط کاف_

 یاونم با حرف ها ،یالتماس عمرم رو به کس نیبار نگاهش کردم. اول نیاول یبرا ملتمسانه
. شدی. چندشم مکردیداشت کاوش م فشیکث یبا انگشت ها میکردم. تو گوش ینگاهم داشتم م

د کردن اسم مهب دایباطل. با پ الیخ یبکشونه. هه اما زه نجایتونستم بزارم مهبد رو به ا ینم
نگذشت که دستش عزم لمس کردن شماره رو کرد قلبم  یزیزد. چ یاجورچشماش برق ن

هوا رو به طور  یمجبور بودم کل یو گاه کردیم ری. نفسم گدیتپ یم قهیتا در دقهزار
هام بکشم. تموم بدنم از استرس مور مور شده بود و به وضوح  هیمحسوس به باال و داخل ر

 فیضع ینشونه  زایچ نیا ینظر هر کس رد دی. دست خودم نبود. شادیلرزیدست و پام م
 ونهتیم یخدا در مواقع بحران ی شهیادعارو بکنه که هم نیا تونهینم چکسیبودن باشه. اما ه

ش مانع یچجور کردمیو فکر م رفتمیاروم و به خودش مسلط باشه. با خودم داشتم کلنجار م

 :و داد زد دیدو لبه داخ یفیسوخته و کث اهیس یبشم که در بشدت باز شد و پسر بچه 

 !نییبدو میبر دی! بانویا نیاقا عماد! ول کن میتو دردسر افتاد_

رکب خورده و متعجب  ی افهیکنم. هاج و واج و با ترس به ق زیرو انال یزیچ تونستمینم

 !بود؟ دهیترس نقدریشده بود که ا یچ یعنیعماد نگاه کردم. 

 چهارم فصل

 یعسل زیعماد بود. قدم هاش تند شد و به سمت م یعوض یپسره  نی... پس اسم اعماد
بهش انداخت.  یا دارانهیرفت. اسلحه رو درآورد و نگاه خر یرنگ و رو رفته و پر از زدگ

 یتونستم حدس بزنم که چ یشدن ضامن اسلحه توسط عماد بسته شد. نم دهیدهنم با کش پیز
ون کرد . لباش رو به دند ینم لیتبد نیقیتو دلم بود رو به  هک ی! کاش شکگذرهیتو سرش م

خشم  شیکه ات ییاز ترسش با چشمها یحاک ونیدر م یکی یگرفت و همراه با نفس ها
من از  ی. سره جام خشک شدم . زمان برادیبه سمتم چرخ دیکشیشعله م رونیازشون به ب

امش تو د یقبل یو با نقشه  مدامن ع دیکه شا کردیترس متوقف شده بود. حتما حس و فکر م

 .طور نبود نیانداختم. اما ا
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اما از  اره،یسرم م ییبال هیفرصت کوتاه  نیهم تو ای کنهیبارم م یزیچیباألخره  دونستمیم

 :دیبد رنگش غر یچفت شده  یپشت حصار دندون ها

 

 

 !...به حالت اگه یوا رسمیحساب تو رو بعدا م_

 

 

بال بودم که  هیپر از خشونتش و بدنبالش نازل شدن  یجمله  ی؟ منتظر ادامه  یچ اگه
ه. با نصفه بمون دشیپر تهد یباعث شد تا جمله  سیپل یاز پشت بلند گو یپر ابهت یصدا

من گرد شد و عماد که قدم تند کرده بود سره  یآراد چشمها یپر از جذبه  یصدا دنیشن

 .ستادیحرکت ا یجاش خشک و ب

 

 

 !ینکن یمحاصره اس! بهتره کار احمقانه ا نجایاون پسر رو ول کن بره عماد! ا_

 

 

دوونده بود. دستام رو  شهینکرد. رخوت تو تنم ر جادیتو حالم ا یرییآراد هم تغ یصدا یحت
خورده بودم و هنوز اسمش رو  یلیکه ازش س یمشت کردم. مرد اول دیلرز یکه م

ا بود ت ی. کافدمیترس یهم م یلی. ازش خدمیترس یپر غضب براندازم کرد. م دونستمینم
زمزمه  ییاراده تو دلم پناه بر خدا یکه شد ب کمیره. نزدیمو ازم بگ یاراده کنه و زندگ
د ز یگره خورد . پوزخند زشت نمیو رو صورتم خم شد. نفسم تو س ستادیکردم. روبروم ا

 ریو ت یشکسته شدن در ورود یبود،صدا اریبخت با من  یبگه ... ول یزیخواست چ
 دیتهدمردک و  نیا یبرا یعمان نیکار پاتوق شد و ا یبچه ها غیباعث بلند شدن ج یانداز

 یبودم. من که به کس اوردهیرو با خودم ن یواقعا چه خبر بود؟! من که کس نجایهاش بود. ا

 ...نزده بودم... پس، پس یحرف
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سمت  نیبه ا یمنو وقت یکه ک ادیب ادمی کردمیم یو سع کردیم ریگ یهمه چ یرو مغزم
دم به سمت من بود، باعث  نینگاهش تا اخر نکهیدم رفتن، ا ی. نگاه نگران حاجدهید دمییدو

 نجایتا ا دیبا نیخودم متوقف شه. چرا حاج حس یکردن ناج دایپ یشد نوار تند مغزم برا
 خبر سیبه پل یو چجور یجنبه؟ اصال کِ  یم انهیسر و دم من مخف هک شدیو مطمئن م ومدیم

رو  یقشنگ یبود. حس ش یکدوم از سواالتم رو نداشتم. مغزم پر اما خال چیداده؟ جواب ه
د احم دمیها نابودش کرده بودن! شا انهیبود اما از درون مور یمتیو ق بایداشتم که به ظاهر ز

 .بود شتریب نیکرده بود و احتمال ا یتالف ینجوریجبران اشتباهاتش ا یبود که برا

 

 

 یبدم. مچ دستم از شدت محکم بسته شدن طناب ب یکردم بدن خشک شده مو تکون کم یسع
 کردمیکه حس م شدیبود و اونقدر مور مور م دهی. پاهام خوابکردیگز گز محس شده بود و 

 رونی. بخودم اومدم ،عماد و دوستش از اتاق برنیمن دارن راه م یارتش مورچه رو هی
فرار  یگریبه سمت مخالف د یجدا شدن و هرکس گهیهم د زا دنی. به راهرو که رسدنیدو

مدت رو  نیا یکرد. نفس حبس شده تو یکرد. سردم بود و ترس هم سرما رو دوبرابر م

 .کردیدر درونم ارومم م ییدادم. صدا رونیب یباالخره از سر اسودگ

 

 

 !یمون ینم نجایباهات نداره ا یکار یکس گهیتموم شد پسر تموم شد. نترس د_

 

 

 که من توش حبس یولوله بود و تو اتاق رونی. بکردیحال خودم بودم. بغض داشت خفم م تو
 زود یلیخ یدلگرم کننده ا یاشنا یبودم سکوت محض و سرما و خفقان حاکم بود. اما صدا

 .از راه رو ها به گوشم خورد

 

 

 !ــــلی! سهیداداش ل،یسه_
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بچه بودم  یکه از وقت یمهبد... طبق معمول مهبد. تنها کس ،یشگی! طبق عادت هممهبد
جهان  یواد نیآغوشش امن تر شهیکه هم یبمونم. کس یحام یپناه و ب ینزاشت ب چوقتیه

 یها یافتاده بودم؟ چند ساعت شد که تو نگران ریگ نجایکه ا یبود . چقدر گذشته بود از زمان
گفتم  یم دیبودم؟ چند ساعت بود که دلش هزار راه رفته بود؟ با هبرادرانه اش ولش کرد

بگم اما لبام رو انگار با  یزیخواستم چ یم دنیلرز یخورد. لبام م یاما فکم تکون نم نجامیا
به  هیکه هر لحظه شب ییقدمها یو صدا زدیدوخته بودن. هم چنان صدام م یسوزن قطور

 .خوردیبه گوشم م شتریهر لحظه ب شد،یم دنیدو

 

 

پس  مکردیم یکاری دی. باستادیاتاق ا یدر بسته  یبار اسمم رو صدا کرد و جلو نیاخر یبرا

 :گفتم یفیضع یتموم قوام رو جمع کردم و با صدا

 

 

 .نجامیا_

 

 

 یخودم رو هم به تعجب وا داشت. حس کردم فقط خودم صدا یحت شیصدام و گرفتگ لرزش
د در باز شد و مهب ی. انگار که کلمه رو فقط تو ذهن خودم گفته باشم. اما وقتدمیخودم رو شن

 .که در اشتباه بودم دمیهمبهم زل زد ف دهینگران و با رنگ پر

 

 

. دمیوجودم خجالت کش یبدنم با ذره ذره  یبار با تموم سلول ها نیاول ی. برادمیکش خجالت
کارو کرده بود. اما من فقط با  نیا یک ایخراب شدن  اهاشیبدونه چرا رو خواستیحتما م

 .شده بودم ششیکار عجوالنه و احمقانه ام باعث مشوش تر شدن ذهن پر تشو
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 تیریمد شهیبرداشت. هم زیو به سمتم خ دینگذشت که دست از متعجب بودن کش یزیچ
تو  یک دمیمون تموم شد. نفهم نیب یفاصله  یچجور دمیبودن. نفهم نیبحران هاش قابل تحس

 ...هام به ناگهان محو شد یها و تلخ یاغوش گرم و معطرش فرو رفتم... سرد

 

 

 .گرفتجا  یتو قاب گرم دستاش به خوب صورتم

 

 

 ل؟یسه ؟یدیصدمه د ؟یخوب لیسه_

 

 

با  .ستمیجواب بدم و بگم که خوب ن تونستمیگنگ و شوک زده نگاهش کردم. کاش م فقط
 دنی، به خودش اومد. با د دید یکه تو چشام م یو ترس دلهره اور بیغر بیسکوت عج
ودم، بسته شده ب یهر چه تمام تر به صندل یکه به کل به سخت یمن و من یبسته  یدست و پا

 یسفت یزد تا بتونه به تموم گره ها یچرخ هی. دورم رداسترس تموم وجودش رو تصرف ک

 ...بد یلیکه به طناب ها خورده بود واقف شه. حالم بد بود. خ

 

 

مهبد بدبخت مرد و زنده  نیاز فرط دلشوره ا یگیهان؟ نم یبود که کرد یچکار نیاخه ا_
برام نداشت! خودم همون دم اول بدون  یحماقت کنم که کار ینطوریا خواستمیشد؟ من اگر م
 یخودت کرد شیپ ی! اخه چه فکرریتو دهـ*ن ش نداختمیخودمو م نجایا ومدمیگفتن به تو م

 !شدیم یچ دونهیاگر خبرم نکرده بودن خدا م نجا؟یا یو اومد نییپا یکه سرتو انداخت

 

 

اقعا و یعنیبود که مهبد درکم نکرد!  یبار نیاول نیسوخت. حس کردم ا یام م نهیتو س قلبم
 نجایبه ا ادمیبود که چرا من سر خود با اون همه عجله به قول خودش با حماقت ز دهینفهم

 اومدم؟
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ساخته بود.  ینارک نارنج یو فشاره اون شب، ازم ادم دیپر از تهد یساعته  نیچند اسارت
خشونت  رشینترس بودن و پذ یابر شیمگه من همش چند سالم بود؟ مگه من چقدر گنجا

 داشتم؟

 

 

کور طناب و باز شدنشون، مچ دستم که ازاد شد تازه درد  یور رفتن با گره ها یاز کل بعد

 .رو حس کردم و نم اشک تو چشام جا خشک کرد

 

 

دم کر یبه سرم م یچه خاک کشتی! اگر تورو میسر خودت اورد ییچه بال نینگاه کن بب_

 !؟یهان؟ چه خاک

 

 

 . بود . حق هم داشت ی. عصبان خوردیباال رفته بود و بدجور حرص م صداش

 

 

 ...کار احمقانه ات نیبا ا یکرد وونهی! همه رو داالی رونیب میبر نجایپاشو پاشو از_

 

 

 رفت یم جیتونستم از جام پاشم. سرم گ یهام سست و وا رفته بودن که نم چهیقدر ماه اون
 یدونستم ب ی. مکردمی. سرما رو تو صورتم حس مفتمیو مطمئن بودم که اگر پاشم قطعا م

و غر زدن هاش که  دیازم ند یحرکت چیکه ه یندارم. وقت یفرق چیه وارید یشک با گچ رو
به  یاشراف چیاصال ه نکهی. به استیدر من درست ن یزیکه انگار چ دتموم شد تازه ملتفت ش

 !نه شکش برد ایدارم  طیمح
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 ل؟یسه ؟یشنو یصدامو م لیسه_

 

 

 یداد. نگاهش رنگ نگران ینشون دادن عکس العمل نم یبرا یاما مغزم فرمان  دمیشن یم
از چهار ساعت  شتریب دیضد تشنجم شا یو قرص ها یافسردگ یقرص ها یگرفت. من ب

بود چه  یهر ادم سالم یسم برا نیمهلک تر یروان ی. فشار روحارمیتونستم دوام ب ینم
زدن  خیاون روز ها نداشتم .خون تو رگ هام شروع به  یخوب یبرسه به من که وضع روح
خودمو  دیانب شدمیپا م دی. ضربان قلبم باال گرفته بود. بادیچیپ یکرده بود. صداها تو سرم م

و خشک شده بود. پلکام هر لحظه  سوختیبرام نمونده بود. لبام م یینا گهی. اما دکردمیرها م

 .شدیتر م نیو سنگ نیسنگ

 

 

 !توروخدا لیمنو نگاه کن. سه لیسه لیتوروخدا نخواب سه لیخواب سهن لیسه_

 

 

 تینمونده بود. مهبد با نها یرمق گهیکردم چشمام رو به سمت مهبد بچرخونم اما د یسع

 !رفت رونیتوانش تو راه رفتن به سرعت از اتاق ب

 

 

 یاقعمرم ب انیبه پا یزیچ کردمیحال بودم که احساس م یبودم اونقدر ب یداریخواب و ب نیب
 نیتر کیاز تار یو نوران بیعج یبودم که هاله ا ریموندن با خودم در گ داریب ینمونده. برا

رو از  دمید یکردم تار یاتاق ظاهر شد. ابهت هاله بدنم رو کرخت تر کرد. سع یگوشه 
. کردیو صدام م شدیم کیکم کم به من نزد ینوران یپلک زدم. هاله  هاببرم. بار نیب

 یو مهربون رو خوب م بیعج یشناختم من اون هاله  یرو لبام نشست...م یلبخند

 !...شناختم

 ... کنمیپسرم! من به داشتن تو افتخار م یهست یقو تو
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و حس  یدواریپر از ام یجمله  هی نیمونده هم ادمیو  دمیکه از هاله نور شن یزیچ تنها
به  ی. تکون کم شدیآگاهم تکرار مناخود  ریهم تو ضم یداریتو خواب و ب یقشنگ بود . حت

 یشده بودن. ال دهیکش ریانگار به قل و زنج نمیو سنگ یپر از خستگ یخودم دادم . چشم ها
ز ا شتریرو بروم منو ب یصحنه  یام رو که به زور باز کردم تار دهیببه هم چس یپلک ها

 !به سرم اومده یچ ادیب ادمیبلکه  ایتا صحنه واضح شه  زدمیکرد. پشت هم پلک م جیحد گ

 

 

راز تختم د یاتاقم بود و من رو نجایبخش بود! ا یاریامر  نیتو ا یباال سرم کم یچوب سقف
ک خش یحرکت بودم؟ دست و پا یسست و ب نقدریچرا ا کردم؟یم یچ نجایبودم. اما ا دهیکش

و ذهنم ت یگنگ ریبرگردونده شدم؟ کم کم تصاو نجایدادم. چطور به ا یفیشده ام رو تکون خف

 ...پاتوق و هیبودم و  نگرفت. م یشکل م

 

 

 ی. با صداومدینم ادمی یزیچ گهیشد و بعد د یاومد. من تو پانوق بودم و مهبد ناج ادمی

 .سرم رو به طرف راست چرخوندم ییآشنا

 

 

 ؟ یشد داریب_

 

 

بابا گره خورد. شرم کردم و نگاهم  یحال طوفان نیو در ح نیبه نگاه نگران و غمگ نگاهم
که  هکنیفوران م یکلمه بگم کوه اتش فشان خشمش جور هیاگر فقط  دونستمی. مدمیرو دزد

بود رو از  ختهیکه تو صورتم ر یی. موهاکنهیاتاق رو پودر و خاکستر م نیمن و تموم ا
رو داشتم جز اون  یکنار زدم و صاف سر جام نشستم. انتظار همه چ میموکت یابروها یباال

 یچ نیکه بابا بهم زد ع یمحکم یکه برق از چشام پروند. با پس گردن یمحکم هیپس گردن

 .شرک مظلوم نگاهش کردم یمثل گربه  اریاخت یو ب دمیاز جام پر
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! طایاحت یعقل ب یمغز! ب ی! شک ندارم تو اون سر تو کاه پر کردن جاشعوریب یپسره _

 !؟یسوپر من یکرد الیخ

 

 

داد.  یپوک بودن م یهم صدا یبه کله ام زد. واقعاً کم یحرف هاش تقه دو ضربه ا دنبالب
باال رفت. اما  دنیلبم به منظور خند یمغزم واقعاً پوک بوده باشه گوشه  نکهیاز تصور ا

س پ هیو صرفا به  کردیم رونمیبار از پنجره ب نیشک بابا ا ی. چون بدمیخند یم دینبا

 .کرد ینم کتفاا یاردنگ ای یگردن

 

 

 ؟یکر ای یالل شد_

 

 

تو همش نگاه  یخون افتاده و اخم ها یبه چشمها یچشم ریلبم رو دندون گرفتم و ز ی گوشه

 .کردم

 

 

 .بود یا گهید زیخواستم دردسر درست کنم. قصد من چ ینم_

 

 

 وشد! خودش ر میقدر اهسته گفتم که خودمم از هر پنج تا کلمه فقط دوتا دونه اش حال اون

 :و گفت دیجلو کش
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 ؟یکردیم یبازم واسم زبون دراز اوردنیسرت م ییبود! اگر بال یا گهید زیچیکه قصدت _
 دیگفتن تو نا پد یداشتم وقت یمن چه حال یدونیاصال م ؟یبه دل مادر بدبختت فکر نکرد

 !رو دستم زارنیاالن جنازه ات رو م گفتمی! همش م؟یشد

 

 

ه کنم ک یمو به کار ببرم و زبون دراز یمتر شیبگم و به قول خودش زبون ش یزیچ اومدم

 :دادش بلند شد و با حرص داد

 

 

 !منو یببند اون دهـ*ن وا مونده ات رو! جون به لــ*ب کرد_

 

 

پسر  نیحس کردم من خوشبخت تر زدیکه موج م یحرص تو چشماش و عشق دنید با
 هیخودش ندارم. اگر  یبا بچه  یفرق چیکرد انگار ه یرفتار م یجوری. امینوجوان دن

اهاش ب یعیقدر طب نیمثل بابا ا تونمیقبول کنم م یبچه رو به فرزند خوندگ هیمنم  یروز
 یدفکر لبخند گله گشا نیو چرا نگرانش باشم؟ با ا نچو یب یجور نیتونم ا یرفتار کنم؟ م

 یمخم هم تکون کنهیحاال حتما فکر مرو لــ*ب هام نشست. متعجب صورتم رو برانداز کرد. 

 !خورده یزیچ

 

 

 خودت؟ یبرا یخندیچرا م دن؟یکوب ییاونجا سر تو رو جا نمیبب_

 

 

که  اجهیاحت یدارم که به اغوش بکشمش! گاه اجیچرا اما حس کردم االن واقعاً احت دونمینم
 یشنگق یلیمتن خ هیبار  هی اسری ادمهی. یمنت دوستت داره به اغوش بکش یکه واقعاً ب یاون
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کردم تک تک  یرفت. سع یلیو یلیکرد و دلم ق یبا دلم باز بیاون متن عج ادمهیخوند. 

 . ارمیب ادیکه بود به  یجمالتش رو همون جور

 

 

 !؟یزنده ا لیسه_

 

 

 الیخ یانداخت. ب یم تیپاراز یخواستم تمرکز مو جمع کنم بابا ه یبابا هر بار م یا
و پر از حس شدم و خودم رو تو اغوشش رها کردم. چند لحظه ماتش برد و  بایجمالت ز

 .حرکت خشکش زد یفقط ب

 

 

! یزنیسرم داد م یکه گاه ی! مرسی! ممنون که نگرانمیدوستم دار نقدریکه ا یمرس_

 !یکه هست یمرس یخوریکه حرص منو م یمرس

 

 

دوست داشتم کاش  نهایا دونست اما من قبل تر از یخودش م یگرفت. اون منو بچه  بغضم
 نیاز گفتن ا نیهم یگفتم. برا یجمالت رو م نیبود و به خودش تمام ا نجایا میپدر واقع

 یرو در حقم تموم کرده بود خود دار یهمه سال پدر نیکه ا یبه مرد زیجمالت محبت ام
به  ینرم یسرش رو رو موهام گذاشت و بـ ـوسه  ی. از بهت در اومد و به نرمکردمیم

 .روشون زد

 

 

رو ندارم. تو رو من بزرگت کردم، قده جونم  یمنکه جز تو و مادرت کس یتو نفس من_

 .عمر نکن مهیکارا ن نیمنو با ا چوقتیه گهیدوستت دارم . د
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 .ومدیم ادمیتر منو به خودش فشرد. کم کم جمالت اون متن ناب داشت  محکم

 

 

 ،یکه دوستش دار یبـ*غـل کردن کس یبرا"

 

 

 !...... مجنونههیلیاستفاده کن، پدره... مادره...خواهره... برادره... ل یهر فرصت از

 

 

 بـ*غـل کردنش؛ یبرا

 

 

 نگذر، یچیدوست داشتنش از ه یبرا دنش،یبوس یبرا

 

 

 .خنده ، بخند بغلش کن یچشماش م یدیاگر د مثال

 

 

 .داره بو کردنش فیک نقدریموها ا یبـــو کن. بعض موهاشو

 

 

 .ایول نکن دستاشو
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 .یتابوتش رو گرفت ریدستاش ز یبه جا ینیب یم یایبه خودت م هوی

 

 

 شده رید گهید

 

 

 .یجا موند گهید

 

 

 "!بغلش کن، بغلش کن بغلش کن شه،یم رید هویبگو دوست دارم،  برو

 

 

عده با  هیفهمن. فقط  یعده م هیمطلب رو فقط  نیکرد. عمق ا سیاشک چشم هام رو خ نم
شده  ریمنم د یاز همون ها بودم. برا یکی. منم کننیم یجون و دل باهاش احساس همدرد

 .اغوش مادرم خاک رو بـ*غـل کردم ی. منم بجادمیپدرم تابوتش رو د یدستا یبود. منم بجا

 

 

 .دمیمن بابا مو اونجا د_

 

 

 .نگام کرد یدرنگ منو از خودش جدا کرد و با مهربون یب

 

 



www.taakroman.ir  

 

  

 
203 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

 خب؟_

 

 

 ...و اشک تو چشام غوغا کردیم ینیانداختم. حسرت رو دلم سنگ نییرو پا مسر

 

 

هام بود. هنوزم هوامو داشت. کاش بدونه چقدر دلم براش تنگ  یبچگ یهنوزم به مهربون_
 شهیدلم براش تنگ تر م کنهیبغلم م یداریتو خواب و ب ینجوریشده. کاش بدونه هر بار که ا

. دهید شتری. چهار سال از من بابا رو بشهیم میبه مهبد حسود ی. گاهشمیتر م یی،هوا
. اما حاال که هر یچ یعنیمردن  دمیفهم یبچه بودم نم ی. وقتکردهبغلش  شتریچهارسال ب

 نی. اره منو شما بزرگ کردزنهیتو ذوقم م شترینبودنش ب شهیروز به عمرم اضافه م هیروز 
 یبابا یتو جا بهی. اما عجکنهیجبرانش نم ینبود چیهست که ه ییاما حسرت ها و نبودن ها

 .یوقته برام گرفت یلیمنو خ

 

 

ناشناخته و نا گفته  یرو باالخره باال گرفتم. چشماش قرمز و پر از حرفها و حس ها سرم
که مدتها تو  ییبار تو چشم هاش از حسرت هام گفتم. از حس ها نیاول یبود. اره ... برا

رفت.  رونیحرف اروم اروم از اتاقم ب یدونم چرا اما ب یبودن. نم یصندوقچه دلم زندان
 یشو برا یو جوان یکه تموم زندگ یمرد یجلو دینبا دی. شازدمیرو م محرف دل دینبا دیشا

سرد  ارویگرفته بود. به د یلی. دلم خزدمیکه زنده نبود حرف م میمن گذاشته بود از پدر واقع
جا نبود. چرا بر خالف  نیگذاشتم. مهبد چرا ا زدم و سرم رو رو زانو هام هیاتاق خونه تک

 ن بار فقط به خودش فکر کرد؟یمنو درک نکرد؟ چرا ا شهیهم

 

 

م. گرد یم یدونستم که دنبال چ یهدف تو دستم گرفتم. تو منوش خودمم نم یرو ب میگوش
به  نکهینداشت؟ مهبد مگه ادم نبود؟ مهبد مگه دل نداشت؟ مگه حق ا یمهبد مگه حق زندگ

 فکر خودشم باشه نداشت؟
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هم دبش و ناب  امیپ نیچشمم رو گرفت. چقدر ا اسری یطوالن امیرو باز کردم. پ تلگرامم

 ...بود

 

 

 ،یرو خاموش کن یلعنت هیگوش نیالزمه ا ییوقتها هی"

 

 

 حرف بزن، ی! هر چقدر دوست دارمیامروز فقط با هم یدلت، بگ واریبه د یبد هیتک

 

 

 .ایوقت گذاشتم واسه بعض یادیگله کن، من ز یرچقدر دوست دا هر

 

 

 !ها یبعض یسوختم پا یادیز من

 

 

 !ایاز خودم و خودت خرج کردم واسه بعض ادیز من

 

 

 !ها خر نشم یزود نیبه ا گهید دمی: قول میالزمه دره گوش دلت بگ ییوقتها هی

 

 

 رستوران، یپارک، ببر یببر نما،یس یرو ببر چارهیدل ب نیا یبردار بعد
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 !نیلذتش رو ببر نینیبش

 

 

 .براش بخر بایز رهنیپ هی اصال

 

 

 ...تو ادیدلت بندازه. دلت رو  ادیعطر تازه که تو رو  هی

 

 

 ساکت شو، یبگ یریالزمه زبونت رو گاز بگ ییوقتها هی

 

 

 !نامردا رو هم نکن بتیغ یحرف بزن خوامینم اصال

 

 

 .هیکاف میکن ما خودمون با هم باش ولشون

 

 

 ،یالزمه رو قلبت بزن ییوقتها هی

 

 

 !میواسه خودمون باش میریعشق و حال!م میریسفر! م میریم میشد! دار لی.... خانم، تعطاقا
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 .دلم یحرفا یپا مینیبش دی! منو قلبم باشرمنده

 

 

 !یرو خاموش کن یلعنت یگوش نیواقعاً الزمه ا ییوقتها هی

 

 

 ...رهیم یم هوی...  رهیگیم هوی... دله

 

 

رو لبام نشست. انگار در وصف دل مهبد نوشته  یلبخند تلخ اسری یخوندن متن بلند باال با
ار تو ک نیدتریکه قرار بود بکنم، مف یکار نیشک با ا یتو ذهنم زده شد. ب یبودنش. جرقه ا

 !عمرم رو انجام داده بودم

م رو تو دردسر چطور خود دونستیشک اگر م یزنگ زدم. ب اسریمو برداشتم و به  یگوش
شده  یمنقض شوازشیکرد چه برسه که بخواد کمکم کنه! اهنگ پ یانداختم به صفتتم نگاه نم

... با پام رو اسیحس دن نیخورد... انتظار شکنجه گر تر یبود و فقط بوق دو ضرب م
که  نمیبابا ا ی. ا ومدیداشت کفرم باال م گهیشدم... د منتظرحوصله  یضرب گرفتم و ب نیزم

 !داشته باشه یکار فور هی یکی دیاصال شا گهی. نمدهیجواب ادمو م یدم اخر

 

 

 جونم؟_

 

 



www.taakroman.ir  

 

  

 
207 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

 یها یپر از انرژ شهیمهمون لــ*ب هام شد. صداش هم یلبخند محو اسری یصدا دنیشن با
 یرفت واسه چ ادمیان  هیداشت.  یخوب یبود. کال صدا یبیخوب و مثبت بود و ارامش عج

 .هامو اروم کرده بود یزنگ زده بودم از بس صداش تموم اشفتگ

 

 

 ؟یخوب یعنی... زهیسالم چ_

 

 

 رو لو یزیچیکه  یندار نویکه عرضه ا لیخـــاک بر سرت سه یمکث کرد. ا یا هیثان چند
رو  یزیچ هی خوامیکه هولم و م ییبرد که مثل تموم وقتها یشک پ ی! همون لحظه بیند

 ی! اوف واقعا اوف. ولستمیدروغ گفتنم بلد ن یدادم. حت یو سوت دهینچرخپنهان کنم زبونم 

 :دیچپ زدو پرس یبود چون خودش رو به عل یخوب گریهم انگار باز اسری

 

 

 ؟یسالم خوبم کوکا تو خوب_

 

 

که از اون نامردا خورده بودم درد گرفت اما درد  یکتک یکبود یبگم که جا یزیچ اومدم

 :رو تو خودم خفه کردم و گفتم

 

 

 .بودم، نبودم. ممنون بابت متن قشنگت ریچند ساعت درگ دیخوبم ببخش_

 

 

بود تا درخواستم رو  دهیزمزمه کرد. باألخره وقتش رس یکنمیخواهش م ادیز یمهربون با

 .بزارم ونیباهاش در م
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 ؟یکنیبخوام م یرکای گمیم اسری_

 

 

 رو روال اسریکه  کردمیچرا حس م دونمی. نم کردیم یته دلم رو خال بشیغر بیعج سکوت
 حواسش رو پرت یزیچیزدم. انگار  یچه گند دونستیم شیشاپیپ دمینبود. شا شیشگیهم

 یمن به طور محسوس یازارش داده بود. لرزش صداش و عدم توجه اش به حرفها ایکرده 
ا ت اسریبود که  بیواقعا عج نیو ا میبه اسرار هم محرم بود شهیهم اسری. منو زدیتو ذوق م

 .به من نگفته بود یزیهاش چ یاون لحظه از ناراحت

 

 

 .خودمم به کل پرت شد و سکوت کردم حواس

 

 

 کار کنم برات؟ یاره کوکا چ_

 

 

 هگیکنه. مغزم د یجلوه عاد کردیم یبه صداش دقت کردم. نه جدا ناراحت بود و سع شتریب

 :دمیو اروم پرس دیند زیتعلل رو جا

 

 

 شده داداش؟ یزیچ_
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 .کردیتر و ناراحت تر م ریمنو دلگ نیکرد و ا بغض

 

 

 م؟ینیهمو بب شهیم_

 

 

فن پشت تل شدیبود که نم یا یاون چه ناگفتن شد؟یحل م دنیبود که فقط با د یچه درد اون
 کرد؟ انشیب

 

 

جا. اون ایخودمون تو هم ب یخونه  رمیم گهید کمیهستم.  نایبابام ا یاره اره البته. من خونه _
 ؟یمدرسه بر یخوایمگه نم یول

 

 

 :حوصله گفت یدل و دماغ حرف زدن نداشت. ب انگار

 

 

 .چمه گمی. اومدم بهت مستیزودتر برو حالم خوش ن کمیفقط  ستیحسش ن_

 

 

لحظه که گفت حالش خوش  . ذهنم تو هموندمینفهم یزیمون چ نیاز کل مکالمه ب گهید

 .گشتم یکرده بود و من فقط سردرگم دنبال علت حرفش م ریگ ستین
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 نیتر زیما ر یتو خونه  شهی. همکنمیم یدونستم که دارم چ یو نم دمیچرخ یخودم م دور
مامان انگار تو خونه  اسریموند. به قول  یمامان نم یحرکات ممکن هم دور از چشم ها

 !عقاب داشت یبود که چشمها ینگهبان نیع

 

 

 !یچرخی! هاج و واج مرهیمادر خ هیچ_

 

 

بگه و داد و  یزیهم نگرانش کرده بودم چ یکه کرده بودم و کل یداشتم بخاطر کار انتظار
رده قانعش ک یجوریبودو  دهیبار زورش چرب نیطور نبود! انگار بابا ا نیقال راه بندازه اما ا

 .حواله ام کرد زیر ینگه. بابا از تو اشپزخونه چشمک یزیبود چ

 

 

 .ناخوش بود فکرم مشغوله کمیقرار دارم.  اسریبا _

 

 

ودم بار مؤاخذه نشده ب نیا نکهیاز یکرد. حساب شیبهم کرد و سرشو تو گوش ینگاه مین فقط
بابا بـ ـوسـ فرستادم و لباس خونه رو  ینامحسوس برا نیهم یواقعا سر مـسـ*ت بودم و برا

 .عوض کردم دیو سف یبلند چهار خونه اب نیاست رهنیو پ یمشک نیج هیبا 

 

 

ق دختر اتا دیو سف یگریج یسمونیکرد. س ریچشمم به اتاق کودک گ میبرداشتن گوش موقع
ود . قرار بکردیفکرم رو به خودش مشغول م شهیاومد هم یم ایبه دن یکه به زود یبچه ا

تر  کیباشه . اما من از اومدنش چندان خوشحال نبودم هر چقدر به اومدنش نزد ندایاسمش ل
. اما حاال وقت فکر دادیمنو ازار م فتمیشک از چشم مامان بابا م یفکر که من ب نیا میشدیم

 .نبود زایچ نیکردن به ا
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ا ندارم، که ت ادیوقت  چیاومدم . ه رونیرو که جلو چشام گرفت از افکارم ب یپنج تومن بابا
 دنی. با ددادیبهم پول م یحرف چیه یخودش ب شهیخواسته باشم . هم یبیحاال ازش پول تو ج

 .درنگ افکارم رو خونده بود یشده بود ب یسمونینگاهم چقدر معطوف س نکهیا

 

 

وقت  چیرو ه یا گهید یبچه  یهم جا یبچه ا چی. هزهیبه اندازه خودش عز یهر بچه ا_

 !... مطمئن باشکنهیپر نم

 

 

 من در مورد یاز حرفها دیشا نکهی. با اشدیم میحسود یدل بزرگ و صاف و ساده بابا کم به
. کردیرفتار م شهیو مثل هم یعاد یلیو ازرده شده بود اما خ دهیرنج میحسم به پدر واقع

 .کردینم غیدر یها هم خودشو از کس یتو دلخور یحت

 

 

 :گفتمرو که ازش گرفتم کنجکاو  پول

 

 

 کجام؟ دیمهبد فهم یچطور_

 

 

 .ها برداشت و مشغول پوست کندنش شد وهیاز سبد م یپرتقال
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 احمد زنگ زد نکهیتا ا ییکه کجا میدونستیمشکوک شد بهت به مهبد خبر داد اما نم یحاج_

 ...نیشده . هم یو گفت چ

 

 

بود دارم دست به  دهیاز همون اول فهم یتکون دادم پس شک من درست بود . حاج سرمو

 .شکش نشده بود و دنبالم اومده بود الیخ ی! خداروشکر که همون لحظه بکنمیسرش م

 

 

 برسونمت؟ یخوایم_

 

 

 !دنیدو یها م هیو ثان قیبه ساعت کردم بدجور دقا ینگاه

 

 

 .شمیاره ممنون م_

 

 

 مهیبختک ن نیع زییپا ی. آسمون ارغوانمینشسته بود نیو متفکر هر دو مون تو ماش ساکت
ه بست یپنجره  یاز جداره ها یحت یزیی. سوز سرد پاکردیشب، حال ادم رو بد و دگرگون م

 . دادیراه م نیخودشو به درون ماش نیماش ی

 

 

 ...شهیدر پ یزمستون سرد_
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 .شدم و فقط سر جام لم دادم رهیجواب گذاشتم. به جلو خ یبابا رو ب حرف

 

 

 چشه؟ اسری_

 

 

 هریمنو هم به حرف بگ کردیم یو سع زدیو متناوب حرف م نیپشت هم به فواصل مع بابا

 .داشتم سکوت کنم لیاما من فقط تما

 

 

 ... که یدونی. میبه مادرت کمک کن دیبا ادیب ایکه به دن ندایل_

 

 

ه از اون بچ یزیچ خواستمی! نمکردیو به واکنش دادن وادارم م یمنو عصب بیعج ندایل بحث

 !... کردیدر تموم حرکاتم مشهود بود! کاش بابا درکم م یبخوب نیبشنوم و ا

 ساختمون رو خراب کرد و چرا؟ یک دنیاخر فهم _

 

 

 .فرمون رو کنترل و از دور برگردان دور زد یدو دست بابا

 

 

 نارو؟یا یپرس یچرا از خود مهبد نم_
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 نی! تا هملیجواب دادن به تورو ندارم سه یکه االن حوصله  یعنی نیعادت معمول ا وطبق
و  ارهیتا بتونه منو به حرف ب زدیحرف م یو از هر در کردیهمه کار م ششیپ قهیچند دق

خودش  یبرا یبیداد. اونم ادم عج یم حیحاال که به حرف اومده بودم بابا سکوت رو ترج

 .شدیپنهانش برام رو م یایاز زوا یکیو  شدیم یچی شهیبود. هم

 

 

 و بزارم که حوصله ام سر نمیبش کاریتونستم ب ینداشت نم یا دهیحاال که حرف زدن فا خب
که باب دلم بود  یزیاهنگ هام دنبال چ ستیدر اوردم و تو ل بمیمو از ج یبره. هندزفر

بار از سر عالقه  ونیلیم یروز دیکه شا ییخواست. اهنگ ها یهم نم یقیگشتم. اما دلم موس
در خونه پارک کرد. به  ینداشتن. بابا جلو یتیدادم هم حاال واسم جذاب یبهشون گوش م

وجودم  یشد شک و دو دل ادهیپ نیاز ماش یرفت اما وقت یو م کردیم ادهیخودم منو پ الیخ
ار با مهبد او یتو ؟ اون وقت فکر کنم اساس ادیبا من ب خواستیرو فرا گرفت. نکنه اونم م

داشت؟ اب از سر من مدتها  یتیکنن چه اهم زشخب سرکردن.  یسرم و سرزنشم م شدنیم
عمدا  دیشا اینداشتن!  یتیتو نظر من اهم زهایچ یلیوقت بود که خ یلیبود که گذشته بود. خ

 !رمیبگ دهیناد زهارویچ یگرفته بودم که بعض ادیو سهوا 

 

 

 یکردنه همه چ یگاه مامان، چشم غره ها و عادت به روانکاو یگاه و ب یکردن ها لهیپ مثل
خانواده امون که کم کم داشت  یو برادر یکم شدن روابط خواهر یحت ایو همه کِس بابا... 

هممون اونقدر  گهید دیحق با من نبود. شا دیاصال شا ای! شدیهمه مون م ینرمال برا زیچی
حق  دیاصال شا ای... ایکه باز مهبد همه جوره مارو با چنگ و دندون نگه داره.  میبچه نبود

 .میخودمون، ازاد و مستقل باش یبود که خودمون رو پا دهیرس نیبود. وقت ا یبا سام

 

 

نو قبل م یاگر از نظر عاطف دیبه مهبد وابسته و به بودنش محتاج نبودم، شا نقدریاگر ا دیشا
 یها دیو تشنج نبود. شا یافسردگ یمن حاال کارم بنده قرص ها کرد؛یمستقل م نهایتر از ا

شده بودم.  رهیجوب خ یدر سکوت به اب راکد تو ینجوری. همخوردیتو مغزم وول م یادیز
فقط من بودم  نیا دیدر افکارم داشتم. شا یاریبس یچرا ها ایدن نیا یادمها یمنم مثل همه 

و  یانمام شیتیمن ت دیاصال شا ایرو نداره.  شیما شکل قبل یروابط خانوادگ کردمیکه حس م

 .لوس و پر توقع شده بودم
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 یگم شدم. ک الیخبر از همه جا تو اغوش ل ی. بدمیکه رو شونه ام نشست از جا پر یدست با
با اغوش گرمش و  دم؟یشده بود که نفهم کیبه من نزد یاومده بود ، ک رونیاز خونه ب

ر و ته و س یرو با افکار ب یا یطوالن یکه مدتها دمیح*ل*ق*ه شدن دستاش به دورم، فهم

 .بودم. گنگ و نا مفهوم نگاهش کردم مجوابم سرگر یب یچراها

 

 

 ؟یدیصدمه د ل؟یحالت خوبه سه_

 

 

جر به گرو گرفته شدنم خن انیبود که بعد از جر ینگاه نیاول الیسرزنش ل ینگران و ب نگاه

 .ذاشتکنار لبم گ یکبود شده و زخم یجا یفرو رفتن به قلبم نشد. دستش رو رو یبرا یزیت

 

 

 .دستشون بشکنه یکردن باهات اله یچ نیبب رمیبم یاله_

 

 

 ی وهیبردم که چقدر ش یپ نی. تازه به اکردیکم م میو تاب حرف زدتش از التهاب درون اب
واکنش دادن هم  یبرا یدر مغزم حت یزیچ چی. هامرزمونهیخدا ب یبابا یکپ الینگاه کردن ل

 !نبود

 

 

 گه؟ینم یچیچرا خشکش زده چرا ه نیاقا رضا ا_
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بود ... چون من فقط ماتم برده بود. انتظار داشتم از تک  یعیکنجکاو نگاهم کرد. طب بابا

 .بر عکس انتظار من کرده بود یکار الیخونه فقط سرزنش بشنوم اما ل نیا یتک اهال

 

 

 ....الیخوبم ل_

 

 

 . دستشدمیکش رونیدستم رو از دستهاش که محکم دست هام رو گرفته بودن ب یبه نرم و

 :گفت یبیبغض الود عج یرو پشت کمرم گذاشت و با صدا

 

 

 ...یبدم بخور یچیتو  میبر_

 

 

 یرییهاش تغ یتو خانواده مون با کودک بیهمه فراز نش نیکه حاال بعد از ا یتنها کس دیشا
 یو مادرانه داشت. راست تگرانهیحما یرفتار شهیهاش هم یبود. مثل بچگ الینکرده بود ل

هر روز که به سنم  کرد؟یمارو اداره م یهمه  کیکوچ یبا اون جثه  یبا چه قدرت الیل
 ی. صداکنهیم ریهممون فکرم رو درگ یها یدر مورد کودک یادیزسواالت  شنیاضافه م

در  ی. نگاهم به سمت خونه و جلوخوردیاز داخل خونه به گوش م یچند نفره ا یگفتگو
معقول  ریبرام غ یحجم از حضور مهمان ها کم نیشد . تازه اول سر صبح بود و ا دهیکش

 .بود

 

 

 یکتون یو از کفش ها اسرهیاز مهمون ها  یکی دیفهم شدیسبز رنگ م یکتون یکفش ها از

 .هم مهمون ما هستن نیو ارم انیشا دیفهم شدیهم م گهید یوجفت شده  دیوسف یقهوه ا
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 نشونیب یا یمدت بود که مهبد با اونا دم خور نشده بود؟ چند مدت بود که انگار دوست چند
و مهبد وجود داشت.  انیو شا نیارم نیب یتموم نشدن یجاذبه  هیبرقرار نبود؟ اما نه...انگار 

فره سه ن یدوست نیبودم هم دهیکه در عمرم به چشم د یا یدوست نیاز مستحکم تر یکی دیشا

 .دیپاش یاما هرگز نم رفتیم شیشدن پ دهیتا مرز پاش دیاش هبود ک یا

 

 

 .کرد یتوش زندگ شهینم دیخونه رو کوب نیزودتر ا دیبا_

 

 

مله ج نیکفش هام از پاهام بودم که با ا دنیکش رونیرو به طاق در گرفته و مشغول ب دستم
 خونه رو نیا دی! بادیلرز یام م نهیمثل چوب خشک سر جام خشک شدم. قلبم تو س نیارم ی

گ و رن ینقل یخونه  دن؟یکوب یشکل بود رو م نیمن و به هم یکودک ییدارا نیزتریکه عز

 !داد؟یم یا گهید زیجاش رو به چه چ دیمن با یودکک انیسال یرو رفته 

 

 

 .بود شیرو نگاه کردم. جوابش به من فقط سکوت و نگاه پر از ناراحت الیل نیغمگ

 

 

 ...اما اخه االن زمستونه میرو جمع کن لیوسا دیکم کم با_

 

 

جمله  نی. سوز ادیبار یو بغض م یخستگ بیمهبد به گوشم خورد. از صداش عج یصدا
جاش  یخونه حت نیترک از ا هیکس حاضر نبود  چیاش تا مغز واستخونم نفوذ کرد. ه

ساختمون  نیهم یبه جا یا گهید یعوض شه و حاال.... حرف از صاف کردن و ساختن بنا
 هیهامون ، گر طنتیخنده هامون، ش اتمون،تک تک خاطر وارهاشیکه د یبود. ساختمون

 .کهنه و فرسوده اش ثبت کرده بود یوارهاید یهامون رو رو یتاب یهامون و ب
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 یخواست وقت مازاد برا یموضوع شدم. تا دلم م نیغصه خوردن راجع به ا الیخ یب
داشتم. با  یقدم بر م ییرایشتم! آروم به سمت پذکردن دا یغصه خوردن و خاطره باز

نگاه ها به من دوخته  یحاکم و همه  یبه محفل دوستانه شون سکوت خفقان اور دنمیرس
باطل! نگاه  الیخ یافراد حاضر در جمع رو بخونم! اما زه یذهن همه  تونستمیشد . کاش م

به من  نیبود و ا شتریدر نگاهشون ب نیسرزنش داشت اما دز تحس یکم نیو آرم انیشا
 یب یلبها یزد. لبخند کمرنگ رو ی! نگاهم به دنبال مهبد در جمع چرخدیبخش یم تیامن

 .کردیرو راحت تر م المیرنگ شده اش خ

 

 

 ... داداش یبه خونه خوش اومد_

 

 

 رهیلــ*ب زمزمه کردم. نگاه خ ریز یمهبد فقط ممنون اروم ییجواب خودش آمد گو در
 شهیبود. مثل هم اسریرخش ناخودآگاه سرم به سمت همون شخص شد. به من باعث چ یکس

 .نگران و دلسوز

 

 

جواب  ینحو هیبه  یرو به جمع کردم . هر کس یو سالم آروم دمیرو ازش دزد نگاهم
به چشمهام  یا دارانهیاز جاش بلند شد و به سمتم اومد . نگاه خر اسریسالمم رو داد اما 

گرم و پر محبتش رو دور مچ دستم حس کردم. قبل از  یدستها یبعد گرما یانداخت و کم
. از حرکاتش سر در دیمنو به سمت اتاق خوابم کش زنمب یحرکت ایبگم  یزیچ نکهیا

 !...ایبدم که واسه من ناراحت  صیتونستم تشخ ی. نماوردمینم

 

 

 یزیدر رو پشت سرش بست نگاهش کردم. قطعا اول از هرچ یمنگل ها وقت نیو ع جیگ

 . دادیرفتار هاش به من م نیدرآمد از ا شیپ هی دیبا
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 .میحرف بزن دیبا نیبش_

 

 

 .لباس هام نشستم یمیداده به کمد فرسوده قد هیاز حرفش اطاعت کردم و تک یحرف چیه یب

 

 

و با خودش کلنجار رفت .  دیچشماش رو مال یکم اسریحرکت بودم اما  یساکت و ب من
ــ*ب گرفت باالخره ل میو تصم اوردی. اما انگار تاب نکردیو نگران م جیحرکاتش بدتر منو گ

 .باز کنه

 

 

 !یشیناراحت م ستین ندیبهت بگم! اما خوشا دیبا یزیچی_

 

 

 رونیب مهیو نصفه ن کردیم ریگ میتنفس ی. نفس هام تو مجرا هادیکوب یمسلسل وار م قلبم

 . اومد یم

 

 

. مدییپا ی. حرکاتش رو به دقت مدیکش رونیب بشیرو با مکث از ج یتا خورده ا ی برگه
اشک الود تو صورتم زل زد. قلبم داشت از  ییبرگه رو سمتم گرفت و بر و بر با چشم ها

. چشم تو چشمش دست دراز کردم و برگه رو وا رفته از دستش  دیپر یم رونیبه ب نمیس
امکان  نیام حبس شد. نه ا نهیبه برگه انداختم. نفسم تو س ینگاهگرفتم . سرم رو خم کردم و 

هوا کاغذ از دستم افتاد و از  یو ب اریاخت یداشته باشه... ب قتیتونست حق ینداشت . نم

 !...دمیسرم رو به کمد پشت سرم کوب یناراحت

مال مهبد بود و  شیرو سرم خراب شد. برگه ازما ایواقعا دن شیبرگه ازما یاسم باال دنید با
 شروع به یبه طرز خطرناک شیماری. بدیکوب یغم بود تو سرم م یهر چ بیاون عج جینتا
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که  یاناستخو ی. پوکخوردیبرگه به چشم م نیا نییهم در پا یدیجد زیکرده بود و چ شرفتیپ
همون برگه  ریکه با خط درهم بر هم دکتر ز یی! و بعد داروهازدیم ذوقدرصدش بدجور تو 

 .شده بودن فیرد شیازما ی

 

 

کنترل  دیلرز یزل زدم. لبام رو که م اسریکنترل کردم و نا باور به  لرزونم رو یصدا

 ...هام رو هم کنترل کنم یکردم اشفتگ یکردم و سع

 

 

 !... چ...چرا دست توعهکنهیم یدست تو چ نی... انیا_

 

 

گرفت و با ارامش  دیلرز یتخت بلند شد و جلوم نشست. دست هام رو که م یاز رو اروم

 :زمزمه کرد

 

 

ورقه  نیبرد. اروم شو بگم که ا شیپ شهیرو نم یبا اشفته بودن کار نیبب ؟یاروم ش شهیم_

 ...کنهیم یدست من چ

 !شوک زده سکوت کردم فقط

 

 

. سمتم گرفت و ختیر وانیل یاز اب رو تو یجلوم بلند شد و پارچ اب رو برداشت و کم از
. با دست خوردیزهر مار بخورم . اب به چه دردم م خواستیبا چشم بهش اشاره زد. دلم م

 .اروم پسش زدم
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 !ببرش اون ور_

 

 

 .بده یتیهام اهم یمن و لجباز یبود که بخواد به بهونه ها نیلج باز تر از ا اما

 

 

 !االی! یبخورش حرف نزن! الزمه که اروم ش_

 

 

. فقط لــ*ب هام رو تر کردم اما نگاه شدیلــ*ب پر م یو گاه زدیم برهیاب تو دستم و وانیل
 یخی . انگار ابدمیوقفه سر کش یرو ب وانیل ی. نصف اب توشدیکردنم م یمانع لجباز اسری

لز گرفته بود و جلز و و شیکه ات یگریشد. ج ختهیر میو التهابات درون شهایتمام ات یبر رو
رو بشنوم.  یبود که همه چ نیسرد و خاموش شد. اما تموم عطش من سره ا ناگاهبه  کردیم

 .اماده کنم زیهمه چ یچطور خودم رو برا دیبدونم با نکهیا

 

 

 !ارومم بگو_

 

 

از تنش  یبه گونه ها ی. دستزدیکه ادا شده بود موج م یهنوز استرس در تک تک حروف اما

 :و گفت دیو استرس سرخ شده اش کش

 

 

 ؟یستدونیمنه نم یدر اصل عمو ششیپ رهیکه داداشت م یدکتر_
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ه پروند اتییروند و جز انیدونستم. منکه در جر یم دیو مبهم نگاهش کردم. از کجا با جیگ
بودم  انیدر جر شیکم و ب کاشی... ادونستمیم یزیمهبد نبودم. اما کاش از قبل چ یپزشک ی

روز به روز داره حال  یبا اوزون درمان  کردمیبهم وارد نشه! من فکر م یشوک نیتا همچ
 نیبودم. معلوم بود با ا الی. چه خوش خکردمیاشتباه م دایاما انگار شد شهیداداش بهتر م

 .کرد ینم دایبهبود پ یا یضیمر چیه تیسراسر پر از استرس و رنج و پر از مسئول یزندگ

 

 

 کنم؟ کاریچ اسریکنم  کاریچ دیبا گهیمن د_

 

 

کردم! انگار هر  یاحساس عجز نم نقدریا چوقتی. هکردیمحاصره رو تنگ م یحلقه  بغض
 شتریب ینداشت! هر چ یانیرفتم که پا یفرو م یبدتر تو گرداب زدمیدست و پا م شتریب یچ

 .شدیمحاصره تنگ تر م یحلقه  شدمیم رشیدرگ

 

 

 !...ادیبرنم یاز تو کار_

 

 

 !که ازش به حد مرگ متنفر بودم یزیخالص! چ ریممکن! ت یجمله  نیبدتر

 

 

اون  راسیتونم بزارم جلو چشام اب شه  ی... نمادیاز دستم بر ب یکار دی... حتما باادیب دیبا_

 !داداش منه جون منه
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 نقدریا یعنی! شدیاونم از دستم کالفه شده بود و م یانداخت. حت یدور و برش رو نگاه کالفه
م که جون نیصدمه بخوره، ا نیاز ا شتریخواستم مهبد ب یکه نم نیقابل تحمل بودم؟ ا ریغ

 کرد؟ یقابل تحمل م ریغ گرانید یرفت منو برا یبراش م

 

 

 یدیپر عیادامش بدم!سر ینه؟! اصال نزاشت ای دهیبرگه دستم رس یچجور یبدون یخوایم_

 !خودت یافکار یرو حل معماها

 

 

ت سکو.پس شدیحل نم یزی. با مثل مرغ در قفس بودن که چشدمیاروم م دیبااون بود با حق
از مرغ پر کنده بودنم  یکم دید یرو شرح بده. وقت یکردم تا به دلخواه خودش همه چ اریاخت

 .حرفاش رو گرفت یکم شده پ

 

 

رو، تو خونه  ارنیبراش م نشیکه مراجع ییها شیاز ازما یمیمن عادت داره ن یعمو_
بعدم  ستین ریامکان پذ یکنه چون خب مسلما تو مطب اون همه حجم از بررس یبررس

 باشه. اون یبه دکتر ک ماریمراجعه ب یکه جلسه بعد کنهیو هماهنگ م زنهیزنگ م شیمنش
کرد به اسم  ریکه چشمم گ کردیم یبررس نارویروز که اومده بود خونه ما بعد شام داشت ا

 دیدیخودش م ییهوی. مسلما اگر ختمیبهم ر یلیدستش! خب منم خ ریز شیصفحه ازما یرو
نزاره! همون  انتونیدر جر یعنینزاره  انتیممکن بود کال در جر ای کردیم مشیازت قا

. خورهیمن خاک م یعمودست  ریبرگه ز نیچند ماه نزاشته! سه ماهه که ا نیطور که ا

 .ادیبود که چرا نم یشاک یلیعمو هم خ

 

 

 یبه چشمها یزیبا اخم ر یگشاد شد! گنگ و سوال یچشمام به حد بد اسریاخر  یجمله ها با

 !قابل هضم بود ریجمالتش برام غ یانداختم. کم ینگرانش نگاه
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 !کنهیرو از ما پنهون نم یزیچ چوقتیاون ه اسری یگیم یچ_

 

 

 !اما کرده_

 

 

از قبل،  شتریذهنم مدام ب یجوابم رو داده بود. معماها یادیز نانیدرنگ و با اطم یب اسری
 دیرفت! چرا با یمهبد تو کت من نم از طرف ی...! پنهان کارخوردیم یشتریهر روز گره ب

که مهبد پنهان کرده  یزیبا خبر بود از چ اسری یعنینزاره!  انتونیدر جر کرد؟یپنهانش م

 !شدیو گرون تموم م نیسنگ یلیبرام خ نیبود و ماها نه! و ا

 

 

 !پنهون کرده؟ وی! چاسری کنمیدرکت نم_

 

 

دونست  یمغمومش که نم یبه دنبالش شونه هامو باال انداختم و بر و بر زل زدم به چهره  و

 !شروع کنه یرو از کجا و چجور یپنهان کار نیبحث ا

 

 

 یبرا زیچ ی... عموم براش کلشهیمال سه ماه پ شیازما نیا گمیدارم م گهید یکنیدقت نم_
 چیه هترک بشه اما ب دیبا دناشیکش گاریس نیا ینخوره حت یبخوره چ دیبا ینوشته چ زیپره

 !لینرفته سه شیدرمان ش و اوزون درمان  یپ گهیکدوم گوش نداده بعدم به کل اصال د
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 ی! فورخوردیتو سرم م زشیساختمون در حال ر هی یاجر ها نیع یکی یکی اسری جمالت
 کردمیس مکه ح یسه ماه نیبود! پس ا اسریباالش رو نگاه کردم! حق با  خیبرگه و تار

 !گفت، اشتباه نکرده بودم یبگه و نم یزیچ خواستیمدام م اسری

 

 

و  شیخودش و سالمت ی. مهبد نه تنها براختیام به ناگهان بهم ر هیحالم و روح شیاز پ شیب
 دهیمارو هم ناد یها یها و دلواپس یقائل نشده بود بلکه نگران یارزش شیزندگ یادامه 

 !به خاطر ما هم تالش کنه ینکرده بود حت یگرفته بود و سع

 

 

 یا تباهراه نه تنه نیکه اخر ا یبهش بفهمون نویا دی! بالیسه ادیبه خودش ب یکن یکاری دیبا_

 .دیشیبلکه شماها هم نابود م ه،یاون حتم

 

 

و بطور محسوس گشت  دیچرخ ی. درد تو بخش بخش مغزم مشدیم یداشت متالش مغزم

 !زدیم

 

 

اول خودمو جمع کنم. ممنونم ... ممنونم که منو از  دیبا دهی! مخم ترکاسریفکر کنم  دیبا_

 .یکرد داریغفلت بزرگ ب هیو  یخواب زمستون

 

 

 .لبخند محزون اکتفا کرد هیبه  فقط

 

 

 برم اما رو من حساب کن خب؟ دیبا_
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 ونریم و از اتاق ببود از جام پاشد یحال نداشتم پا بشم و بدرقه اش کنم اما به هر زور یحت
بشدت قرمز شده ام هر  یچنگ زدم و چشمها یاشفته و موها ی افهیشک اون ق ی. بمیرفت
و از  نییزد و از باال به پا ی. نگاه مهبد متعجب روم چرخکردیرو به فکر وادار م یکس
گرفتم و با دستم که  یدیکرد. رومو ازش با اخم شد یوجناتم رو بررس لبه باال، ک نییپا

ون و مهرب نانیپر اطم شهیمثل هم اسریکردم. لحظه اخر  تشیگذاشتم به جلو هدا اسریپشت 
ه ب شدیم دهیکش نیزم یکه رو ییگفت. درو بستم و با پاها ینگاهم کرد و خداحافظ اروم

 .سمت حوض رفتم

 

 

 ...نظر بده داداش ایب لیسه_

 

 

شدن ناخن  دهی. مثل کشدیکشیداغون شده ام خط ماعصاب  یاز قبل رو شتریمهبد ب یصدا
بستم نظر دادن تو فرق سر جفتمون  یلحظات یموند! چشام رو برا یم اهیتخته س یرو

بودم که گردبادش  ی! حاال من مثل طوفاندادیبه من جواب پس م یاساس دیبخوره...! اول با

 !کردیم کسانیرو با خاک  زیهمه چ یو به زود یپرشدنش رو س لیاول تشک قیدقا

خونه رو  یبی. سکوت عجدیلرز یمشت شده بودن و سر تا پام به شدت م یبدجور دستام
. خون به صورتم هجوم اورده بود و کردی. بابا مشکوک و مهبد با استرس نگاهم مدیبلع

 ...کردمیگرماش رو تو گونه هام حس م

 

 

 ؟یخوب لیسه_

 

 

رو پنهان  زیچ نیمدت ها از من مهمتر یتونست بپرسه خوبم وقت یم ی...به چه جراتمهبد

 !کرده بود
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ها بود تار کیبلند شد و اون قدر بلند کلمات رو ادا کردم که نزد یبه طرز وحشتناک صدام
ه ب یخوبم وقت دیپرس یم یپاره شه و به کل حنجره امو از دست بدم! رو چه حساب میصوت

شک  یحت یعنیل مشاهده بود. ! لرزش دستام براش قابدید یوضوح خشم رو تو چشم هام م
 بزرگش فاش شده باشه؟ راز دیهم نکرده بود که شا

 

 

 !ستــــمینه خوب ن_

 

 

 نمیبب یتونستم ه ینم گهیتونستم تحمل کنم د ینم گهیگشاد و سر جاش خشک شد. د چشماش
پسر ساکت و مظلوم بودن  هیساکت موندن و  یبرا گهیو خفه شم! د زنهیبه خودش صدمه م

خودم رو گول زده بودم!  یتو درد هام غرق بودم! بقدر کاف یبود. به قدر کاف یو کاف رید
 شمیداره اب م نهیب یم نکهیکردم با ا یفکر نم چوقتیاما ه کنمیبهش کمک م کردمیفکر م

 !باز به کارش ادامه بده

 

 

 شده؟یچ یزنیچرا داد م_

 

 

پشت مهبد  یطیکه تحت هر شرا یس... کالیباز افتاد وسط ماجرا! ل شهیمهبد مثل هم یناج
بود نگاهش کردم.  یچ دونمیکه خودمم نم یدور بازوم قفل شدن. با حس الیل یبود! دست ها

داشتم  دینشم. شا بمیغر بیعج یبار مغلوب تشنج ها و افسردگ نیکه ا دمیجنگ یداشتم م دیشا
ن تو بار بهم نگ نیا دینداشته باشم! شا یدخترانه و نازک نارنج یرفتار بار نیا دمیجنگ یم

 هیفقط در حد  نهای! اما منفجر شدم و ایو حرکات دخترانه دار یزیمتما یادیبا سنت ز

 !باطل موند یارزو
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 رهیاز دوستاش که خ یکی یبخوام از بابا اسریاز  خواستمیخواستم کمک کنم... م یمن م_
 مریپر و بالت رو بگ ریکمک بخواد که تو رو سر پا کنم کاخ ارزوهات رو بسازم... که ز

 ...اما

 

 

گرفته  شیسوخت. تمام وجودم ات یسوخت. قلبم هم م یکه زده بودم م یاز شدت داد گلوم

 ...درونم باشه شیات یرو یتونست اب ینم زیچ چیبود و ه

 

 

من سر خورد. همه حضار حاضر در جمع متعجب از  یبازو یاز رو یکم الیل یها دست

 !بودن دهیهاشون چسب یو هاج و واج به صندل خیمن س یواکنش ها

 

 

 .دیبه گوشم رس الیل فیضع یصدا

 

 

 !نییپا اری! صداتو بیسر داداش داد بزن یهم شده حق ندار یهر چ_

 

 

ود با رو بسته ب دنمیکه راه نفس کش یازاد کردم و با بغض شیاستخون یدستها دیاز ق خودمو

 :لرزون گفتم یصدا
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! سه ماهه نرفته دکتر! یادم بودن هم استعفا بد نیاز خواهر ا دیشا دمیفهم یچ یاگر بدون_
! میا بهیما براش هفت پشت غر الیسر نوشت سازشو بهمون نگفته! ل شیسه ماهه جواب ازما

 ! گولمون زده یفهم یگولمون زده م

 

 

 :و ناباور نگاهم کرد و زمزمه کرد دنیباز شدن و لرز الیل ی*ب هالــ

 

 

 ؟یچ_

 

 

پرت  زیم یچروک شده بود رو رو یکه تو دستم از شدت اعصاب خورد یشیازما ی برگه

 :کردم و گفتم

 

 

مهبد حالش بدتر از هر  دهیبرگه که نشون م نیو عموش ا اسری! به لطف یدیکه شن نیهم_
استخونش هم اضافه شده!  یپوک ش،یماری! عالوه بر اون بدهیاس به دستم رس گهیموقع د

 !گاریبا خط خوانا نوشتن ترک س رشیجناب دکتر ز

 

 

 نییرفتم که سرش رو با خجالت پا یبزرگ به سمت مهبد یمنقبض شد و با قدمها چونم

 .انداخته بود

 

 

 یم! من تورو نادیدستته! ازت متنفرم! ازت بدم م گاریس ای ی! شبا مست؟یکنیم یاما تو چ_
و  نهکیکبک سرشو تو برف م نیع ای شهیم میموش تو سوراخ قا نیکه ع یشناسم! من مهبد



www.taakroman.ir  

 

  

 
230 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

مثل تو ندارم که اشک رو تو  یبرادر گهیمن د شناسمیرو نم رهیمشکالتش در م ریاز ز

 !شناســـــم یمن تورو نم شهیتفاوت رد م یاما باز ب نهیب یچشمام م

 

 

پر از  یبا چشمها نیصورتش جمع شد... ارم بتشیادا شد که از ه یجمله ام با داد نیاخر و

 ...کتفم گذاشت یخون افتاده سمتم اومد و دست روخشم و به 

 

 

 ...! اروم باش! ارزشش رو ندارههیکاف_

 

 

دوخته شد.  نیارم یبر افروخته  ینگاه من و مهبد از من هم متعجب تر، به چهره  و
که  یاون کار ایارزش نداشت؟! مهبد ارزشش رو نداشت  قایدق یارزشش رو نداره؟! چ

 !باهامون کرده بود؟

 

 

بدن و خفه ام کنن! بابا به  یواکنش هیدست به دست هم داده بودن تا باالخره  یهمگ انگار

 .مهبد رو بر انداز کرد یو با دلخور دیمنو به عقب کش یاروم

 

 

حل  یچیه ی. با داد و حرمت شکنمیو با ارامش حرف بزن میبهتره ارامشمون رو حفظ کن_

 .... تو هم اروم باشمینوبش حاتیتوض یسر هی دیبا کنمی. فکر مشهینم

 

 

قط تموم شده بود و ف نجایرو تحمل کنم. هوا انگار ا طیمح نیا نیاز شتریتونستم ب ینم گهید
 ییعقب گرد کردم. سو یحرف چیه ی. بدیچرخ یهام م هیر یکربن بود که تو دیاکس ید
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در قاپ زدم و  کیساده نزد یوارید یچوب لباس یرنگم رو از رو یشرت کاله دار قهوه ا
دادم. ن یتیاهم چیهمشون ه یگفتن ها لیسه لیح دادم. رفتم و به سهیرفتن رو به موندن ترج

کردن! اما دعوت به  یو قدم هامو تند کردم. دعوت به ارامشم م دمیدرو محکم به هم کوب
 دمشیپرست یکه م یلحظه پر زدو رفت؟! اعتماد به داداش هیکه تو  یکدوم ارامش؟! ارامش

خاطرم مکدر شده بود! چقدر خوش  یکردم وقت یم دایارامش پ دیز ممکن بود؟! چطور بابا

 !که اروم باش دادنیبودن و چه اسون فتوا م الیخ

 

 

 !توروخدا ســـایوا لیسه_

 

 

دنبالم  مکردی. فکر نمستمیمجابم کرد سره جام با الیل ی دهیبر دهیو بر شیپر از تشو یصدا
تم بهم گذاش نیهم یبود... برا یقربان هیکنم. اونم مثل من فقط  یمحل ی. انصاف نبود ب ادیب

 !مرو هم بشنو گهید یکی یحرفها یبه خودم فرصت بدم تا تو ناراحت باریبرسه. گذاشتم 

 

 

 !یر ی... چقدر تند راه می... مونیجت م نی...ع...عیوا_

 

 

 نیبزرگتر یاومده بود دنبالم؟ که بهم ترحم کنه؟ که بگه نگران حالمه؟ اما وقت یچ یبرا
 یتیخوب بودنم چه اهم یبرا گرانید یها یمهبد خوردم نگران یها یتفاوت یضربه رو از ب

 داشت؟

 

 

 !همه مدت دکتر نرفته؟ نیکه ا یواقعا راست گفت ؟یحرف زد یتو واقعا جد_
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م حد که فقط باور نیخواهرم هم تا ا یعی. کردمیم یاس بدبخترو لبهام نشست. احس یپوزخند
 یتا برا د،یبلع یو منو م کردیاالن دهـ*ن باز م نیزم شدیم ینداشت؟ چ نانیکنه بهم اطم

 راحت شم؟ شهیهم

 

 

 تیچطور جلوش از عصبان یدیند ال؟یدروغ بگم ل دیچرا با ؟یتو به من اعتماد ندار یعنی_
 شدم؟یداشتم پاره م

 

 

 بود. لحن تند حرفام درست نبود اما یدختر با درک و با احساس الی. لرفتمیداشتم تند م دیشا

 .حال مراعات کردن نداشت گهیکنترل رفتارم واقعا از دستم خارج شده بود. زبونم هم د

 

 

کرده  یکار نیداداش همچ شهیاصال باورم نم یول یرو! ول یهمه چ دمیو شن دمیمن د نیبب_
همه عوض شده باشه! تصوراتم از داداشم خراب شده...  نیکه داداش ا رمیبپذ تونمیباشه! نم

 ؟یریحاال کجا م

 

 

 :انداختم و گفتم الیبه ل یتفاوت یب نگاه

 

 

 !داداش رو ادب کنه تونهیکه فقط اون ادم م ییجا_
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تنها  ادیب ادشیتا مهبد  شدمیدست به کار م دیفقط رفتنم رو تماشا کرد. با جیو گ کنجکاو
بهتر بود! ال اقل  نی. اومدیسر جاش خشک شد و دنبالم ن الی. لمییکه داره فقط ما یکسان

 .حرف بزنم خواستمیکه م یبا کس تونستمیراحت تر م

به اون شخص مورد نظرم  یکه وقت کردمیفکر م نیو به ا کردمیراه سنگ هارو شوت م نیب
 یتح دنیرسینم ییبگم. اما انگار سرمو از کاه پر کرده بودن. افکارم به جا دیبا یبرسم چ

س بود. پ دهیفکر کردن هم نداشتم. مغزم انگار مچاله شده بود و تموم قشر مخم پوس ییتوانا

 !که به دست اورده بودم کجا رفته بود؟ تجربههمه علم و  نیا

 

 

ه سرما زد ابونیبه خ ی! نگاهشدیه اما نممخم کار کن دیبار تکون دادم تا شا نیرو چند سرم
. دنیخندیم میبه ذهن خال ده،یخم یو گاه انیو دراز جلو روم انداختم. درختان عر لیطو ی

و  ومدیم یارائه کردن نداشتن! سوز سرد یبرا یزیاخه اونا هم چ کردنیدرکم م
باد مثل کوالک  نیمنه گر گرفته؛ ا ی... برادیچیپ یلباس هام م وموهام  یسخاوتمندانه تو

ه . و نمخوردیاسفالت به چشم م یهنوز رو یتابستون. شبنم صبحگاه یبرف بود در چله 
چقدر ناخواسته وجه مشترک  ابونیخ نی. من و ادادیمن جوالن م یاشک هنوز تو چشمها

هاشون قد  ییبار تنها ری! درختا زتنها یهم تنها ابونی! ذهن من سوت کور بود و خمیداشت
قرار بود و دل من از دل  یبار غم هام. دل اسمون گرفته و ب ریودن و من زخم کرده ب

 .عمرش نمونده انیبه پا یزیچ دهیرو داشتم که فهم یقرارتر! حس کس یاسمون ب

 

 

درد ال عالج داشتم که تموم عمرم  هیدرد ال عالج داره... و منم  هی فهمهیم هویکه  یکس مثل

 ...اما خورهیکه باور داشتم هرگز شکست نم یبود...! کس... و اون مهبد دادیرو به باد م

 

 

اسطوره  چیمن شکست خورد و خودشو باخت... شکست و ثابت کرد ه یچشا یجلو اون
. نشون داد که مرهم درد شدن شنی. نشون داد قهرمان ها هم تموم مستیتا ابد مانا ن یا

هرگز امثال اون  گهیو د شهینفر مرهم م هی! فقط ستیو اون ن نیبزرگ کار من و ا یادمها

 !...شهیمن دایاون قهرمان پ یمرهم برا
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 یار بانگ دمیرسیکه م ابانیخ ی. به شلوغدیچرخ یو گنگ م جی. نگاهم گرفتمیهدف راه م یب
 فقط تیجمع ی. تو شلوغکردمیها فقط دورمو نگاه م یمریالزا نیادم من بودم. ع نیهدف تر

در اطرافم با شتاب در حرکت بود. کاش منم ساعت برنارد رو  یبودم و همه چ ستادهیا
کمک  الیل یو به دل خودم و دل مهبد و به باور ها کردمیم وقفداشتم... ساعت رو مت

ه ب تیجمع یاهویشده... خودم رو از ه میکه قهرمان ما تسل ادین ادمونیباز  دی. تا شاکردمیم
. نه من اسطوره نبودم کردمیخودم رو جمع م دیفرو بردم. با بانمیو سر در گر دمیکش یکنار

 که بودم... نبودم؟ یادم نیقهرمان هم نبودم اما برادر همچ

 

 

. اما ستیو پا کج کردن ن دنیوقت لرز لیهام رو منظم و مرتب و استوار کردم. نه سه قدم
وسط نادرست بودم! منم  نیمحکمم سست شد! منم ا یو قدمها ختیدر من فرو ر یزیچی هوی
تو وجودم  یزیدرست خودم نبودم! چ یماجرا سر جا نیوسط مقصر بودم منم تو ا نیا

که  دیچیپیو منطقم هر دو در مغز و گوشم م وجدان یشروع به حرف زدن کرد. صدا
 هنیب یم ینجوریتورو هم ا یبراش! اره وقت یدرد هیبراش! تو هم  یبار هیتو هم  گفتیم
 دیفکر نکرده بودم که شا نیفکر نکرده بودم؟! چرا به ا نیشکنه. چرا قبال به ا یم شتریب

از دست ماها  یهر چ گهیکه د ردمفکر نک نی... چرا به اشهیبودن ما سه تا باعث ازارش م
د هر مهب کایبعد ازدواج را ادمهی. خوب دنیکشیم یپاهام منو به سمت کالنتر ه؟یکاف دهیکش

نا بسامان... اما بعد با  یاشفته و سر وضع ی. با حالرفتیر اراد ممحل کا ایشب به خونه 
بود  یمهبد کس بپر تب و تا ی... اره تو اون روزهابیارامش عج هیگشت.  یارامش بر م

 چیمرد که هنوزم به جز مهبد تو افکار هممون ناشناس و مرموز بود. ه هیکه ارومش کنه. 
اراد رو در  نیو ا زدیحرف نم شدیکه رد و بدل م ییهاش با اراد و حرفا داریوقت مهبد از د

 میدونست یبود که م سیپل هیفقـــط  الیمنو سام و ل یداشت. اراد برا یاز ابهام نگه م یهاله ا
مون شده...  هینظر گرفتن مهبد همسا ریز یمجرده...! و برا یفقط بخاطر شکست عشق

 .موند مهیهمه ما در مورد اراد نصفه ن یها یگفت کنجکاو شدیبعدش دستش رو شد و م

 

 

حس  نجایبود. چقدر نسبت به ا دمید یجلو یبه دور و اطرافم کردم. ساختمون کالنتر ینگاه
گذاشتم که دست بند به دست به زور  یمجرم یداشتم. خودمو جا یبد و دلهره اور یها

موم انهدام ت یبرا ییساختمان چرک گرفته جا نیو ا شهیم دهیور اون ور کش نیا سیتوسط پل
مثل همون  نجایگـ ـناه! ا ی! چه با گـ ـناه چه بهیهر ادم یگاه نفس ها قتل نجای...! ااهاشهیرو

 !جمعش کرد شهینم زهیاگر ابروت مثل اب روش بر گنیکه م هیفرش
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روش  ی چهیو در یکالنتر یسبز رنگ اما بر خالف کل ساختمون، نو و رنگ زده  دره
 جانیکه داخل ا نهیمنو بب یکی. دورو برم رو نگاه کردم. اگر کردیدلم مکه بسته بود دو 

خب من به  ی... ولایمرتکب شدم  یخالف گهی! حتما مکنه؟یم یبا خودش چه فکر شم؛یم

 .حرف مردم الیخیپس ب سیپلخواست خودم اومدم نه با زور 

 

 

 همچین هیزدم. سرباز قد بلند و  یکالنتر یشمیبه در سبز  یمشت کردم و تقه ا دستمو
 نیا یدردسر رو که واسه دربون یادم اروم و ب هی هیعیدر رو باز کرد. خب طب یشرور

 !اه یکنیفکر م ییزایتو هم به چه چ لی! اخ سهزارنیکه نم زیمکان خوف و نفرت بر انگ

 

 

 ؟یدار کاریچ هیچ_

 

 

 و نگاه مشکوکش یکالنتر یدره اصل ی چهیپسر ابرو کمون پشت در یدو رگه و الت یصدا
بدم از همونجا با اون  یشه. حس کردم اگر جواب نا درست خیتنم س یبه من باعث شد موها

 !. دماغشم که ماشاهلل دماغ نبود نوک عقاب بودخورهیاخماش منو م

 

 

 .با سرهنگ اراد کار داشتم زهی...چیچ_

 

 

 یبچه تخس ها نیاز خوردیداد. م تکون یرو از داخل دهنش به دندون گرفت و سر گونش
تا ادم شن! باالخره دست از  یباشه که ننه شون اجالتا فرستادتشون سرباز کریدر و پ یب

 .معطل کردنم برداشت و در رو باز کرد
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 .ادیرو رد کن ب یگوش_

 

 

هم داشت! لباسش از بس چروک بود انگار از دهـ*ن گاو در  یاه چه سر و وضع نا مرتب اه
که  هویلباس هاش تو تنش زار بزنن.  شدیلباسش باعث م ینمه هم گشاد هیود و اومده ب

 سیخودم رو خ کهیازش چندشم شده و از ترس نزد یکم دیکرد و فهم رییرنگ نگاهش تغ
منو با اون  گهیفشار داد. حس کردم کم مونده د یکم مشباتو یکنم، عمدا دستش رو رو

سمتش گرفتم. انگار  یمو در اوردم و فور یهم هدف بره. گوش شیاسلحه به چه بزرگ
. دیخند یالزم شم! با چشمهاش م ریبود کم مونده کار دست خودم بدم و واقعا لباس ز دهیفهم

 !دمید یم یفول اچ د تیفیخوب و به وضوح با ک نویا

 

 

 :دیزد و غر یگوش یرو یبرچسب

 

 

 !یبر یتونیم_

 

 

 رنیو وا م ترسنیازت م یادما چجور ینیبب نکهی. حقم داشت اکردیچه حال هم م یلعنت
لذت  یو حت یاحساس غرور کن یواقع یو به معنا یابهت دار یلیخ یحس کن شدیباعث م
ازش  یاز ظاهرم بفهمه که اساس شتریب ایکنم  کشیکنم تا تحر یکار نکهی! بدون ایهم ببر

 هیکه تصنع دیفهمیکه ارواح عمم هم مسلما م میظاهر امشبا ار ترسم،یو م برمیحساب م
ز چرا ا گهیرومو ازش گرفتم و به سمت ساختمون دو طبقه راه افتادم. اخه خدا لعنتت کنه د

 !بودها یریبه من! عجب سرباز، گ یزل زد یاحساس ارامش کنم ه یزاریپشت هم نم
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حرف  دایمو پر کرد.  ینیسلول به سلول ب یکالنتر یساختمون اصل یابگوشت از تو یبو
ها  یو کالنتر یباور کن تو سرباز» گفت:  یم شهیکه افتادم خنده ام گرفت. اخه هم اسری

 «!ادهی! اخه تعداد نفرات ززننیهم م لیغذا رو با ب

 

 

دسته بلنده...  یو مالقه ها ستین لیمسلما اونا ب گفتمیو م کردمیمسخره اش م شهیمن هم و
 ریها ز وونهید نینزنم ع نکهیا یبرا یاز افکارم خنده ام گرفته بود و لبخند کج و کله ا

 ایم ا وونهیکه د کردیفکر م دید یمنو م یخنده، رو لبم جا خشک کرده بود. مطمئنم اگر کس
به درش  ی. خودم رو جمع کردم و اومدم تقه استادمیدر اتاق اراد ا ی. روبروهتختم کم هی

از ترس به همون  یرو پشت گردنم احساس کردم و فور یکس ینفس ها ینیبزنم که سنگ

 :رو لباش نشست و گفت یا انهیهمون دربونس! لبخند موز نکهیا یوا یسمت برگشتم! ا

 

 

 !برو اونور با سرهنگ کار دارم بعد تو برو تو_

 

 

به رخم  خواستیکردم. نه بابا چه غلطا مثال م یوجناتش رو بررس ینگاه طلبکارانه ا با

 !تمومه؟ یبکشه که کامال همه چ

 

 

 شهیم یتو چ میجامو به تو بدم؟ با هم بر دیبا یچ ی! خب من برایقبال بر یستخوایم _

 !مگه؟! تو بمون من کارم تموم شه بعد تو برو
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به مزاقش خوش  میوقت نشناس! انگار حاضر جواب ینگاهش کردم. پسره  یبعدم جد و
به داخل اتاق اراد انداخت و خودشم وارد  یمحکم ی. چون حرکت کرد و منو با تنه ومدین

 !...اتاق شد

 ییو چا دیو پرت شدن نا به هنگام من، اراد از جاش پر واریشدن همزمان در به د دهیکوب با
که از سر اجبار  میدستش جا خشک کرده بود بشدت لــ*ب پر شد! از ورود انچنان یکه تو

 !اراد کل اتاق رو پر کردنگذشت که اعتراض  یزی! چدمیخجالت کش یبود حساب

 

 

 ندادن؟ ادتونی! در زدن نجایا ستیکه ن لهیچه خبره ؟ طو نجایمعلومه ا_

 

 

کرد که اون روز  یمن زوم شد! انگار اصال باور نم یبه دنبالش نگاهش به ناگهان رو و

 !نهینا غافل و سر زده جلو روش بب یطور نیبرادر مهبد رو ا

 

 

 !ل؟یسه_

 

 

 !...شدم رهیکه منو هول داده بود خ یو لباسم رو صاف کردم و چپ چپ به سرباز خودم

 

 

 دیدو کلمه حرف زد. ببخش شهیهول دادن م یبده که بجا ادیگاو  نیبه ا دیبا یکیفکر کنم _

 !بود لهیطو شونیواسه ا نجایتو. اما انگار ا امیب ینجوریخواستم ا ینم
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شد.  شیداشت ناخود اگاه پر از غضب و تشو یمثال یاراد که تا اون لحظه ارامش ب نگاه

 .طور هم شد نیو هم کنهیزود زبون به سرزنش اون پسرک باز م یلیخ دونستمیم

 

 

 نجای! ا؟یش هیتنب دیادم رفتار کن! حتما با نیع یسر پست یمگه بهت نگفتم وقت یموسو_
 ؟یفهم یسرش رو بندازه بره تو! شهره شهر م یکه هر کس ستیدهات ن

 

 

 زونیاراد او یبه سرباز کردم که لــ*ب و لوچه اش از حرفا ینشستم و نگاه یصندل یرو
بودن پسر رو تو  ییروستا دینداشت اما خب بنظرم اراد هم نبا یبود. درسته رفتار درست

 دیرو خوندم. حم کشیاسم کوچ یموسو ی دهیلباس چروک کتیات ی. از روزدیسرش م

 ...رضا

 

 

قرمز شده بود و  شیینگشت هاش رو که بر اثر لــ*ب پر شدن چاسر ا یبه اروم اراد

 :فوت کرد و گفت کردیسوزش م

 

 

م رو ه تی. احترام نظامیختیاعصابم رو بهم ر یزود کار تو بگو برو رد کارت اول صبح_

 !؟یشیتو ادم نم ؟یبارت کنم موسو یزیچی دیمن هر روز با ش؟یخورد یاوردیبجا ن

 

 

شدن اصال  یدز از زود عصب نیو ا ومدیبنظر م یادم اروم شهیمشغول شد. اراد هم فکرم
 یعصبان یزیسر هر چ رید یلیبودمش ارامش داشت و خ دهی! هر وقت که دومدیبهش نم

 هی ستیکرده که حاضر ن چارهیب نیچکار ها با اعصاب ا یموسو نیکه ا دید دیاما با شدیم

 .هم تحملش کنه قهیدق
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روستا  یهمه روشنه که بچه ها یبرا نیداشت، اما ا یشرارت ذات یکم دیرضا شا دیحم
... همه اش همون ایر یدارن... ساده ان و ب یواقع یرو به معنا یواقع یصداقت و پاک

 !...ینیب یهستن که به چشم م یزیچ

 

 

 نیال هماراد دلخور شده باشه اما سکوت کرد. به هر ح یاز شماتت ها ومدیبنظر م نکهیا با

 .قدر که درک داشت که با ما فوقش دهـ*ن به دهـ*ن نره خوب بود

 

 

ر کارشون مهمه! منتظ یلیجلسه چون خ نیببر فیگفتن تشر یریسام دل پیقربان سر ت_

 .شمان

 

 

توابع  ایباشه...  یاصفهان خوردی... مهییرضا واقعا روستا دیحم یمتوجه شدم لهجه  تازه

 .اصفهان

 

 

رو مرتب  زشیم ینا منظم رو یبه من انداخت و چند تا از برگه ها ینگاه یچشم ریز اراد

 :کرد و گفت

 

 

 ؟یصبر کن یتونیم کشهیساعت طول م میکار من ن انایاح_
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 :و گفت دیحرف جفتمون پر یرضا تو دیاومدم دهـ*ن باز کنم و نظرمو بگم حم تا

 

 

 کنه قربان؟ یمنتظر نشه چ_

 

 

. کم کم داشت ومدیپسرک خوشم نم نیمن داد. اصال از لیهم تحو یبه دنبالش لبخند کج و
بر اندازش کرد که حساب کار  ی. اراد حرصشدیروستا عوض م یراجع به بچه ها تمیذهن

 :گفت یدستش اومد و زود

 

 

 .شمیمن مرخص م گهیخب د_

 

 

 :رضا گفت دیشد و بعد از رفتن حم رهیفقط به در خ اراد

 

 

تا  رمیدرگ نیبا ا شهیصبح تا چشام وا م رهیم ورتمهیچقدر رو اعصاب من  نیکه ا یوا_
هوم؟ البته اگر  مینیمن بب یرو تو خونه  گهیشب همد هیجان نظرت چ لیسه گمیاخر شب. م

 ...نباشه یادب یجسارت و ب

 

 

 یاما حاال کــــو تا شب. ول فشهیسرگرمه وظا یسر کاره حساب یوقت شهیدونستم اراد هم یم
 یخواست منو معطل کنه و با معطل موندنم بهم جسارت کنه. اما من دلم نم یخب حتما نم

 .مهبد با اراد حرف بزنم دید یخواست تو محدوده 
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 ...که خوامیشما نباشه نم یمهبد و تو خونه  دید یتو محدوده  شهیم_

 

 

رد و با کج ک یسرش رو کم ختیکه عمدا نا تمومش گذاشتم شک اراد رو بر انگ یحرف

 :دیپرس شیشیم یشده  زیر یچشمها

 

 

 !اومده؟ شیپ نتونیب یکه...؟ مشکل یخواینم_

 

 

فراتر از مشکل بود. نگاه اراد  یزیبگم. مشکل ما چ یدونستم چ یکردم. خودمم نم سکوت

 !نگران شد و نگاه من مردد

 

 

 !...یمنو از کنجکاو یکشت_

 

 

 بی. ترغ خواستمیم نویخودم رو گرفتم تا لبخندم رازم رو فاش نکنه چون منم هم یجلو
من  یتونست فکرش رو متمرکز حرفها یبا من... حاال بهتر م یهمراه یکردن اراد برا

 و دیگلوم. چونه ام لرز خیبغض درست دست گذاشت ب شیازما یبرگه  یاور ادیکنه. با 
تلفن  یاز دکمه ها یکی یست پاچه دستش رو رود ادشلوارم رو چنگ زدم. ار یپاچه 

 :گفت کردیاتاقش گذاشت و همون جور که تو صورتم نگاه م
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 .بحث مهم رو دور بزنم نیا شهیجلسه نم امیب شهیشرمنده ام نم پیسر ت_

 

 

رو  یا هیساله بود سکوت چند ثان یو اند 50مرد  هیکه متعلق به  یمردونه پر ابهت یصدا

 .پر کرد

 

 

 .نکن اراد نکن شهیم یادب یب نجاستیهستن فرمان دار ا نجایمافوق ها ا یاما اراد همه _

 

 

 :گفتم دیلرز یکه م یی. از جام بلند شدم و با صدا دمیرو گز لبم

 

 

 .امیبعدا م رمینداره من م بیع_

 

 

 ... کفش کرده بود هیانگار اراد پاش رو تو  اما

 

 

 .جلسه رمینه تو بمون من بعدا م_
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اعتراف کنم که مشاور بودن  دیسر جاش نشست. با لکسیدوختم و اراد ر نیرو به زم نگاهم
از  ونیروانکاو رو نداشت...! ا هیبودن. اما ارامش کامل  سیتا پل ومدیم شتریب یلیبه اراد خ

 !شیقلم ینیاش به ب یاپیپ دنی. و دست کشدمیفهم یلختش م یچنگ زدن مداوم موها

 

 

 .مهبد ندارم یتو زندگ ییجا گهید کنمیحس م_

 

 

منم واقعا اسون  یکه گفتم باعث خشک شدن اراد سر جاش شد. اما گفتنش برا یا جمله
تونست تصور کنه که  یبود! اخه مگه م دهیعمرش رو شن یجمله  نیاحمقانه تر دینبود. شا

 نداشته باشم؟ ییمثل مهبد جا یادم یمن تو زندگ

 

 

 :گفت جیباال رفت و گ ابروهاش

 

 

 !فهمم ینم_

 

 

 :انگشت شست دوتا دستام رو دور هم چرخوندم و گفتم_

 

 

هاش رو  زیچ نیمهمتر کنهینم نانیاطم یبهمون حت گهید کنهیبهمون توجه نم گهید_
 هی نمکیکه دو کالم حرف بزنه. البته فکر م کنهیادم حسابمون نم هیچ نانیبگه....! اصال اطم

 !شما هم هست رینمه تقص
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 .و معلوم بود مخش بشدت ارور داده دیچرخیمدام تو نگاهم م نگاهش

 

 

 .شدم جیگ شده؟یچ یبگ شهیم _

 

 

! با ارامش و ختیر یقدر بهم نم نیا دادمیدستش م یسیپل یهزار تو یمعما هیاگر  دیشا

 .دادم حیچند وقت رو براش توض نیا عیتک تک وقا یقراریبا ب یگاه

 

 

ا با م گهیکه د نیمارو براش پر کرد یشماس شما جا شیچون مدام پ کنمیو البته فکر م_

 .زنهیحرف نم

 

 

جمله به وجود اومد. چه برسه به اراد! حتما فکر کرده از سر  نیتو خودم با ا یحت یبد حس
طور نبود! حرف حق تلخ بود. اما  نیرو به زبون اورده بودم. اما ا یحرف نیحسادت همچ

 :گفت یاروم یو با صدا دیبه صورتش کش ی. دستشدیزده م دیبا

 

 

 ؟یکن کاریچ یخوایخب حاال م_

 

 

 !...زدم یبهش کردم و لبخند مرموز ینگاه

 الیل
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 ی. نه مکردمیها فرو م اریخ یآشپزخونه نشسته بودم و چاقو رو با حرص تو زیم پشت
اما  شدمیشکست و ال اقل اروم م ی. کاش بغضم منمیتونستم اروم بش یکنم نه م هیتونستم گر

. خونه ساکت بود و همه مهمون ها هم رفته شدیمدام تو گلوم بزرگتر م سیتوپ تن نیع
 مبل نشسته بود و تو یاز آشپزخونه انداختم. مهبد شل و وا رفته رو رونیبه ب یبودن. نگاه

 .داد یتوم جوالن م یاز خشم و دلخور یموج دنشیافکارش گم شده بود. با د

 

 

 تونستم تحمل کنم. ینم گهی. دکردیم فکرم رو مشغول مکجا رفته ه لیسه نکهیا یطرف از
تنها  اما می. با هم بودمیکردیم یها زندگ بهیرو تحمل کرد. مثل غر تیوضع نیا شدینم گهید

 باز شدیباشه؟ اصال مگه م تونستیم یما چ یخانواده بودن برا تیاصال اهم میبود نیتر
شد! از جام پاشدم و  یشک نم ی. بشدیبودن ماهارو با هم اسمش رو خانواده گذاشت؟! نه نم

پرت  یگذاشتم و چاقو رو هم پرت کردم روشون که از صدا نکیهارو تو س یدست شیپ
 یلیو خ دیمهبد از جاش پر نکیس یتو یها یدست شیپ یشدن چاقو و شدت ضربش رو

 !زود زبان به اعتراض باز کرد

 

 

 !الیارومتر ل-

 

 

ما کرده بود انتظار داشت اروم باشم؟ صدام  یکه با همه  ی! با کارییجا یانتظار ب عجب

 :ناخود اگاه باال رفت و گفتم

 

 

 یبکن یمشت بچه که هر کار هی م؟یهست یما چ یفکر کرد ؟یا وانهیاروم باشم؟ تو د_
 ای ؟ینیبی! تو اصال مارو مم؟یشیو خفه م میکنیچون و چرا ازت اطاعت م یو ب میگینم یچیه
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 یب ی! تو تو گذشته ات با اون دختره ه؟یچ یدونیم ینیب یها تو م یفقط خودتو خود خواه

 !... مرده هی یستی! اره تو زنده نیرفت تو هم انگار مرد که کای! رایمصرف گم شد

 

 

که خورد  یو از شدت ضربه ا دیتموم نشده بود که صورتم به جهت مقابل چرخ حرفم
. تو عمرش رومون دست بلند زادیرو لبام نشست... دست مر یکرد؟ پوزخند کاریسوخت. چ

 یخودم رو خال دیبا دیشنیحرفام رو م دیکار رو هم کرد. اما با نینکرده بود که حاال ا

 :خشم منقبض شد و تو صورتم داد زد زمردم! فکش ا یو گرنه م کردمیم

 

 

 !ینیب ی! حد خودتو بدون و گرنه بد میسرم داد بزن یدار... تو حق نالیدهنتو ببند ل_

 

 

هم کرده بود.  دمیکه خورده بودم و حاال تهد یلیاز دست دادن نداشتم. س یبرا یزیچ گهید

 :تمگف هیتحمل و حقارت تا کجا؟! نتونستم خودمو کنترل کنم. از کوره در رفتم و با گر

 

 

 وقت روم دست بلند نکرد اما چی! بابا هیکن رمونیگرفتن ما تحق دهیبا ناد یتو هم حق ندار_
 همون دخترک بود که اتیشناخت تو تموم دن شهینم گهیتورو د گهیراست م لی! سهیتو کرد

 .کنمیتحملت نم نیاز ا شتریب گهیشناسم. د یمهبد نم گهیاخر تو رو فروخت! منم د

 

 

 لیهس ی نهیبه س نهیل سکه نا غاف دمیپر از خشمش کنار کش یچشمها یزود از جلو یلیخ و
رو تا فرسخ ها  یدیکه نا ام ییشدم. سرمو باال گرفتم و زل زدم به چهره اش. به چشمها

 :. صداش انگار از ته چاه در اومدزدنیم ادیفر

 



www.taakroman.ir  

 

  

 
248 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

 

 .میریجا م نیما از ا الیتو جمع کن ل لیوسا_

 

 

 یکردم حرفش رو جد یشدم. فکر نم رهیهام گرد شد و به چهره بر افروخته اش خ چشم
 . خوبه خودمم به مهبدمیمنزجر شده باشه که علنا بگه داداش رو رها کن نقدریا ایگفته باشه 

به درد بود به گوشم  ختهیپر تمسخر مهبد که آم یکنم. صدا یتحملت نم گهیگفته بودم د

 :دیرس

 

 

در برام ق نیهم یعنی ن؟یکه همتون ولم کن نهیا اقتمیبار اشتباه ل هیبا  یعنی! زادیدست مر_
 ن؟یارزش قائل شد شهیهم

 

 

 .با گرفتن مچ دستم مانع شد لیبگم که سه یزیبهش انداخت اومدم چ ینگاه دلخور لیسه

 

 

 یحت ای یریمون بگ دهیکه ناد میستیارزش ن یب نقدریما ا ادیب ادتیتا  یبهتره تنها بمون_
اون دختر که ولت  الیبا خ یکنی. اگر فکر میکن یزندگ ای یبخاطر ما، تالش کن ینخوا

تو بمون و موهوماتت. مارو هم مجبور  ستین یباشه حرف یکن یزندگ یتونیکرده بهتر م

 !...نی! همیتحمل کن یستین

 

 

بگه منو به داخل اتاق هول داد و درم بست.  یزیمهبد چ نکهیو قبل از ا دیدستم رو کش لیسه

 :زود نطقش باز شد یلیخ
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 !نمونده جز رفتن یراه چیه گهیاصال مخالفت نکن! د الیل_

 

 

بود باال سرم جمع کردم و  ختهیرو به هم فشار دادم و موهامو که باز دوره شونه هام ر لبام

 :گفتم

 

 

 دیبدتر شه شا دی. شامیراه ش مهیاوضاع نا بسامون ما هم ن نیتو ا ادیخدا رو خوش نم لیسه_

 .میباز یم شتریوقت ما بدلخور شه. ازمون دورتر شه. اون 

 

 

 .دیبه صورتش کش یتختش نشست و دست یرو

 

 

ا رو ه یلینبودن خ ریز یزیگذشته رو دور بر یالزمه با خودت خلوت کن یگاه الیل نیبب_
ر فک نیو به ا یکن ی... سطل اشغال ذهنت رو خالیرو پر رنگ کن یکیبودن  یخط بکش

همزمان هم به ما فکر کنه هم به موسسه  تونهیاون نم الی! لیکن یچ تیبا زندگ دیکه با یکن
 فیمهبد همه فن حر میما همش انتظار دار نکهی! مشکل اشیضیهم به عشق هم به مر

وزه! نس چاشیپ میبارم س هی یباشه... مثل ربات فقط کار کنه و کار کنه و کار کنه اما حت
ما حکم نفس رو  یاون قهرمان هست اره برا ؟یفهم یداره. م یکاوریبه ر ازیاون ادم هم ن

 .میشونه هاش نباش یرو یبار گهیما د بزار میبهش مهلت بد دیداره اره اما اونم ادمه با

 

 

خواستم  ی. نمدمیترسی. اما من مگهیراست م یتا حد لیسه دمید یم کردمیکه فکر م حاال
 یهاش بلغزه ممکنه به کل سقوط کنه. م هیکه پا یدونستم کس یخوب م نویکنم. ا سکیر

ن نا غافل او یروز هی دیتنها گذاشت. شا دی. ادم زخم خورده رو نبافتمیاز چشماش ب دمیترس
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که  کردیفکرو م نیا یبا ترک کردنش حت دیکه از دست بره. شا هکن یزیقدر زخمش خونر

 .میبهش زخم زد هیماهم مثل بق

 

 

 هینابود و روح یاوضاع جسم نیبا ا تونمی. نممونمیبرو من م یبر یخوایتو هر جا م_
تنهاش بزارم. از شدت درد وجدان  ادیب شیممکنه براش پ یزیهر چ نکهیداغون و احتمال ا

 .رمیمیشک م یب

 

 

 یبوده باشه چه نبوده باشه من نم لیرفتم. چه حق با سه رونیوا کردم و از اتاق ب درو

 .کنم یتونستم از مهبد دور یخونه بودن هم م نیبا وجود تو ا ی. حتامیتونستم با خودم کنار ب

 

 

شکست خورده از جنگ  یادم ها نیشدم. ع رهیتر به مهبد خ قیدق ییرایپذ واریپشت د از

 21 کیتونستم ولش کنم برم؟ مگه اون چقدر سن داشت؟ همش نزد یموند. چطور م یم
چون و چرا فقط مواظب  یبخواد بکدوممون نداشت که  چیدر قبال ه یا فهیسالش بود. وظ

حق  دیمون. شا ی. مامان مون، بابامون، برادرمون ، حامدماها بو زیماها باشه. اون همه چ
خود  یادیکه واقعا تا حد ز کردمی. حاال خوب درک م میبود ماها هم مقصر بود لیبا سه

 .خواه بودم

 

 

صورتش گذاشته بود و ساکت  ی. دستش رو روستادمیاومدم و پشتش ا رونیب واریپشت د از

 .اوردم یاون حرفارو به زبون نم چوقتینشسته بود. کاش ه

 

 

 شهیرو دورش ح*ل*ق*ه کردم. سرش رو بلند و نگام کرد. چشماش قرمز و مثل هم دستم

 .مظلوم بودن
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 .زدم یبد یداداش... حرفها خوامیمن معذرت م_

 

 

 .دهنش رو صدا دار قورت داد اب

 

 

من خودمو گم  لیکردم. حق با تو و سه یروت دست بلند م دینبا خوامینه من معذرت م_
منم که مدام باعث  نیبره منم نه شماها... ا دی. اونکه باامیدارم به خودم ب اجیکردم و احت

 ...نه شماها شمیرنجشتون م

 

 

باعث خورد شدنش و احساس حقارت  نطوریزدم تا ا یو اون حرفارو نم شدمیالل م کاش

 .کردنش نشم

 

 

 .نینداشتم فقط دلخورم هم یداداش بخدا من منظور_

 

 

بگه اما انگار منصرف شد. از  یزیترک خورده و پوسته پوسته شده اش باز شد تا چ یلبها
نبالش د شهیم دهیکه به دنبال مادرش کش یبچه ا نیو به سمت اتاقش رفت. ع دیجلوم کنار کش

 .شدم دهیکش
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 !داداش...؟_

 

 

لباس  دنیو شروع کرد به چ دیکش رونیرو ب یتوجه به من ساک رنگ و رو رفته ا یب
 منصرف یبرا یکار گهیدونستم د یهاش... نادم و پر بغض فقط به کاراش زل زده بودم. م

 !...دادیمنو عذاب م نیو ا ادیکردنش از من بر نم

 خواستیم یک شیخواست بره؟! پ ی. کجا مکردمیپر شدن ساکش واقعا احساس ترس م با

 !خواست به دادش برسه؟ یم یافتاد ک یبمونه؟! اگر اتفاق

 !بهم بگو نویداداش؟! ال اقل ا یریکجا م_

 !جواب من از طرف اون فقط سکوت بود و

 رایاخت ی! بکردیجمعش م دیزده بود و خودشم با لیبود که سه یگند کردمیعجز م احساس

 : دمیکردم و نال لیاق و با التماس رو به سهسمت ات دمییدو

 !کن یکاری! پاشو رهی! داداش داره م؟یچرا نشست_

در  تفاوتش حرصم رو یبر تموم افکارم و انتظاراتم شد. نگاه ب یپتک لیسه یتفاوت یب و

 ... آوردیم

 !بزار بره! راحتش بزار_

به دو طرف تکون دادم و مالمت  ی! سرمو با ناراحترمیبه سرم بگ یچه گل دونستمینم گهید

 : بار گفتم

من  ادیسر داداش ب یی! اگر بالیاز دست داد تیو عصبان یتو عقلت رو بخاطر دلخور_

 !؟یدیفهم دونمیتورو مقصر م

 ...سمت اتاق داداش دمییو دو دمیاومدم و درو محکم به هم کوب رونیاتاق ب از

 .شمیم وونهید یاز نگران یداداش غلط کردم. تورو خدا نرو بر_

حلقه کردم. انگار غم عالم رو سرم آوار شد... سست  فشیرو دور ساعت الغر و ضع دستم

 !بود یا گهیتر از هر زمان د هیبن

 نیباشه! ان یروز مهبد هی دیکه شا نیریبگ ادی دی. بانیریبگ ادیمن بودن رو  یب دیکم کم با_

 ...هممون بهتره یبرا
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. عمق کردمیرو در تک تک کلماتش احساس م یو دل شکستگ یوضوح دل خور به

 .دیکش رونیاز حد تصور من بود. دستش رو از دستم ب شتریب یزیچ شیدلخور

 !! اصالینکن مانعم بش یاصال سع_

شدم.  رهیو قاپ زدن کاپشنش خ یو شکست خورده فقط به رفتنش به سمت چوب لباس مغموم
و اروم و اروم به سمت در خونه رفت.  دیبهمون خدا حافظ هم نگفت. کفشش رو پوش یحت
و رفتنش رو در  دمییخونه دو یقرار به سمت در ورود یدور شد ب دمیاز محدوده د یوقت

زدم و چند لحظه تو همون حال موندم...  هیامتداد کوچه نگاه کردم. شل و وا رفته به در تک
و باهاشون سر  دمیخریرو به جون م یساعت ها دلشوره و افکار درهم برهم و منف دیحاال با

 !! خدا لعنتت نکنهلی. خدا لعنتت نکنه سهکردمیم

تخت  الیبا خ لیبه سمت ساختمون برگشتم. سه شدیم دهیکوب نیکه به زم ییحرص و قدمها با
 ی. نمکردیم یمنو به حد مرگ عصب نیمبل لم داده بود. ا یرو یدغدغه ا چیو بدون ه

 !تونستم کاراش رو هضم کنم یتونستم درکش کنم. نم

 : . با حرص و دندون قروچه گفتمدیکوب یمسلسل وار م نمیخشم نگاهش کردم. قلبم تو س با

 یتونی! چطور میکرد رونیاونو از خونه ب یداداش رفت؟! تو به عبارت یحاال راحت شد_
 خوبه؟ نقدری! هان؟ واقعا االن حالت ایاروم باش نقدریا

 :شو پرت کرد رو مبل و با پوزخند گفت یگوش

 یدار ی! معلومه چه حرف مفتخورمیغوطه م یخوبه! اصال دارم تو شاد یلیاره حالم خ_
پس غلط نکن و به پر پاچم  ؟یفهم یم میمدت مجبور هی میتنها باش می! مجبورال؟یل یزنیم
 ممونینم نجایمسخره پاشو برو خونه پدرت! چون منم ا یکردن ها الیفکر و خ ی! بجاچینپ

 !شد؟ میهکه بخوام ارومت کنم تف

 نیبه ا یتعلق چیه گهیواقعا د کردمیشدم. احساس م رهیمبل وا رفتم و به فرش خ یرو
 تیما رضا یهمه  ییبه جدا کترمیبرادر بزرگترم رفته و برادر کوچ یخانواده ندارم وقت

 .داده بود

 ؟یپس چرا نشست_

 .به رفتارم تسلط داشته باشم تونستمیواقعا خورد بود و نم اعصابم

من ب یگم ش یاگر قراره بر یکن فیتکل نییبرام تع ینیتوعه جوجه ماش ستین یازین_
 ونممیبا سام م نجایکردن مهبد خوش باش! من هم رونیتو ب تتیبرو با موفق ستیمربوط ن

 !تو دهنت زنمیبا پشت دست م یکن فیتکل نییبرام تع گهیدفعه د
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دهنم بود  یبار واقعا هر چ نیکه ا دیاز جلوم رد شد و درم بهم کوب یآبدار یچشم غره  با

 :بارش کردم

که امروز به  یاون زادی! دست مریحق به جانبم هست ی! خوبه تو گند زدوانیاروم ح_

 !بشه خوادیم یفردا چ دهیم تیرضا شیشخص زندگ نیاز بهتر ییجدا

 رو یدونست من با کس یانگار کفرش بد جور در اومد. خودش م دیکه به انتها رس جمالتم
رد و ک یباشه. طبق انتظارم قاط میادم زندگ نیزتریاگر اون شخص عز یندارم حت یسیدروا

 :از کوره در رفت. درو با شدت باز کرد و با تحکم و تشر گفت

! از منم یمنو قضاوت کن ی! پس حق نداریستینببند دهنتو! تو تو دل منو افکارم  الیل نیبب_

 !شد؟ تیاحساس نساز حال یب یوالیه هیچوب دو سر نجس و  هی

 یچ دیبود. پاشدم و رفتم تو اتاقم. حاال با دهیفا یزدم و ساکت شدم. بحث باهاش ب یپوزخند
 کردم؟یم

 ...ییتنها نجایا گمیم زنمیخودم به بابات زنگ م_

زمزمه کردم. خودش قد دو جو  یلــ*ب به جهنم ریز ییرایاز پذ لیبلند سه یصدا دنیشن با
 زنمیبه بابات زنگ م گفتیخواهرش بمونه که تنها نباشه م شینداشت چند ساعت پ رتیغ

 !یتنها نباش

مو  یاز همه از خودم! گوش شتریو ب خوردیخواهر و برادر بود داشت بهم م یاز هر چ حالم
رم! متنف شهیهم یلعنت یستمیس امیچقدر از اون پ دونهیمبرداشتم و به مهبد زنگ زدم. خدا 

>>مشترک مورد نظر در  یستمیس امیپ نیا ی ندهیپشت گو نیچقدر لعن و نفر دونهیخدا م

 !مگه؟ شهیم یکنم چ نشیبار نفر هی! خب منم هستباشد<<  یدسترس نم

 :دمیحرص غر با

 ! ...نکره ات! اه یخدا لعنتت کنه با اون صدا_

و از  یسراغ مهبد رو از ک دیدادم. حاال با هیتک واریرو پرت کردم و سرم رو به د یگوش
ز بس ... ارفتیهم نم دیاما شا نیارم شیپ ای رفتیم انیشا شیشک پ یب ای! گرفتم؟یکجا م

 .شدمیم وانهیکرده بودم داشتم د الیفکر و خ

د... مهب ینداشتم اما ب یمشکل نفس تنگ وقتچیروح بود. ه یداداش سرد و ب یخونه ب چقدر
به  ی. نگاهکردنیهام هم لج م هیر د،یکوبیوار م وانهیقلبم د ی. وقتدینفس کش شدیواقعا نم

. دره ومدیهم نم لیاز سه ییصدا چیساعت از رفتن مهبد گذشته بود و ه میساعت کردم ن
 گذاشته بود و سرش وارید ی. دستش رو رودمیکش یسرک لیاتاقم رو باز کردم و به اتاق سه

 ...دستاش یرو هم رو
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زدم به طاق  هیحرف پشتش تک ی... ب کردیهاش رو پنهان م یقرار یوضوح داشت ب به
کس بر  چیهم از ه ی. کارزدی. داشت تو غم بال بال مکردمیدر و نگاهش کردم. درکش م

 .شدم الشیخیفکر کنه که منم ب خواستمی. نمومدینم

 

 

 ل؟یسه یریچرا نم_

 

 

قرمز شده برگشت  ینکردم. با چشمها دایپ نیاحمقانه تر از ا دیشا ای نیبهتر از ا یا جمله
ت سم هی. ساکش رو به دیچشماش کش ریبه ز یسمتم. بغضش رو صدا دار قورت داد و دست

 .پرت کرد و رو تختش نشست

 

 

 نجای. اما از اامیکنار ب دیمنم با خودم با ادیبخودش ب دیچقدر ازش دور موندن سخته... اما با_

 ...پا بزارم و برم ریز ایرو له کنم  یپست نشدم که بخاطر خودم کس نقدری. هنوز ارمینم

 

 

پر بغض و  یاون صدا خواستیبا تمام وجود بغلش کنم. چقدر دلم م خواستیدلم م چقدر

 :اراده دستام رو باز کردم و گفتم ینادمش رو بجون بخرم. ب

 

 

 ...یبغلم داداش ایب_

 



www.taakroman.ir  

 

  

 
256 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

 

.. .میمکث و بعد از خدا خواسته به سمتم پرواز کرد. دلم آتیش گرفت. چقدر خواهر بد اول
چرا با رفتن تو  دونمیاما نم میآغـ*وش بود. تو آغـ*وش هم گم شد هیطفلک فقط منتظر 

تنگ شده بود.  مهیپر از محبت نج یآغـ*وش ها یهمون لحظه دلم برا لیآغـ*وش سه

 .به زبونم اومد یکننده ا دیجمالت نا ام هاراد یچرا اما ب دونمینم

 

 

 .رو از دست بدم یطاقت ندارم کس گهیترکم نکن. د گهیتو د وقتچیه ل،یسه_

 

 

و نا به هنگام من  بیغر بیلحظه خشکش زد. فکر کنم اتصاالت مغزش با حرف عج چند

 .! خودش رو با مکث از من جدا و با تعجب نگاهم کردختیبهم ر

 

 

 و خودم خبر ندارم؟ رمیمینکنه دارم م_

 

 

بود که گفت! چشمام گرد شد و ناخودآگاه زدم  یچه جمله ا گهید نی...! اایپسره خل بود  نیا

 .خنده ام گرفت شتریشد ب رهیخنده... متعجب و هاج و واج به من و خنده هام که خ ریز

 

 

 !نفر منحصر به مردنه؟ هی...! مگه تنها گذاشتن یا وانهیبخدا تو د_

 

 

مانعش  گهید زیچ هیبگه اما  یزیچ خوادیاش رو با خجالت خاروند. حس کردم م کله

 : سرمو کج کردم و گفتم نیهم ی! براشهیم
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 !...تعارف نکن بگو_

 

 

 :گفت اطیو با احت آروم

 

 

 نویکه ا رمیمنم قراره بم دیبعد اون مرد. گفتم شا یول یگفت نارویجون هم ا مهیاخه به نج_

 !یگفت

 

 

که چقدر با حرفش بهم  دیانداخت... خودش فهم هیچهره ام سا ی. غم رودیرو لبام ماس لبخندم
 گریمن بودن ج یجون نبودن. اونا نفس ها مهیو سام و مهبد برام مثل نج لی. سهختمیر

چه برسه که... از  مردمیم خوردیدستشون م یرو یمن بودن . اگر خراش یگوشه ها

 !گفته یکه چ دیفهم زونمی*ب و لوچه آوــتو هم و ل افهیسکوتم و ق

 

 

 ...مهینج دی. نبازدمیحرفا م نیاز دینبا خوامیمن چقدر احمقم... من معذرت م الیل یوا_

 

 

 :طاقت قطع کردم و گفتم یرو ب حرفش

 

 

 ...ستیمهم ن_
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ه آشپزخونه کهن نیجز ا یپناهگاه چیو به سمت آشپزخونه رفتم. اصال من انگار ه برگشتم
 هیمهبد که به  یخور یچشمم به ماگ چا نکهیتا ا دیچرخیهدف نگاهم م ینداشتم! ب ینقل
م برا شهیکه متعلق به مهبد بوده باشه هم یزیبود افتاد. هر چ زونیچکون او آب ریز زیآو

 : لــ*ب زمزمه کردم ری. آروم زدمیماگ کش یرو رو دستم ه... ناخواستزهیعز

 

 

 یا گهیکن و بهتر از هر موقع د دایبرات تنگ شده... اما برو و خودت رو پ یلیدلم خ_

 ...... داداشمیراض یتو آرامش داشته باش نکهیبرگرد، من به ا

 

 

 ینیزم بی. چندتا سکردمیخودم رو مشغول م دیبود دست از غصه خوردن بکشم... با بهتر
ا هو یب لیمخصوص ور داشتم و خواستم شروع کنم به پوست کردنش که سه یجا یاز تو

 ...دستم گذاشت یدست رو

 

 

 یخوریور نه درست م نیجون به ا مهیکم بخواب... از فوت نج هیتو برو  دمیمن انجام م_
و موفق دوست داره تور یلیکه داداش خ یدونیم ی... امسال هم کنکور داریخوابینه م

 ...هممون رو یعنی... نهیبب

 

 

 ...دمیاز لرزش صداش فهم نویداشت کنترل کنه ا یتو صداش رو سع غم

 

 

 ...لیمن خوبم سه_
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 .چشمات گود رفته یپا یخسته ا دهی. رنگت پریستین_

 

 

. سرمو باال آوردم و نگاهش دادیم یحسن توجه اش، بهم دلگرم نیاز من و ا تشیحما

 .کردم

 

 

 ل؟یسه یمرد شد نقدریا یتو ک_

 

 

 .گذاشتیدستش م یو تو ظرف جلو کندیهارو با وسواس پوست م ینیزم بیس

 

 

 .بزرگ شدم یو ک یکه چجور ومدیم ادتیاگر حالت خوب بود _

 

 

 :هر دومون نشست... خواستم سربسرش بزارم پس گفتم یلبا یرو یمحو لبخند

 

 

 ؟یدرست کن مهیق یبلد_
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 بود؟ یمامان ما چجور آدم_

 

 

 : قدم ناخودآگاه عقب رفتم هیخوردم.  کهیجوابم بهم داد واقعا  یکه جا یسوال از

 

 

 !هو؟یبود  یچه سوال نیا_

 

 

 هی یت. حکردیکنجکاو م شتریکارش منو ب نیزد و تو فکر فرو رفت. ا هیتک شخوانیپ به

 .رو تحمل کنم میکنجکاو شتریهم نتونستم ب هیثان

 

 

 !با توام پسر یهــ_

 

 

 :و گفت دیرو گز لباش

 

 

 االن الیل یدونینمونده. م ادمیاصال  یزیاز حرکاتش چ ای ادینم ادمی افشیاز ق یچیمن ه_

 .یجد یلیخ یلیدارم... خ یجد یلیمعضل خ هیمن چند وقته 

 

 

. زدیبه ندرت با همه از دغدغه هاش حرف م لی. سهشدیو جالب م یداشت برام جد بحث
که فکرش رو  یفرد خانواده بود اما حاال... سخاوتمندانه داشت افکار نیدرونگراتر شهیهم
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 یرو کردمیم زیکه باهاش دستم رو تم ی. پارچه اگذاشتیم ونیبا من در م کردیمشوش م

 : گفتم اقیاشتگذاشتم و با  شخوانیپ

 

 

 .لیسه دمیگوش م_

 

 

 .عمدا حافظه شون پاک شدهکه  ییها مثل کسا یمری... مثل آلزاگردمیمن دنبال گذشته ام م_

 

 

 یتو گذشته دنبال چ زنهیحرف م یاز چ دمیفهم ی! نمشدینم رمیدست گ یزیحرفاش چ از
که گفت  یاز چند تا جمله ا یچیکه واقعا ه دیگنگ و مبهمم فهم ی! از چهره گردهیم

 نیبودن ا کیو در اوج کوچ یپونزده شونزده ساله که در چهار سالگ یبچه  هی. دمینفهم
 یتح ایکنه  ریداشته باشه که بخواد فکرش رو درگ تونهیم یجارو ترک کرد چه گذشته ا

 !بخواد گذشته اش رو شخم بزنه؟

م که حس کن تونستمی. مکردیرو تجربه م یانقالب درون هی لیحس کنم واقعا سه تونستمیم
 یالها و بد ح شیعلت تشو شدن،یاما کم نم شدنیاضافه م یکی یکیتمام سواالت گذشته که 

 .هاشه

 

 

با  هیعیطب یبچه بود یلیگذشته ها گذشته... اسمش هم روشه. گذشته! تو اون موقع خ لیسه_

 !برات نمونده باشه یانکرده بود گذشته دایاون مغز که تکامل پ

 

 

 .کلمات از ذهنم فرار کردن یجمالت، باق نیاز گفتن ا بعد
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 :پر از شکش رو بهم دوخت و گفت نگاه

 

 

 ی؟ جا رنیگیخودمون رو م یمامان بابا یمون کردن جاکه بزرگ ییاونا یکنیفکر م_
ق ح یگی؟ م کردنیهامون بازم بخاطر ما تالش م یچارگیبا وجود بدبخت ب یکه حت ییاونا

ق ح نی! اشیزندگ تش،یبوده؟ منشش، شخص یرو بشناسم و بدونم چجور میندارم مادر واقع
ش زد... پس دیمثل تو بگم گذشته چون گذشته اس، چون تلخه، با تونمی. من نمالیمنه بدونم ل

بابام رو بشناسم. اصل و نسبم رو  خوامیشد! م الشیخ یب دیچون مبهم اما تلخه با گمینم

 !ها مون رو ییاون دا یام رو بشناسم حت شهیبشناسم. رگ و ر

 

 

ز ا یگنگ ریدم. منم تصوسواالش ب نیکدوم از چیه یبرا یجواب چیه تونمینم دونستمیم
ذهنم رو پاک و  عیاز خاطرات و وقا یاریدور و دراز بس یشدن سالها یداشتم. ط مایقد
بودن. انگار بعد از  یانگار مسر لیسه یاز سوال ها یلیقابل استفاده کرده بود. خ ریغ

شک، دونستن شجره نامه  یمنم ب ی. براشدنیمن م یفکر معضلبه  لیمطرح شدنشون، تبد
داستان که سر دراز داشت پره درد بود. پر اشک بود پره آه  نیبود اما ا ندیخوشا یخانوادگ

 .ادیب شیممکن بود پ زیکه بعد از دونستن همه چ یی...از واکنش هادمیترسیبود. من م

 

 

! یچ یو ناراحت شد یدی. اگر فهملیسه یاریاز کجا ب نارویجواب همه ا یخوایخب م_
 هوم؟ ؟یدرد هات اضافه شد چ یو درد رو یدیاگر فهم

 

 

 :فتگ یتفاوت یگرفت و با ب شخوانیشو از پ هی. تکخوندمیتو گوش خر م نیاسی انگار
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ود با خ نقدریا گهیرو بدونم د زهایچ یلی. اگر خنهیشیلرزشم م یخربزه بخوره پا یهر ک_
من مگه چه  یناراحت بشم؟! مامان بابا دیبا. تازه چرا دمیقول م کشمیهام عذاب نم یریدرگ
اول خاطر آدم رو  دیادم شا یسرگذشت پر رنج مامان بابا دنیشن الیل نیداشتن؟! بب یجرم

به  تنفیخوره م نیفکرا که ع نیهم ا یکنیهم تجربه کسب م دنشیبعدش با شن اآزرده کنه ام

 .دارنیجون ادم دست از سرت بر م

 

 

موضع خودم بمونم و با عقلم کار  ی... روایکنم  شیهمراه دیبا دونستمیبه شک بودم نم دو
. منم دلم قد خودش، اما نه به اندازه دادیته قلبم منو افکار و دلم رو قلقلک م یزیچ هیکنم؟! 

 .براش رفع ابهام بشه زایچ یلیکه خ خواست،یم لیسه ی

 

 

 ل؟یسه یدار یاخب حاال چه نقشه_

 

 

بود که تونسته  نیاز ا تشی. مسلماً تموم رضادمیعمق چشماش د یرو تو تیرضا احساس

 .کردیم تیهم بود احساس رضا یا گهیکس درو جلب کنه. هر تمیرضا یبود تا حد

 

 

. ازشون مینیبیرو م هاییدا میریکرده. م یکه مامان، بزرگ شده و زندگ ییهمون جا میریم_
 دی. اصال شامیپرسیمون زدن مکه راجع به خانواده یمبهم یخونه و حرفا نیراجع به ا

 .میایدر ب یو کار کسیب نیو از ا میمون اشنا شخانواده یاعضا شتریبا ب میبتون

 

 

فقط احساسش بود که  یبه راه بود. گاه یطیتحت هر شرا شهیهم لیسه یها یالیخ خوش
 چیکه ه کردیفکر م یقدر منطقاون یگاه ای. افتادیو منطقش به کل از کار م کردیکار م

واده از خان یگهیبا شناختن افراد د دی. مثالً گفت که شاکردیاثر نم لیدر سه یایاحساس زیچ
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که خود اونا بعد فوت  میو کار نباش کسی! خب اگر قرار بود بمیایم در یو کار کسیب
از خانواده  یکه اونا هم بخش گفتنیبهمون م دیسمتمون و با ومدنیمامان بابا داوطلبانه م

ندارم که از  ادیطور نبود. اصالً به  نی. اما امیکه روشون حساب باز کن شهیمون هستن و م

 .دیو بگه منم هستم و رو منم حساب کن ادیب یادرم فهیاز طا یکس یهمون بچگ

 

 

 ال اقل جو وجدان داشتن هی! اونا اگر قده یبه عقلت رجوع کن کنمیم شنهادیبهت پ لیسه_
که زجر  ییشک تموم روزها یب نمیمرده! من اگر اونا رو بب ای نیزنده هست دنیپرسیم

! شک نکن! اونا با کوبمیشون منبود تا به دادمون برسه رو تو صورت کسچیو ه میدیکش
 کردن؟ ییبا ما که نداشتن! پس چرا مارو محکوم به تنها اشتنما مشکل د یننه بابا

 

 

 از تک تیاز کوره در برم. عصبان شدیباعث م یکیکوچ زیپر بود. واقعا هر چ یلیخدلم
 لیسه هشیکه هم دونستمیرو خوب م نیصدام باال رفته بود. ا بایو تقر دیبار یتک کلماتم م

 .شد ممیتسل شهیبارم مثل هم نی. ابردیبرو برگرد حساب م یشدن هام ب یاز منو عصبان

 

 

 !برم فیاراج نینکن حاال کــو تا من بخوام دنبال ا غیج غیخب باشه بابا ج یلیخ_

 

 

حاال کو تا برم...! انگار نه  گهیهمه حرصم داده بعد م نیخدا ا ... نگاه کن تو رویپسره
افکار مشوشش بوده! چشم  نیهمه جلز ولزش و بعدم بحثش با مهبد سر هم نیانگار که ا
.  گرفته و عبوس وارد شد یبا چهره ا ینثارش کردم که در باز شد و سام یغره آبدار

رو از  نی. انگار هزاران بار موهاش رو چنگ زده بود... ادمییپایمتعجب حرکاتش رو م

 .دمیاشفته و در هم بر همش فهم یموها

 

 

 داداش اون قدر داغون بود؟ نیخورد یمعلومه چه شکر_
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رفت سر اصل مطلب و  عیگذاشت، سر گریدندون به ج قهیدق هینه  ،یکینه عل یسالم نه
اصال  دیفهم یمدرسه بود چجور نکهینمه جا خوردم! ا هیکردناش شروع شد!  چیسوال پ

 !دونه؟یم یداداش رفته و حاالتش رو هم حت

 

 

 :گفتم یحوصلگ یطعنه و ب با

 

 

 نیحاال ا ی! خب که چیبعدا گشنه بش ترسمیها! م یوقت ادب تو نخور هیسالم!  کیعل_
 حرفها؟

 

 

نگ س یاما بر خالف انتظارم با دست محکم رو نمیازش بب ینداشتم اصال واکنش تند انتظار

 :گفت یابلند نکره یو با صدا دیکوب شخوانیپ زیبراق و تم یتیگران

 

 

ام بود ازم ! داداش دم مدرسه یسر کن یالیخیدز از ب نیبا ا ستین دیاره از تو هم بع_
 نیونتیچطور م فهممی! نمادین گهیرفت بره که د یعنی! گم؟یم یچ نیفهم یکرد. م یخداحافظ

رو داره که شماها هم ازش رو بر  یهان؟ مگه اون جز ماها ک نیقدر رذل باش نیا

 !ن؟یگردونیم

 

 

از  یچیکه ه نی. سنش کم بود و بدتر از اون، ارفتیم ناژیاز حد رو اعصابم پات شیب داشت

 .دمیکوب نکیقاشق رو محکم تو س اریاخت ی. بدونستیماجرا نم
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خودتو آدم  یلیخودتم خ داً یجد نکهیپسر جون دوما ا ومدهیها به تو ن یور یدر نیاوالً که ا_
 !ییگوزور یگفتیو صالح ما بود م ریداداش که همش توش خ یو به حرفا یکنیحساب م

 نمیت ابرگشت گف شکنهیبود که خواست بره کالس پارکور داداش گفت نرو سر کله ات م یک
 و صدا بلند کرد هان؟ تهها ییاز زورگو یکی

 

 

 ی! از بلندستیمبرا ن یگناهو از هر سهیکنم که خودش هم قد یآور ادینداشت بهش  انتظار

 .خورد. اما زود خودش رو جمع کرد یبد ی کهیصدام 

 

 

 !گفتم یچی... اون فرق داشت! اعصابم خورد بود زهیچ_

 

 

دادم به جون هم  حی. ترجزمیبه سرم بر یبگم و چه خاک دیبا یواقعا چ دونستمینم گهید

 .سوق دادم یا گهید یبحث رو به جا نیهم یافتادن و تو سرکله هم زدن رو تموم کنم برا

 

 

 !؟ رهینگفت کجا م_

 

 

 :مبل پرت کرد و گفت یشو که رو دوشش بود رو کوله
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 !نباشه یتو انزل خوادیمدت م هیبهم گفت _

 

 

م تو گلو یسام جور بد یحرف ها دنیبودم بعد از شن دهیسر کش وانینفس از ل هیکه  یاب

 !شدمیخفه م زدینبود و پشتم نم لیو به سرفه افتادم. قطعاً اگر سه دیپر

 

 

 :که از شدت سرفه خش برداشته بود گفتم ییکه تنگ شد و صدا ینفس با

 

 

 براش بد بود؟ نجایقدر ا نیا یعنیبره؟ کجا بره؟  یاز انزل_

 

 

 چی! چشماش هگهیو نم دونهیم یزیچهیکه  دمیفهمیباال انداخت. از حاالتش م یا شونه
ازم بر  یکار گفتیداداش رو هم بهمون م یجا! هرچند که اگرگفتنیوقت دروغ نم

 !...ومدینم

 دینداشتم عذاب وجدان گرفته بودم. باالخره با یایکه من توش نقش اساس یکار بخاطر
مچ  یدرنگ دستم رو رو ی. بکردمیهامو ارضاء م یخودم رو اروم و کنجکاو ییجورای

ود ز یلیکه از جاش کنده شد و خ دمشیدست سام گذاشتم و با تموم قدرتم به سمت حودم کش

 :دادش در اومد

 

 

 !؟یکنیم کاری! چیاریاز جا در م یآروم...! دستمو دار_
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و درم محکم پشت سرم بستم که از شدت ضرب بسته  هولش دادم تو میدیبه اتاق رس یوقت
اون قدر باهوش بود که خودش حدس  ومدیو متعجب تگاهم کرد. خوشم م دیشدنش از جا پر

 برد باال دیتهد ی! انگشت اشاره شو به نشونههیچ برمیکه به کار م یهمه خشونت نیزد علت ا

 :گفت تیو با جد

 

 

 !یکه داداش کجا رفته سخت در اشتباه گمیمن بهت م یاگر فکر کرد الیل نیبب_

 

 

با  یکس ادیوقت خوشم نم چی! هدنیخندیبهم م تیجد نیبه چشماش کردم که در ع ینگاه
حرکت توسط شخص مقابلم  نیبا ا کردمیو حرفام بخنده. حس م تمیچشماش به من و شخص

خشونت به خرج  شتریبزنم. هر چه ب ی. اما حاال وقتش نبود که تو پره سامشمیمسخره م

 .کردنیگل م شتریهاش ب یقطعاً لجباز دادمیم

 

 

 ییبره و بخواد تنها ییجا هی ییکه بخواد تنها ستین یطیاون ادم االن در شرا یسام نیبب_

 .سر کنه

 

 

نقش بست. سرم رو کج کردم و گنگ نگاهش کردم. هدفش  یسام یرو لــ*ب ها یکج لبخند

 !بود؟ یچ یلبخند کج و انگار زورک نیاز ا

 

 

 !؟یزنیپوزخند م_
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 :گفت ییهاش قفل کرد و بر خالف انتظارم با کمال پر رو نهیس یرو رو دستاش

 

 

 ییزهایاز چ یکی الیل نی... ببزنمیواضحه که چرا پوزخند م لشمی! دلزنمیاره! پوزخند م_
من  نیزده بشه، ترحم کردنه! بب ای یجا فرار هینفر که مشکالت داره از  هی شهیکه باعث م

که داداش از مورد ترحم  نیدرک کن نیخواینم لیاما تو و سه فهممیم نویسن کم ا نیبا ا
م اد هی! اگر مدام به نیکنیرو به حال خودش رها نم چارهیاون ب قهیدق هی! شما هبودن متنفر

 کی یبرا یحتولت کرد  شهیو نم یهست یاون جور یهست یجور نیتو ا یوا یبگ ضیمر
فرصت از دستت در  نیو تو اول رنجهیم کیبحث هر چند کوچ هیلحظه، خب معلومه با 

 کنم؟یدرک م نویچرا ا یدونی! مرهیم

 

 

هاش رو بخاطر  ییداداش و توانا یلیحق با سام بود ما خ دیحرفاش شده بودم. شا کوبخیم
سکوت کردم و تو حرفاش  دید ی. وقتمیاز حدمون دست کم گرفته بود شیب یها ینگران

 :حرفش رو گرفت و گفت یغرقم خودش پ

 

 

مو از دست داده بودم تجربه کردم. داداش  یینایکه ب یرو وقت ییزایچ نیچون منم همچ_
برات  یکل یتو ندار یینایچون ب گفتیآورد و نم یوقت نقص چشمامو به روم نم چیه

اونا  یادآوریهارو برام رفع کنه نه که با  تیمحدود کردیم یسع شهیهست... هم تیمحدود

 .کنه فمیتضع

 

 

 میناخواسته باعث شده بود ایما خواسته  یگرفتم. همه  یتلخ شد و روم رو از سام اوقاتم
متوجه  انداختمیم یینگاه گذرا میکه با هم داشت یبه روابط یمهبد از هممون زده شه. وقت

 شهیشده بود و با پ دهیکرده بودم و داداش رنج یرو ادهیجاها ناخواسته ز یلیکه خ شدمیم

 .بود اوردهیخودش ن یبه رو یچیه یکردن صبور
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. دادیمنو ازار م نیروم مونده بود و ا رهیخ یزدم و تو فکر فرو رفتم. نگاه سام هیدر تک به
شدم نگاه شو از  رهیمنم بهش خ دید یبه صورت من، تو فکر بود. اما وقت رهیانگار اونم خ

 .صورتم بر داشت یرو

 

 

 م؟یکن یچ میخوایحاال م_

 

 

بود که بطور مجزا، نبودن  یبار نیاول نیکنم. ا یداداش چ ابیدر غ دیبا دونستمینم خودمم

 .کردمیداداش رو تجربه م هیجد

 

 

 .میبرس یحال بهتر و ثبات فکر هیتا هم اون تا هم ما به  میدیادامه م یبه زندگ یچیه_

 

 

مو از  ییفر خرما ی. موهاالیبود ل یام که تموم شد با خودم زمزمه کردم شعار خوب جمله
 قهیدق هیبا  کردمیوقت فکر نم چیرفتم. ه رونیکردم و از اتاق ب تیرو شونه هام به پشتم هدا

ار ک ی. کلکردمیخودم و پسرا رو جمع و جور م دیشم. اما با فیقدر بالتکل نینبودن داداش ا

 .کرد یازرده م و دست تنها بودن خاطرم رو مداشتنکرده 

 

 

 .نیکم تو کارا کمکم کن هی نیایپسرا ب_
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 یاز جاش م عی. االن اگر مهبد بود سرومدیدر نم ییصدا نایاما از ا ومدیصدا در م وارید از
 ینجوری. ادمیکش ی. پوف بلندکردیکمکم م شیمعضل جسم کیو با وجود هزار و  دیپر
 م؟یهامون رو بکن یداداش بر گشت جبران تموم ندونم کار یوقت میخواستیم

 

 

کردم که انگار ترکش  ییرایبه پذ یو نگاه دمی. چرخشدیواقعا داشت اعصابم خورد م گهید
به  . خونمشدیبود و شتر با بارش گم م دهیاصال به قول مهبد شکم خرس ترک ایخورده بود! 

. کوله کردنیم یرنگ به من دهـ*ن کج یمبل خردل یرو یسام یهاجوش اومده بود. لباس

 !دییسا یولو بود مثل سمباده اعصابم رو م اتشیمحتو هیبا کل گهیمبل د هیاش که رو 

 

 

 یولو بودن و خودکارهاش هم که به فواصل مختلف رو نیزم یرو لیسه یها جوراب
و صدا کنم. گوش دوتاشون ر غیافتاده بود باعث شد طاقتم رو از دست بدم و با ج نیزم

 !کر شد دمیکه کش یغیخودم از ج

 

 

 !! ســـــاملیسهـــــ_

 

 

نگذشت که هر  یزیبه گوشم خورد. چ یبه سمت اشپزخونه به خوب دنشونیدو یصدا
بلند من زهله  غیگچشون مشخص بود که از ج نیعشدن. از زنگ رهیدوشون دستپاچه بهم خ

 !هیهمه پرخاش چ نیاما اصال مهلتشون ندادم تا بخوان درک کنن که علت ا ده،یشون ترک

 

 

غالم  نجای! مگه من ایخدا خونه رو کردن اشغال دوناس! نگاه کن تورو لهیمگه طو نجایا_

 !ور اون ور؟ نیا نیکنیرو پرت م یبچه ها همه چ نیا نیع نیکشی! خجالت نماهم؟یس
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و پاش  ختیکنم و خودم ر یط یالیخ یبا ب شهیمثل هم بار هم نیانتظار داشتن ا حتما
 زیبار کور خونده بودن. بارها بهشون تذکر داده بودم که هر چ نیهاشون رو جمع کنم. اما ا

 !...کو گوش شنوا یخودشون بزارن ول یرو سر جا

 

 

ستم رو تو د یفلز ریکف گ دیتهد یو به نشونه  دمیکش رونیاز کشوها رو ب یکی یتند به

 .دیگرفتم که به وضوح برق از چشماشون و رنگ از رخسار شون پر

 

 

 !تونپس کله جفت زنمیم نیبا ا ای نیکنیجمع م نارویا ای. کنمیبهتون رحم نم گهیبار د نیا_

 

 

وقت دوتا  چیدونستن که حرف من ه ی. خوب مدنیدو ییرایدوشون با ترس به سمت پذ هر

 !کنمینم غیکردن طرف در لیذل یبرا یکار چیاز ه ادیو اگر حرصم در ب شهینم

 

 

نگاه هممون رو به در خونه معطوف  فونیا یبزنم که صدا یمندانه ا روزیلبخند پ خواستم
وند ر هیطاقت بود که دستش رو  یب قدرنیبود ا ی. اما هر کمینبود یکرد. ما که منتظر کس

 !داشت دره خونه رو از جا بکنه میگذاشته بود و تصمزنگ یرو

ر و که داره د هیک نمیبرداشتم تا برم و بب یقهوه ا یمانتو هیبا  یچوب لباس یمو از رو شال
به دور مچم حلقه شد و  لیزود دست سه یلیصبره! اما خ یهمه ب نیو ا ارهیاز جاش در م

 :گفت یاروم و جد
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مرد خونه بره  یبزار دیبا ادیم شیپ یمواقع نیهمچ هیخونه اقا باالسر و مرد داره و  یوقت_

 .و در رو باز کنه

 

 

دونست. البته  یخونه م نیبهش انداختم. چقدر زود خودش رو مالک و صاحب ا یکجک نگاه
ت. داش رتیو سرشون غ کردیم تیبود که نسبت به خانواده اش احساس مسئول لیقابل تجل

زود به سمت دره سمت  یلیبکنه. خ خوادیرو که م یو گذاشتم کار دمیخودم رو کنار کش

 :ردو صداشو بلند ک دییدو اتیح

 

 

 !یدرو شکوند یمگه سر اورد ارویچخبرته  یوا_

 

 

 زود در یلی. خستادیشدم و سام هم پشتم ا رهیخونه خ یبه دره ورود اطیدره رو به ح نیب از
هراسان و هول شروع کرد به  یباز شد. پسر بچه ا زدیکه با شدت در م یکس یبه رو

ازون مسافت دور  یکه در توانش بود. به سخت یبلغور کردن تموم جمالتش با تموم سرعت
ام . چشمدیوحشت زده به سمت ما چرخ لینگذشت که سه یزی. چگهیم یتونستم بفهمم چ یم

 .گشتیدنبال علت وحشتش م اریاخت یب

 

 

 !کار رو زدن، افتاده تو دعوا یهابخاطر بچه  نالیداداش تو ترم ایبدو ب یسام_

 

 

که افتاده بود وسط دعوا؟!  یچ یعنی. دمیکش یبلند نیدستم رو گونه هام رفت و ه ناخودآگاه
! دییزا یخورد گاومون م یفصل کتک مفصل هم که م هیاگر  یبا اون اوضاع داغون جسم

 یو اون پسر بچه با سر و رو لیمنو با شدت پس زد و به سمت سه یدرنگ چیبدون ه یسام
ه پرت نشم. بخودم ک نییبه پا وونیا یکنترل کردم تا از رو ی. خودم رو به سختدیدو یخاک

 نیشده بودن. دلم ع دیکه چهار طاق باز بود ناپد یدر یجت از جلو نیو سام ع لیاومدم سه
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 تمخواسیم اگر دونستمینشسته بود. م یو رو کف دستام عرق سرد دیجوشیو سرکه م ریس
و که م یبارون یوقت تلف کردن چیه ی. بکردمیمدق  یشک از نگران یمنتظر بمونم ب نجایا

 یا لهامو ب یمو کج و کوله رو سرم چپوندم. کتون یزانوم بود برداشتم و شال مشک نییتا پا
ه ب دنیتو مغزم جز رس زیچ چیبستم. ه یو بند هاشو هول هولک دمیپا در هوا پوش هیو  یل

و درو با  دمیدو رونیخونه ب زحاصل کردن از خوب بودن حالش نبود. ا نانیداداش و اطم
 نیکه خودمم از صداش وحشت کردم و ب دمیاون قدر محکم به هم کوب یاطیاحت یب تینها
 دیاگفتن که ب یاز کدوم ور برم. اما پاهام فقط بهم م دیدونستم با ی. نمدمیاز ترس پر دنمیدو

 .سرعت خودمو برسونم تیبا نها

 

 

 !ال؟یل_

 

 

فورا سرمو به سمت صدا چرخوندم. اراد بود که هاج و واج به منو  ییاشنا یصدا دنیشن با
سر خوردم و جلوش  یزل زده بود. به حالت اسک فمیقابل توص ریغ یلباسهام و عجله 

 .سادمیوا

 

 

 ؟یریکجا م یتو دار رنیسه تا پسرا کجا م نیا ن؟یکنیم یمعلومه چ_

 

 

. نگاهش کردمیمنگال دور و برم رو نگاه م نی. فقط عدادینشد م افتیارور مطلب  مخم،
رو  یها نگاه گنگ جیگ نیبه سمت خونه انداخت. خودمم ع یمشکوک شد. از پس من نگاه

 .خونه کردم یحواله 

 

 

 ال؟یمهبد کو ل_
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 !خودش یاومدن اسم مهبد تازه اتصاالت مغزم شروع کرد به بازساز با

 

 

 !مهبد .... مهبد ! اها مهبد_

 

 

لباش باال رفت و  یمسخره ام کنه. گوشه  یخنده و اساس ریکردم االنه که اراد بزنه ز حس

 :گفت یحیبا لبخند مل

 

 

 !مهبد کجاست ادیم ادتی شاهللیبگو اها مهبد ا گهید یکی_

 

 

که از  یه اتوبوسکه اراد انداخت حرصم در اومد اما با نگاه کردن ب یگنده ا ی کهیت با
که گفت تو  ادشیاومد. فر ادمی لیسه یزود حرف ها و چهره  یلیکوچه رد شد خ یجلو
راده ا ی. بدیچیکار تو دردسر افتاده تو گوشم پ یدعوا شده و داداش به خاطر بچه ها نالیترم

 .به حرف زدن دمو تند تند شروع کر

 

 

 .بـــــرم دیبرم. با دیداداش وسط دعواس من با_
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شک حتما  یرفتم! ب یاز کدوم ور م دیدنبال جمله ام به سرعت از اراد دور شدم. حاال با به
کدوم  النیتا بفهمم ترم شدیرفرش م هیدوباره  دیبودن اما مخم با دهیرس نالیاالن پسرا به ترم

زود به دست چپم  یلیخ هیانزل نالیبه ترم دهیگاز هم چسب یاداره  نکهیا یاور ادیوره. با 

 .دمیچیپ

 

 

از اضطراب  ییسرعت و دز باال نیدختر با چن هی دنیکردن. دو یمتعجب نگاهم م مردم
. هر کننیم یداره ملت چه فکر یتیعموم بود! اما چه اهم دیمسئله نا متعارف در د هیقطعا 

 یخورد. جلو یبه گوشم م یشتریب یها ادیصداها و فر شدمیتر م کینزد نالیبه ترم یچ
ا ب یبه هم افتاده بودن و هر کس یبزرگ تیتو خر بود! جمع خرمتوقف شدم.  نالیدر ترم

! زدیرو م یگریتونست د یم یداد و هر ک یقرار م تیرو مورد عنا یگریمشت لگد د

 .کنم دایتا مهبد رو پ دیچرخ یضربان قلبم باال گرفته بود. چشام مدام م

 

 

! وحشت ورم داشته بود. زدشیم خوردشیرو گرفته بود و تا م یکی قهیتموم توانش  با
برعکس شد.  انیکه سنش دو برابر مهبد بود به خودش اومد و جر ینگذشت که مرد یزیچ

 :و با ترس گفتم دمیدر اومد و به سمتش دو غمیکه مهبد خورد ج یمشت نیبا اول

 

 

 داداش؟_

 

 

و از جا ر گرمیج ومدیم نییپا شینیکه از ب یخون ی کهیکه بهم افتاد خشکش زد. بار چشمش

 .بود منو از بهت در اورد یکه سر و صورتش خون یمرد ی. صداکندیم

 

 

 .بده تو کار ملت دخالت نکنه ادیداداش احمقت  نیبه ا_
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من به مهبد  یحق نداشت جلو کسچیمهبد بود مشت شد. ه یهمون طور که رو شونه  دستم

 .کنه. با حرص از جام بلند شدم نیتوه

 

 

 زحمت کش یبچه  هیرو  یبدن. وقت ادی تیبهت آدم دیکه با ییزشتته. تو تیاحمق وجود_

 .... حقته گردنت رو بزنن ضمنا حرف دهنتو یکنیدست بلند م

 

 

 .لــ*ب هام باعث شد به کل سکوت کنم ینگذشت که انگشت مهبد رو یزیچ

 

 

 .... ولش کنستیدر شأن تو ن_

 

 

هر  تحت دیبا گفتیم شهی. همکردینگام م یبه چشماش نگاه کردم که با حالت خاص متعجب
گرانه و برادرانه و اون  تیازون حس حما یاثر گهیبار د نیاما ا میپشت هم باش یطیشرا

 چیه یچش شده. سرد و خشک ب دمیفهمیعشق برادرانه به خواهر در چشماش نبود. نم
 یبیاومده بود و سکوت عج سیدستمو پس زد و از جاش بلند شد و رفت. پل یا گهیحرف د

 .توجه مو جلب کرد لیسه یرو فرا گرفت. صدا نالیترم

 

 

 .هستنا یشعوریب یعجب ادمها_
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 لیخنجر تو قلبم فرو رفته بود. سه نیپر اشک نگاهش کردم. نگاه سرد داداش ع یچشمها با

 :سرش رو کج کرد و گفت

 

 

 ؟یکنینگاه م ینجوریچرا منو ا ال؟یل یخوب_

 

 

 یحرف چیه یرو سرم اوار شده. ب ایمو تو مشتم گرفتم و چنگش زدم. حس کردم دن یبارون
اون بود. اون  ریتقص یهدف شروع کردم به راه رفتن. همه چ یگرفتم و ب لیرومو از سه

و  رمیدونستم کجا م یبار از همه مون گرفت. نم نیاول یداداشم رو برا یحس برادر یهمه 
. حق داشت... رفتن تنها راه دمیفهم یاال خوب حال مهبد رو مکه ح دونستمیفقط م رمیچرا م

 ...مواقع بود نیا یعالج برا

انداختم. مگه از من  یرو نگاه گنگ. دورو برمدونستمیمو با خودمم نم فیتکل گهید حاال
رو هم خودم  رفتمیبود؟ لبام رو به دندون گرفتم و راه رفتم. کجا م یتنهاترم حاال ادم

. کردمیراه شوت م نیهارو بسنگ ی. گاهشدنیم دهیکش نیاما پاهام رو زم دونستمینم
خونه و بابا رو  یسرم رو بلند کردم خودمو جلو یوقت یگذشته بود ول انچقدر زم دونمینم

م جون ک مهیبرگشته بود. نبودن نج یزندگ یکردم. به روال عاد دایپ نیدر حال شستن ماش
هم  قهیدو دق اتیمرگ و ح نیو ماب انیها م. آدمشدیم یدجفتمون عا یکم داشت انگار برا

و  شنیم ریاتفاق پ هیبا  یها هم در اوج جوان یشن. بعضیو تموم م رنیو بعد م کشنینفس م
. تو افکار خودم شنیتموم م یو جوان یدر اوج بالندگ یعنی. کننیرو رها م یبه کل همه چ

ش محبت یبودم که چشمش بهم افتاد. چقدر تو اون لحظات تشنه رهیغرق و به حرکات بابا خ
بود که  بیبود. عج بی. خب براش عجشدیداشت شب م گهیخورد، د کهی دنمیبودم. از د

دستش رو  یکهنه تو یدم در خونه ظاهر شدم. پارچه  هویخبر  یچرا اون قدر آشفته و ب

 .زود به سمتم اومد یلیرها کرد و خ

 

 

 ساعت چنده؟ یدونیدختر؟ م یکنیکار مچ نجایا الیل_
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حساب زمان و مکان از  گهید دیکش غی! اونقدر که نگاه سرد مهبد رو قلبم تدونستمینم نه
 لیراه بود و به دل ادهیقد چهار ساعت پ دیبابا شا یتا خونه نالیدر رفته بود. از ترم دستم

و من تمام اون مدت رو راه رفته  شدیم کیزود تار یلیهوا خ میتو فصل زمستون بود نکهیا

 ...بودم

 

 

 بابا؟ میشکنیرو م گهیچرا ما آدمها همد_

 

 

 کهیرو صورتم زوم شد و از فرق سرم تا چونه امو برانداز کرد. حق داشت  نگاهش

 .دمیپرس بیعج یراست ازش سوال هیو  یکیکردم و نه عل یبخوره. نه سالم

 

 

 :ازش متوجه نشدم. اما بعد گفت یچیزمزمه کرد که ه یزیاومد و آروم چ بخودش

 

 

 !شدهیباز چ نمیتو بب میبر ایب_

 

 

فرو کردم. بابا در خونه رو باز  میبارون بیزده مو تو ج خی مهین ینکردم. دست ها یمقاومت
مامان بود بابا بهتر  یشده بود. وقت یاگهیتر از هر زمان د روحیخونه انگار ب اطیکرد. ح

از  یدر هم بر هم و حجم انبوه یشاخه ها نیا دنیاما حاال با د کردیم یدگیجا رس نیبه ا
 آن زهیانگ گهیعادت نکرده و د یزیکه هنوز به چ دمیفهمیبود م ختهیر نیزم روبرگ که 

 .نداره یزندگ یبرا یایچنان
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 .جا برسم نیبه ا شهیحوصله ام نم_

 

 

 گفتن نداشتم. فقط سرم یبرا یزیها فکرم رو خونده بود. چبه برگها و شاخه امرهینگاه خ از
 یصبور بود و تا زمان ومدیرو تکون دادم و به راهم به سمت ساختمون ادامه دادم. خوشم م

 .موندیو ساکت م کردینم یبده، سوال حیرو توض یزیچ خواستینم یکه کس

 

 

 لیو همه وسا زیبه خونه انداختم هنوزم تم یکردم. نگاه زونشیمو دراوردم و او یبارون
 ریتغ یفقط جاشون کم یگریچرم ج یبودن. مبل ها یگونه گرد و خاک چیمرتب و بدون ه

معلوم  یاو قهوه دیسف ینیماش یکرده بود. فرش ها رییشون تغ بیفقط ترت یعنیکرده بود 
ور د یو رقص کول یوحش یاسب ها یشده بودن. تابلوها زیتم یوبا بخار ش یبود به تازگ

 دهیرو د یتموم بود. کمتر مرد یشده بودن. بابا در کل همه چ زیتم شهیاتش با دقت مثل هم

 .دمبو دهیبود که د یمرد نیقدر منظم و مرتب باشه البته بعد از مهبد بابا دوم نیبودم که ا

 

 

 .دش ییزد و مشغول گذاشتن و دم آوردن چا ییچندتا ییساده شو تا یاژاکت قهوه یها نیاست

 

 

 بابا؟ من قدر نشناسم؟_

 

 

 .برگشت سمتم یجد
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 زم؟یگفته عز ینه ک_

 

 

 :درنگ جوابشو دادم یب

 

 

 !چرا مهبد ترکمون کرد؟پس_

 

 

 :تو دستاش خشک شد و ناباور گفت تیبا جعبه کبر سرجاش

 

 

 !ال؟یل یگیم یترکتون کرد؟! چ_

 

 

 فیبراش تعر رو نالیترم انیگرفته تا جر شیآزما یاز ورقه  کیبه  کیماجرا رو  یهمه

 !هم منغلب شد یاش متفکر و کم افهیکه ق دمیکردم. به وضوح د

 

 

 کنم بابا؟ یچ دیحاال با_

 

 

 داده بود گرفت. برگشت و هیکه تا اون لحظه بهش تک یاشده یکار یکاش واریاشو از د هیتک

 .مشغول پر کردن ظرف شکالت با شکالت ها شد



www.taakroman.ir  

 

  

 
282 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

 

 

هم قد  یدرصد هی نیو تو و سام مقصر لیماجرا مقصرن. هم سه نیتو ا نیجفت طرف_

 .درصد مهبد مقصره۷۰

 

 

حرفاش رو بعد از لــ*ب  یرو با ظرف شکالت جلوم گذاشت و پ یدار چازرد و گل ینیس

 :گرفت شییزدن به چا

 

 

از  یادیبا حجم ز هویتو اوج اقتدار هستن  یها وقت یلی. خنیبیادمها موجودات عج الیل نیبب_
. آستانه تحملشون کم کننیکه درسته رو گم م یو راه شنیروبرو م یشکست و بد شانس

که  یزیرو رها کنن تا هر چ یهمه چ شهیهم یبرا دنیم حیو ترج شنیو حساس تر م شهیم

 .ننیب ینم دنیجنگ یخودشون برا هیدر روح یتوان گهیهست نابود بشه چون د

 

 

رو ول کرد و  یمهبد هم عمدا خودش و زندگ یعنیو سکوت کردم.  نییرو انداختم پا سرم
از ما با ارزش تر براش وجود  گفتیم شهیپس اون حرفش که هم د؟یکش دنیدست از جنگ

 ؟یندارد چ

 

 

 بابا؟ میبراش ارزش ندار گهیماها د یعنی_

 

 

 :پهنش نشست یرو لبها یلبخند
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اقعاً و ونیتحمل اقا الیل نیکنه. بب دایبه زمان داره تا خودش رو بازم پ اجیاما اون احت نیدار_
بروزش داد و  ییهر جا شهینسبت به خانمها کمتره اما چون مرد سمبل مقاومت و قدرته نم

 دایناخواسته نمود پ یلگحوص یو ب یو سرد یتفاوت یو ب یبا کج خلق ونیاکثرا تو آقا نیا

 .کنهیم

 

 

 .دمیکش ینگاه مهبد دوباره تو نظرم جون گرفت. پوف بلند یسرد

 

 

 م؟یبراش بکن میتون یخب ماها چکار م_

 

 

 .تو فکر فرو رفت یشد و کم رهیجهت مخالفم خ به

 

 

 .سوال بپرسم هیبرات کامل روشن کنم اما بزار  رو یچیبزار _

 

 

 :کج کردم و مشتاق گفتم سرمو

 

 

 !بپرس_

 



www.taakroman.ir  

 

  

 
284 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

 

 :دیبه چونش کش یدست

 

 

 کنن؟ یسقف زندگ هی ریز توننیدو مرد نم وقتچیه گنیکه م یدیتا حاال شن_

 

 

 .حرف فکر نکرده بودم نیپشت ا لیبه دال وقتچیبودم. اما ه دهیحرف رو بارها شن نیا

 

 

 تونن؟یچرا نم یاره ول_

 

 

نگاهش  یاز حس خوب تو نویخورسند بود ا یحساب کردمیبه حرفاش توجه م نکهیاز

 .دمیفهمیم

 

 

و  ایاثبات کردن خودشون به دن ا،یبه کاوش کردن دن کننیبه بعد شروع م یسن هیپسرا از _
 یکه نخوان تجربه ها شهیباعث م دشونیهاشون! شناختن و ثبات دادن به عقا یدور و بر

رو که خودش تجربه  یزیچکه هر کنهیلقا ما نویا یچون غرور جوان رنیرو بپذ گرانید
 مرد به حساب هی بایتقر گهیطوره. اون د نیهم هم لیسه یکنه قطعا بهتره و درست تره. برا

 هشیهم یول هییهر ادم دوپا یبرا یگفت کامال سن کم شهیمرو یهر چند شونزده سالگ ادیم
تا همش تو خونه دعوا  التیتحص ای یبرن دنبال زندگ یپسرا از شونزده هفده سالگ دیبا

کنه اما  نتتویباشه و حما دیمهبد با یطیهر شرا تحت نیکنیکه فکر م نهینباشه. اشتباه شما ا
داره.  ازین تیخودش به حما یسالشه و گاه۲۱ تایکه اون خودش نها نیریگیدر نظر نم نویا

و از رکه پسرا راهشون نهیراه ا نیپس بهتر شهیم ادیو سام داره ز لیسه یها یسرکش نیبب

 .هم جدا کنن
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 یو به جا بود اما خب مهبد در قبال همه  یبابا کامال منطق یگوشم رو خاروندم. حرفا پشت
با وجود  ینگران بچشه... حت شهیپدر هم هیهمون طور که  کردیم فهیما احساس وظ

 لیداشت و سه تیمابه ح اجیکه بابا ازش گفت...اما حاال که مهبد خودش احت یدیاختالف عقا
...! اما قطعا بودیراه حل بابا کارساز م دیگل کرده بود، شا دنشکر یهم احساس مردانگ

 !...بود لیکردن مهبد کار حضرت ف یراض

ا . بابدمیخونه بابا، دو متر از جام پر یخوردن تلفن خونهافکارم غرق بودم که با زنگ تو
لبخند اکتفا کرد.  هیبار فقط به  نیافتاد. اما ا یبه خنده م بیادمها عج دنیاز ترس شهیهم

 .گرفته و پکر شده بود یاتفاقات اساس نیمعلوم بود اونم از

بعد به من گره خورد. از اون ور خط تن و  یرو برداشت و جواب داد و نگاهش کم تلفن
 تن صداش آه از نهادم بلند شد. سراغم دنی. با شندیبه وضوح شن شدیطرف رو م یلحن صدا

اما همون  گهیم یچ دمیفهم یواضح نم رفتیاز بس بابا راه م شه؟یگرفت که چ یرو م

 :که گفت دمیاولش فهم

 اونجاست؟ الیسالم آقا حامد ل_

د مهب یمتوجه حرفا گهیکه بابا از محوطه نشستنم دور شد و رفت به سمت اتاقش د بعدش

 !زنهیحرف م یبابا از چ نمیکردم بب زینشدم. اما گوشام رو ت

ا ب یصحبت اساس هی دیمن با یشده. ول ایمقدار ناراحت بود. گفت چ هیمن  شیاره اومد پ_
 ؟یتو داشته باشم وقت دار

م داشت قلقلک یچند لحظه سکوت بابا در اتاقش رو بست و برقم روشن کرد. کنجکاو بعد
 شدیر کس بود م. در مورد هستمیبه نَفَسم غلبه کنم و گوش نا شدینم نجایا گهی. نه ددادیم

. دمیپام به سمت اتاق بابا دو یزدم و رو پنجه  یا انهیاما در مورد مهبد نه! لبخند موز

 .سادمیو گوش وا ستادمیاز در ا یکم یبه گوشم خورد. با فاصله  واضحصداش کامل و 

نبال د ینرفت یکرد میکه اون برگه رو قا یفکر کرد یخودت چ شیدونم پ یمهبد نم نیبب_
 الی. االن لستین یراه درست یریکه م یراه نیاما ا یخودتو دار لیدرمان ت مطمئنم دال

انتظار  دی! تو هم نبایچ یعنی یتوجه یعمدا من سرد نگاه کرده تا بفهمم ب دیشا گهیناراحته م
و  ستیهنوز براشون روشن ن زایچ یلیاونا سنشون کمه و خ یباش داشتهاز اونا  یخاص

 لیمثل خودت رفتار کنن. تو هم تپ سن سه یکیعاقالنه و در حد  یلیظار داشت خانت شهینم
 نیپسراست! بب یو غرور برا یسر. سن سبکیدونیسن م نیاز ییزایچ هیو بالخره  یبود

 میصمت دیکنن. با یسقف زندگ کی ریز توننینم وقتچیهم گفتم دو تا مرد ه الیمهبد به ل
 یکن یزندگ یخوای! اگر میرو نابود کن هیخودتو و بق یزندگ ای یکن یزندگ یخوایم یریبگ
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خودش بمونه. خودتم  یرو پا لیسه یاجازه بد نکهیدوم ا یباش تیاول به فکر سالمت دیبا
کار تو خانواده اشون هست  یبچه  هی ایهستن  یخانواده کار هیکه تو  ییبچه ها یدونیم

کار  که وارد بازار کننیم دایپ لیو تما کننیم تیاحساس مسئول یاز نظر روان هیزودتر از بق

 ...شن

_.... 

عطش  قدرنیکه اگر ا نهی. حرف من انیجدا ش شهیهم یکه برا ستین نینه منظورم ا_
خب خودش بره  یتوجه یکه تو بهش ب کنهیمستقل شدن و ازاد بودن رو داره و اگر فکر م

اگر نشد هم سرش به  یچیمستقل باشه کار کنه اگر تونست ادامه بده که ه رهیخونه بگ هی
گرده بر ی. مطمئنا وقتیدیم تیبهش اهم یاز هرکس شتریب وکه ت شهیمتوجه م حورهیسنگ م

شرط که تو هم رو  نیاهست که االنه. بزار امتحان کنه اما به یزیمتفاوت تر از اون چ

 .رو حس کنه یرییتغ هیبرگشت  اونم به سمتت یکه وقت یخودت کار کن

_.... 

مهبد رو قانع کنه و مشکالت مون رو  یطیواقعاً کمر همت بسته بود که تحت هر شرا بابا
 دمیبابا االنه که درو باز کنه از جام پر نکهیرو لبهام نشست. با حس ا تیحل کنه. لبخند رضا

 .دمیکرده ام رو سر کش خی یپرت کردم و چا یو خودمو رو صندل

از ته دل بخندم اما اگر  خواستیبهم انداخت. دلم م یکه درو باز کرد نگاه مشکوک بابا

 :گفتم لکسیمو جمع کردم و ر ی. خودم و لبخند زورکرفتمیقطعا لو م دمیخندیم

 !گفت؟ یم یخب چ_

 :زدو گفت یلبخند گله گشاد بابا

 !یدونیتو نم یعنی_

! منم حواسم اون قدر جمع بود که زدیم یستد هیواقعا خندم گرفت! خوب  گهیدفعه د نیا

 !خودمو وا ندم

. یادیفاصله ز نیاونم از دیشن یزیچ شهینم چوقتیبودم بعدم ازون ور تلفن که ه نجایمن ا_
 دهیشن دیشمارو با یکارو؛ قطعا فقط صدا نیباشم که نکردم ا سادهیوا من اگر بخوام گوش

 .نیگفت یدونم چ یباشم که اونم نم

خودشو کنترل  ی. به سختکردمیبود که داشتم براش چاخان سر هم م یبار نیاول شییخدا

 .دیخند زیکج کرد و ر یکرد که قهقهه نزنه. لــ*ب و لوچه اش رو کم

 .مهبد کارت داره_



www.taakroman.ir  

 

  

 
287 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

بهم بگه؟! هر چند حدس زدنش هم  یو سردش چ خیبعد از اون رفتار  خواستیمهبد م یعنی

 ...سخت نبود

 .به مهبد حواله کردم یسالم یگرفتم و آروم زورکرو از بابا  یگوش

 سالم_

 سالم کیعل_

 .برقرار شد نمونیب یکوتاه سکوت

 ؟یخوب_

 ً  .منم ازش بپرسم نویهم خواستمیم اتفاقا

 ؟یاره خوبم تو خوب_

 !بکشه شیرو پ یا گهیجواب من حرف د یداد به جا حیترج اما

 !؟یبر یرفتار سرد بزار هیکه با  یشد ینازک نارنج نقدریا یک_

انگار اشتباه کرده  یزنگ زده ول ییدلجو یبود که برا نیسوالش تعجب کردم. حدسم ا از
 همه تو پر نیب یکه از کودک ییالیکم طاقت شده بودم؟ من ل قدرنیا یبودم، اما واقعاً از ک

 یچیفرار کرده بودم. ه یاز همه چ یسرد هیمعروف بودم... حاال با  یو صبور یطاقت

 .گفتن نداشتم یبرا

 نه؟ یبگ یندار یزیچ_

 نییحرف نگفته تو ذهنم باال پا کیهزار و  ومدمیداشتم به خونه بابا م ینداشتم بگم! وقت نه

 .نداشتن ییکدوم جرات خودنما چیاما حاال ه دیپریم

 ؟یسرزنشم کن یزنگ زد_

که اگر ادامه بده  دیوت کرد. انگار فهمجمله رو به زبون آوردم. سک نیچرا ا دونمینم

 .شمیدلخور م

. یاحلپارک س یروبرو شاپیبه کاف ای. هنوز سر شبه بمیحرف بزن دیبا نیخب. بب یلیخ_

 .اونجا باش گهیساعت د میشام مهمون من. تا ن

م دست یگفت و قطع کرد. تلفن رو جلپ یجز باشه نداشتم که بگم. آروم خداحافظ یچیه

 .و سر جاش نشست دیکش یگذاشتم. بابا پوف
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 ی. تازه شروعشه. ولشهیهمتون. سخت تر هم م ن،یکنیم نیدار یرو سپر یسخت یروزا_

 .درکتون نکنه یاگر اون گاه ی. حتیدرکش کن یطیتحت هر شرا دیبا یتو خواهرش

 یبرا دنینقشه کش یشد که بجا یچ م؟یدیرس نجایشد که به ا ی. چدمیاز ته دل کش یآه
 م؟یهامون بود یدگیخوش حاال هممون فقط به فکر سر و سامون دادن به از هم پاش یروزها

. از جام بلند شدم و رو دمیفهم یهم نم کردمیفکر م شتریشک اگر ب ی. بدونستمینم خودمم

 .به بابا کردم

 .شاپ یتو کاف گهیساعت د میباهاش قرار دارم ن_

 :مو که برداشتم گفت یت کرد. بارونسرشو تکون داد و فقط سکو بابا

 .رهدا اجیاحت ینداره به حام اجیاون به مخالفت احت ریباهاش کلنجار نرو و جلوش جبهه نگ_

 .گفتم یا تهیاه یجمع کردم و باشه  لبامو

 مهبد

 هی نی. عمیام به زندگ. به خودم به خانواده کردمیاون روز فکر م عیبودم و به وقا نشسته
که از مامور  ییکتک ها ی. جاشدیگره بهش اضافه م هیکالف سر در گم بودم که هر بار 

هام از خودم،  یکار خورده بودم به قدر دل شکستگ یبچه  هیدفاع از  یبرا یشهردار یها

 .کردیدرد نم

. زدنیپهن کرده بود داشتن م نالیرو کنار ترم شیرو که بساط جوراب فروش یا بچه
. سرمو تو دستام تهیهو یادب و ب یب گفتنیانگله جامعه اس. م گفتنی. منجسه گفتنیم

 یکی یکیاومد و  ادمیمردم  نیو برخورد ا میگرفتم و موهامو چنگ زدم تموم خاطرات بچگ

 !سرم آوار شد

مبل مشت  یهر خاطره به دسته  یادآوریبا  یقرار یبا دست با بغض و ب اریاخت یب
که روزها و ماه ها و سال ها تو من انباشته شده  ییبودم. از حرفها. رو به انفجار دمیکوبیم

 یادم ب هیکه از من داشتن  ییشدن نداشتن. حرفا ختهیر رونیب یبرا یراه چیبودن و ه
داشت حالم بهم  دیمن جد نیساخته بودن! از دیشا ای ساختنیم یتفاوت و سرد و عصب

 .خوردیم

 مونده بود؟ یچ روزیبودم؟ ازون مهبد محکم و خوش خنده و با اراده د یواقعاً ک من

و  دمیکش ییرایپذ زیکرد. طاقتم رو از دست دادم و با دست رو م یداشت خفم م بغض
 یرو هدف رفتم. ب واریپرت کردم و با مشت هام د نیروش بود رو به سمت زم یچهر

مه که ه ریتقد نیمو پاره کنه. لعنت به ابود حنجره  کیکه نزد دمیکشیم ییها ادیاراده فر
 نهیافتاد بغضم شکست و نفسم تو س وارید یمو ازم گرفت. چشمم که به عکس بابا رو یچ



www.taakroman.ir  

 

  

 
289 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

...! من رهیبراش بودم. من باعث شدم بم یبد یحبس شد. من بابامو دق دادم. من بچه 
خانواده ام مراقبت کنم! تا اونا هم  یاعضا هیخواستم از بق یم یبودم؟ چطور یچجور ادم

من  نیبا خودم و ا دی! باشناختمینم وخودم هم خودم ر یحت گهیمثل بابا از دستم دق نکنن. د
 کردم؟یم یچ دیجد یلعنت

و ت ییرایبود که کنج پذ یادیز قیبه دور و برم انداختم. انگار دقا یخودم که اومدم نگاه به
که رو  یرد دستم تازه شروع کرد به زدن تو ذوقم. خونخودم غرق شده بودم. د یگذشته 

 میبودم زخم دهیکوب واریکه به د ییآه از نهادم بلند کرد. مشت ها شدیزخمم داشت لخته م
. حتما تا االن نگرانم شده نمشونیبب خوامیاومد که به بچه ها گفته بودم م ادمیکرده بودن. 

 یتلفن خورد که پاره شده بود. لــ*ب و لوچه ام کج شد بدجور میبه س یبودن. نگاهم ناگهان
نکرده  یخونه که دم دستم بود کوتاه لیاز وسا کی چیقاط زده بودم و تو نابود کردن ه

 !بودم

 

 

و جلب توجهم ر میگوش برهیو ی. صدادمیکش یتلفن رو تو دستم فشار دادم و پوف بلند میس
از  الیبرداشتم. اقا حامد بود. حتما ل زیبه سمتش خ . پاشدم وکردیکرد. داشت خودشو خفه م

 !به اون زنگ زده. اوف مهبد یشدت نگران

 

 

 .جانم اقا حامد_

 

 

اصال  دیشا ایبشر جواب داد!  نیبا خودش گفت چه عجب ا دیشا ایکرد  یکوتاه مکث

 !بگه جانم و مرگ موش خواستیم

 

 

پاشون جنگل آمازون سبز شد اونم تو  ریبچه ها ز نیمرد؟ ا ییمعلومه کجا ؟یمهبد خوب_

 !شاپ یکاف
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طور چ دونستمیلبام نقش بست. اما نم یرو یکه توش طنز به کار برده بود لبخند یجمله ا از
که کلمات  ییبدم. لعنت به زمان ها حیکردنم در رفتن به قرار رو توض یبهش کوتاه

 !دنیو تبرئه کردنت از دست م زیهر چ هیتوج یقدرتشون رو برا

 

 

داشتم قبل از حرف زدن خودمو  ازیتو حال خودم نبودم ن ختمیکم بهم ر هیمن  یعنی... زهیچ_

 ...بگم یخب چجور یعنیکنم  یخال

 

 

تمامم خودش  مهیاز جمالت ناقص و ن دیتا شا کردمیهدف کلمات رو بلغور م یداشتم ب فقط

 .بودم ختهیدرک کنه که تا چه اندازه بهم ر

 

 

 نه؟ ای یایمنظورت رو، حاال م دمیفهم_

 

 

 :درنگ گفتم یب

 

 

 .دستم رو ببندم دیصبر کنن با نیلطفاً بگ گهیکم د هی. امیم_

 

 

 .دیآه کش هیشب ینفس
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 !یخودتو ناقص کرد یپس زد_

 

 

زخم  نیاوضاع نا بسامان خونه و ا نیفراتر از ناقص کردن سر خودم اورده بودم. ا یزیچ

 .به زمان داشتن ازین یها همگ

 

 

 .حرفاش رو به زبون اورد یبگم که ادامه  یزیچ اومدم

 

 

 .برو به خودت برس یایب خوادیاونجا تو نم میایما م_

 

 

 یرو رو میاکتفا کردم. بعد از قطع تماس گوش یکینداشتم که بگم. فقط به باشه کوچ یچیه
 بیاز درونم نه یزیشدم. چ رهیخ نهیرفتم. به خودم تو ا ییمبل پرت کردم و به سمت دستشو

 !دیچیپیوجدانم تو گوشم م یو ندا زدیم

 

 

 <<!یستیشو مهبد غفلت بسه پاشو پسر تو ادم باختن ن داریب>>

 

 

 واریمتعدد به د یبر اثر مشت ها یندم. دستم رو که حساب یوجدانم جواب یدادم به ندا حیترج
آخ  و باعث شد دیچیتو کل دستم پ یفیاب گرفتم. درد خف ریشده بود ز یسرخ و داغ و زخم

 .دیچیتو گوشم پ ییبه زخم هام کردم. دوباره صدا یبگم. دست مو باال گرفتم و نگاه یفیضع
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 <<!ینیبیتموم وجودت زخمه و نم >>

 

 

 .دمیرو بستم و با حرص سر خودم داد کش چشام

 

 

 .دست از سرم بردار گهی! خفه شو تو دیتو گوشم نخون وجدان لعنت اسی هیقدر آ نیبسه ا_

 

 

به صورتم  خیخودش رها شده بود مشت مشت اب  یاب سرد که پر فشار برا ریش از
 بسه و یوانگیکه د کردیم یادآوریبهم  زدمیکه به صورتم م یخی. هر مشت اب دمیکوبیم
کمک  یجعبه  یبه باد فنا سپرده شدمو، جمع و جور کنم. از تو هیخودمو تموم زندگ دیبا

 .زخم هام باند رو دور دستم بستم یو بعد از ضد عفون مو باند برداشت نیبتاد هیاول یها

 

 

>نگاه . >کردمیم زیرو تم نایا دیبا زینابود شده مون انداختم. قبل از هر چ ییرایبه پذ ینگاه

 <<!خونه نیبا خودت و ا یکرد یچ نیکن بب

 

 

بهش بگه  ستین یکیشه! اخه  داریکه حّراف باشه و بد موقع ب یبابا! امان از وجدان یا
اگاه  یشد داریحاال که ب یزدینم بینه یخواب بود یمدت خفه شده بود نیالمصب تموم ا

رم بردا نیزم یرو از رو یسفال ی! خواستم خم شم و گلدون نصف شده یستیول کن ن یشد
 یو بچه ها که نم الیطور که خم شده بودم خشکم زد. ل همونزنگ دره خونه  یکه با صدا

 وقت شب؟ نیبود ا یبرگردن پس ک یزود نیتونستن به ا
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 یشکسته  یخورده ها یاز رو اطیزنگ که بلند شد به خودم اومدم. با احت یصدا دوباره

 .رفتم فونیرد شدم و به سمت ا لیوسا

 

 

 ه؟یک_

 

 

 .ارادم باز کن_

 

 

من اومده بود تا به دادم برسه. چقدر بد بود  ییو تنها اسی یشبها قی... طبق معمول رفاراد

 !حالمو خوب کنه گهید یکیکه اون قدر عنان از کف داده بودم که محتاج بودم 

 

 

و ر یبراش باز گذاشتم. موقع بد مهیرو هم تا ن اطیباز کردن در رو زدم و دره رو به ح دیکل

 !رفتیاوضاع تا مرز سکته م دنیاومدن انتخاب کرده بود. حتما با د یبرا

 

 

ظاهر  دیزود پر یلیکه خ یگرد شده و رنگ یکامل باز شد و اراد در استانه در با چشمها در

 .دیچرخیپخش شده کف خونه م لیمنو وسا نیشد. چشماش متعجب ب

 

 

 ؟یچ یعنیکارا  نیا ؟یتو خونت؟ خل شد یرو زد مایروشیچخبره؟ بمب ه نجایا_
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 یطبق قانون حال خوب و انرژ شهیهم دیادمها نبا هیکه بق نویادم ها بدونن و بفهمن ا کاشیا
 دینبا شهیمدار مشخص به اسم حال خوب راه برن! هم هیرو  دینبا شهیبرن. هم شیمثبت پ

خودش باشه. کاش ادمها  یمرتب و سر جا دینبا یحالشون بده. همه چ یحت یبخندن وقت
 ریباشن. داد بزنن و غ وانهید شونیاز زمان رو در زندگ یمقطع هی نبفهمن که همه حق دار

 هیو حاال جواب من به اراد فقط  شهیخالصه م یوانگیحال خوش در د یباشن! گاه یعاد
هارو با  شهیخورده ش یکنار دستم رو برداشتم و همه  سهیکج بود. ک دیلبخند ساده و شا

 .جارو و خاک انداز جمع کردم

 

 

 .دور ساعدم حلقه شد و به چشمام زل زد دستش

 

 

 .یهم جد یلیخ یلی. خمیحرف بزن دیبا یکنیبعدا جمع م نارویا_

 

 

مبل چرم کرم قهوه  یگوشه پرت کرد. خودشو رو هیرو از دستم گرفت و به  یدست یجارو

 .چند لحظه بست یانداخت و چشماش رو برا یا

 

 

 .رو گرو گرفتن اعتراف کردن که چرا موسسه رو خراب کردن لیکه سه ییباالخره اونا_

 

 

برام کم رنگ  شیو معن شدی. کم رنگ مشدیارزش م یکه کم کم داشت ب ی... کلمه اموسسه

 .دمیاز ته دل کش ی. آهشدیو کم رنگ تر م



www.taakroman.ir  

 

  

 
295 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

 

 

 داره؟ یتیداره اراد؟ چه اهم یتیچه اهم_

 

 

 !حرف خودشو گرفت یانگار کر بود. با وجود حرف من باز پ اما

 

 

و حدود صدتا  کنهیبدن بچه ها رو معامله م یکه اعضا یپاتوق یها سییر نیاز ا یکی _
و وعده  یبود با چاپلوس یمال ی قهیدستش داشت احمد رو که تو مض ریکار رو ز یبچه 
 یتزاشیم دیقاچاق اعضا متعلق به اونه. از اول نبا یباندها نیاز بزرگتر یکی. خرهیم دیوع

ساختمون ببرن. شبونه افتادن پنج  نیاز ساختن ا ییدستت بو ریز رکا یعده از بچه ها هی
 یچندر غاز پول راض هینگهبان هارو هم احمد با  هینفر با بولدوزر به جون ساختمون. بق

خالف رو  یها منافع شون تو کارها یلیخ یرو ادامه ندن. تو باعث شد یکرده بود نگهبان
ره. شکر دا ینکشتنت جا نکهیصدمه بزنن. ا هدافتان هم به تو هم به او بخو ننیدر خطر بب

 !بار راه نفستو نبَُرن نیبرو دعا کن ا

 

 

 کارو کرده بود و نیا یداشت که ک ی. چه فرقدمیبا دستم مال کردیرو که به شدت درد م سرم

 .چرا! خراب تر از حال و روز اون ساختمون حال و روز من بود

 

 

 ...اعتراف کردن اونا و مجازات شدنشون تایو نها حاتیتوض نیاالن با ا ؟یخب اخرش چ_

 

 

 :قلبم گذاشتم و با سوز ادامه دادم یرو رو دستم
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باره دو یکنیفکر م ای شهیاوار اون ساختمون له و خورد شد خوب م نیکه ع یقلب لعنت نیا_
 یخود به خود رو شد، دهیهم چ یبلوک به بلوک اون ساختمون که با خون جگر خوردن رو

 هگید گرده؟یشبه به باد رفت بر م هیکه با هزار فالکت جور شد و  یپول شه؟یم دهیهم چ
اراد منو اون ساختمون با هم له  کنه؟یساختنش به من اعتماد م هدوبار یبنظرت برا یکس

 !میشد

 

 

 :ستادیو ا دیکش یبلند پوف

 

 

که  یترک رو با هر چ یمجبور .یکن یکه ترک خورده رو دوباره بازساز یسد یمجبور_
 و نه تنها آب شکنهیو سر اخر سد م شهی. وگرنه شکاف بزرگتر میبپوشون یدر توان دار

 بودنات دینا ام یرو هم قربون هیبلکه بق بره،یبه امان خدا م یرو ول کرد یتورو که همه چ
 رونیبرو از دل شکست هاشون  یروزیادمها پ یبار گفت هی. یکنیهات م یو سهل انگار

که  یخودت قول داد یکار و مهمتر از همه به خودت و خدا یاز بچه ها ی. تو به کلارنیم
پس حرفش رو نزن  یرو انجام بد یکار یتونی. اگر نمیهدف واال رو به سرانجام برسون هی

 نی! ارمیاونو وجدان خودت ش نویا کهمضح یانجامش بد ینتونست ینده که بعد وقت یو قول
 هیافتاده همه منتظر  مارستانیکه اون جا رو تخت ب یخانواده ات، عشقت و دختر ان،یو شا

 ؟یکن دشونینا ام یخوایاتفاق بزرگ از طرف تو هستن م

 

 

مبل پرت کردم و لم  ینداشتم. رومو ازش گرفتم و خودمو رو دنیسرزنش شن ی حوصله
بهش  یتفاوت یو نگاه ب یدادم. انگشت اشارهام رو پشت لبم حرکت دادم و با خونسرد

 :انداختم و گفتم
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 .یتنهام بزار شمیتموم شد؟! حاال ممنون م_

 

 

حس کنم و  شدیاز گونه هاش که رنگ به رنگ م تونستمیحرص و غضب رو م اتش
داشت تا  اجیجرقه احت هیبود که به  ینشست. مثل باروت یچشماش که کم کم به خون م

 :کنه. صداش خفه و با حرص از ته گلوش بلند شد یکیرو با خاک  یعالم

 

 

 ...یادی! زیریس یاز زندگ یادی! تو زلهیحق با سه_

 

 

مدت خار و  نیدر چشمش ا یادیرو لبام نشست. حرفش رو ادامه نداد. حتما ز یپوزخند
 یهر فکر دادیزده بود که بهش اجازه م یدییهم با حرفاش مهر تا لیشده بودم و سه فیخف

 .بهم بکنه رو راجع

 

 

 هیقابل تحمل بود. دستش از خشم مشت شد  ریو با من بودن براش غ طیتحمل شرا انگار
بگه اما منصرف شد و رفتن رو به موندن  یزیلحظه دستش رو باال آورد و خواست چ

بدم. انگار  رونیبسته شدن محکم در باعث شد نفس حبس شدهام رو ب یداد. صدا حیترج
 یمغز یتو دیچرخش کل ی. صداانمیخودم و اطراف انبا روح رو یکار من فقط شده بود باز

 .با خودم و تک تک اونا معلوم نبود فمی. هنوز تکلدادیخبر از برگشتن بچه ها م

 

 

 ثلدر هم م یها افهیکنار هم با ق بیرو بلند کردم و زل زدم به تک تک شون که به ترت سرم
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 یدرهم رفته یاخمها ل،یسه یخسته یبودن. چهره ستادهیست خورده از جنگ اشک قشون

 .تا حرفام رو زودتر بزنم کردیمجابم م شیاز پ شتریب الیل یدهیپر یسام و رنگ رو

 

 

 .نینیبش_

 

 

روبروم رفتن و خودشون رو روش رها  یشمرده به سمت مبل ها یکدومشون با قدمها هر

 :حوصله و دمق گفت یب لیکردن. سه

 

 

 !داداش میشنویم-

 

 

 .دمیلبم رو به دندون گرفتم و پوست خشک شدهاش رو چو گوشه

 

 

رو مجبور  یبره. من کس خوادیکه م ییمجازه هر جا لی. سهمیکنیراهمون رو از هم جدا م_
سرپا  یبرا ییکنم. برنامه ها یط یالیخیقصد ندارم با ب گهی. ضمنا دکنمیبه تحمل خودم نم

 .خورده دارم نیکه زم یزیردن هر چک

 

 

مردد و مغموم بودن و  لیگرفت. اما چشمان سه دنیدرخش الیل یدر چشم ها یدیام برق

 .بود شیسام هم پر از تشو یافهیق
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گرفتم و با  دادنیفرش که کم کم داشتن رنگ و روشون رو از دست م یرو به گل ها نگاهم

 :گفتم یاروم یصدا

 

 

 میبود یو با هم چطور شدیماه ها چ نیتو ا نکهیاز ی. کسمیکنیرها م ِمن بعد گذشته رو_
تا  یعنیداره مجازه که دنبالش کنه  ندهاشیا یبرا یهر برنامها یو هر کس زنهیحرف نم

مثل  ی! وللیمخصوصا تو سه کنمیدخالت نم چکسیاس که مهمه. تو کار ه ندهیا نیاخر ا
که خودتون فکر  یحرف هاتون دارم. ِمن بعد فقط زمان دنیشن یگوش شنوا برا هی شهیهم

 .کنمیتون م ییراهنما نیدار ییبه راهنما اجیاحت نیکنیم

 

 

ابروهاش افتاده بود. چشم تو  نیب یکیدوختم که اخم کوچ لیرو باال آوردم و به سه نگاهم
ر چقدمهمون لبهام شد.  یکیداشت فکرمو بخونه. لبخند کوچ ی. انگار سعمیچشم شده بود

 .شدیم یگهایتر از هر زمان د یخواستن شدیم یو جد کردیاخم م یوقت

 

 

ه فکر ک ییدر کل واسه اونا یعنی. کتاتورمیمن د کننیکه فکر م هییاونا یراه کار برا نیا_

 .حرف حرف منه شهیمن زورگوعم و هم کننیم

 

 

ه ک یشنیاز پوز کردیچونش نگاهم م ریبه ز یکه با اخم و دست لیاز اتمام جملهام سه بعد
حرفهام اونو هدف رفته بودم و  ونیدر لفافه م یرکی. با زدیکش یداشت در اومد و پوف بلند

هرچند که خودش اغلب  هیراجع به من چ شیکل ی دهیعق دونمیبهش فهمونده بودم که م
 لینگاه ها به سمتش متما ی. همهکردیم انشیب یستیاز رودربا یسانسور شده و در پرده ا

موضع خودشون رو اعالم  دیشده بود. من حرف هام رو زده بودم و حاال اونها بودن که با

 !کردنیم

 .ستادمیبلند کردم و ا یزانو هام گذاشتم و بدن خشک شده ام رو به سخت یرو رو دستم
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کامل از  یبرنامه  هیو بعد  نیروش فکر کن نیمن تموم شد. سه روز وقت دار یحرفها_
ا مشخص کنه کج ی. نوشته شده جامع و کامل. و لطفاً هر کسنیبهم بد اتتونیهدف ها و تصم

 .رهیم یو واسه چ رهیم

 

 

چند  یها یریروزه و درگ نیچند یاز آشوب ها گهیخونه رو فرا گرفت د ینیسنگ سکوت
گوشه فقط تو  هی ی. هر کسمیو مات شده بود شینبود. انگار هر دو طرف ک یساعته خبر

 .میزدیو خط م مینوشتیم یزیکاغذ چ یفکر بود و همه مون فقط رو

 

 

از  دیبا نکهیشده بودم. ا رهیاهدافم خ یبلند باال ستیو من به ل گذشتیهم م یها از پ ساعت
ونهام چ ریگاه ز هیترم کرده بود. دستم رو تک جیگ کردمیاز اهدافم شروع م یکیکجا . کدوم 
م هم به فکر یچیو ه کردنینم میاریمغزم  یخاکستر یشدم. سلول ها رهیخ ستیکردم و به ل

که  دادیم ی. دلم گواهشدیکه مانع از متمرکز شدنم م یداشتم. حال یبیعج ال. حدیرسینم
! دستم رو دور یو راجع به ک یدونستم از ک یاما خودم نم رسهیاز راه م یخبر یبزود

بخار گرفته اش زل زدم.  یکرده بود حلقه کردم و به لبه  خیکه  ییچا کیاستکان کمر بار

 .شدمیکرده بود. کم کم داشتم کالفه م اتو دلم قشرق به پ یبیعج یدلشوره 

 

 

چه مرگمه! تو حال خودم بودم که با زنگ خوردن تلفن  دونستمیمرگم بود و خودم نم هی
و د ستیو ب کیدف رفت! . نگاهم ساعت رو هدمیشدم و از ترس سره جام پر ریخونه غافلگ

ش از هر ده تپ ی. قلبم از نگرانزدیوقفه زنگ م یکه ب بیتلفن عج کیشب و  مهین قهیدق
کس تلفن رو جواب نداد؟ دوباره  چیبرقرار شد! چرا ه یسکوت. دادیتپش رو از دست م کی

 الیه ل. باالخرشدیدر درونم مانع رفتنم به سمت تلفن م یزیتلفن شروع به زنگ زدن کرد. چ
کرده بودن و هر ان  خیدوان دوان به سمت تلفن رفت. سر جام خشک شده بودم. دستام 

مشت شد و سره جام وارفته پشت  آگاهخبر بودم. دستم ناخود دنیمنتظر باز شدن در و رس

 .ستادمیکارم ا زیم
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خندان وارد شد.  ییپر اشک و لبها یبا چشمها یفور الیخورد و ل یدر تکون رهیگ دست
 یها خاطره  هیماه ها از گر نیخنده هاشو! نه تو ا ایکنم  ریهاشو تعب هیگر دیبا ونستمدینم

کردم لرزششون  یو سع دمیخشک شده امو به دهـ*ن کش یداشتم نه از خنده ها! لبها یخوش

 .رو کنترل کنم

 

 

 .بده یبده. مژدگون یداداش مژدگون_

 

 

 جانیه الی. اما لدهیبه سقف دهنم چسب . زبونمدیسرک کش ن،ییاز بازوم به پا یبیعج یسرما
ادغام  یو خنده  هی. گرکردمیرو داشتم تجربه م یبود که بفهمه چه حال یزده تر از اون

 یکه به سخت ییزبونم رو تو دهنم چرخوندم و با صدا ی. به سختکردیشدهاش گمراهم م

 :مگفت دمشیشنیخودم هم م

 

 

 ال؟یل شدهیچ_

 

 

 نینمونده بود که سقوط کنم و نقش زم یزیکه گفت زانو هام به لرزه افتاد و چ یجمله ا با

 .گرفتم و خودم رو کنترل کردم زیم یبشم! اما دستم رو به لبه 

 

 

 .اومده رونیاز کما ب حهیبود چشمت روشن مل مارستانیاز ب_
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 یچ الیل شدینم قورت دادم. باورم یگرفتم. آب دهـ*ن نداشتهام و به سخت الیرو از ل نگاهم
و  دیاز جاش پر یبا خوشحال الینشستم. ل نیاراده رو زم یو نا باور ب رانیح گفت؟یداشت م

کم کم  !دیکوبیم ونیدر م یکی. دستم رو رو قلبم گذاشتم که دیو سام دو لیبه سمت اتاق سه
گلوم رو به شدت  یو هم زمان بغض سرکش کردیلبهام جا خشک م یاراده رو یب یلبخند

 !؟یو دستپاچه نش یرو بشنو یخبر نیچن شدی. مگه مدادیفشار م

 

 

 شدمیدیم دیلرزون از جام بلند شدم. من با یحائل کردم و با پاها نیخودم و زم نیرو ب دستم
دلخورم. خواستم به سمت چوب  دیفهمیم دیکارو باهام کرد. با نیکه چرا ا گفتیبهم م دیبا

 کردمی. حاال که فکرشو مشدیمانعم م یزیبرم و لباسم رو بردارم تا امادهشم، اما چ یلباس
و  شدمیم یعصبان دنشیبا آرامش باهاش روبرو شم. قطعا با د تونستمیببخشمش نم تونستمینم

 .جفتمون گرون تموم شه یبرا نیممکن بود ا

 

 

 ؟ینبود لحظه نیهمه منتظر ا نیمگه تو ا یسادیچرا وا میداداش بدو بر_

 

 

کردم. منتظر بودم... ماه ها،  زدیم یکه به خوابالودگ لیسه یخسته  ی افهیبه ق ینگاه
به جونم رخنه کرده  یو دلخور دیروز بودم اما حاال ترد نیمنتظر ا یادیز قیروزها و دقا

 .بود

 

 

 !...امیمن نم_

 

 

 !...مبهوت بهم زل زد فقط
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 یراو

 

 

 دهیبهم چسب یبه پلک هاشو کنار بزنه و پلک ها زونیاو یتا وزنه ها کردیم یسع یسخت به
که هشت ماه تمام  ییکه هشت ماه تمام رو هم افتاده بودن. پلک ها ییشو باز کنه. پلک ها

. حلقش دیچیپ یتو گوشش م یهمهمه وز وز مانند یبودن. صدا دهینور رو به خودشون ند
بدتر شه. تموم عضالتش  که داشت یحالت تهوع شدیباعث م یسوخت و جسم قطور یم

د. خور یانعطاف شده بودن. انگشت سبابه و وسطش تکون کم یانگار مثل چوب سفت و ب
از دهنش  دادیکه آزارش م ی. جسم مزاحم و قطورشدنیکم کم صداها واضح و واضح تر م

 .شد دهیکش رونیب

 

 

 !نفس بکشه تونهیانگار خودش بهتر م_

 

 

س نف ییبود که بخواد به تنها ینا اشنا! نفسش تنگ تر از اون یزن بود اما زن کی یصدا

 .کردیم یبکشه احساس خفگ

 

 

 !نفس بکشه زنهینه دکتر داره زور م_

 

 

تر  عیتا سر کردنی. وادارش مکردنیصداها گمراهش م نی! اگهید ینا اشنا یصدا هی بازم
ستش رو د یرفت. کسصورتش قرار گ یدوباره رو یزیکنه. چ دایپ شیینایبخواد تسلط به ب

 :گوشش کرد ریگرفت و اروم ز
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 !یکن چشمات رو اروم اروم باز کن یسع ؟یشنویمنو م یخانم صدا_

 

 

 .رو هدف رفت گهید یگوشش دور شد و کس ریاز ز صدا

 

 

 !نهینب بیچشماش اس نیپرده رو ببند_

 

 

داشت کمکش کنه پلکهاش رو باز کنه.  یانگار سع یباز شد. کس یمتر یلیپلک هاش م یال
 یزیتار تر از چ دشیتو چشمش خورد که باعث شد چشماش رو ببنده. اما د میمستق ینور

 .بده صیرو تشخ انشیاطراف ی افهیبود که بخواد ق

 

 

 ن؟ینیب یداره. خانم منو م شیینایتو ب یمشکل هیبنظرم _

 

 

 .شده بود نیکوه سنگ هیبا وجود دراز کش بودنش هم انگار قد  یو بدنش حت ومدیم خوابش

 

 

رفت. هشت ماه  یقیزود به خواب عم یلیباز نگه داره و خ شتریپلک هاش رو ب نتونست
شدنش قطع  داریدکتر معالجش از ب گذشتیبود که هر ماه که از شروعش م ییتمام در کما

 یا کلب یا گهیهر ادم سالم د ایهفده ساله دختر شونزده  هیکه  کردیفکرشو م ی. ککردیم دیام
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 یکشنده، زنده بمونه. دکتر با تاسف به برگه ها یالکل صنعت یربط هیقرص و پشت سرش 
از  یکننده ا دواریام ینشونه  دیتا شا کردیرو م ریشده بود. عکسها رو ز رهیخ شیآزما

 یبرگه  یکنه. خودکارش رو رو دایزنده موند پ یبیدختر که به طرز عج نیسالمت ا
کس از  چیکرد. چرا ه ارشمتمرکز خودک اهشویس یخون رها کرد و چشمها شیآزما

 یشدنش خوشحال نشد؟ چراها داریکس از ب چیاونجا نبود؟ چرا ه حهیمل یشگیهمراهان هم
فکرش رو مشغول نکرده بود اما  نقدریا یماریب چیوقت ه چی! هزدیدرمغزش موج م یادیز

 بود فکرش دهیخواب مارستانیتخت ب یتمام هشت ماه کامل رو تیدختر که با مظلوم هیحاال 
و باال سر  ومدیم ریبادگ یها یکه هر شب با کتاب بلند ی! چرا از پسرکردیرو مشغول م

خوردن. دستشو به  یجوابش تو سرش چرخ م ینبود؟ سواالت ب یخبر نشستیم مارشیب
پس زد. نگاه  یگوشش به کنار یصافش رو از رو یمشک یسمت گوشش برد و موها

در درونش  یزیچ ب،یعج یعسل یها یاون دوتا گو ومدیم ادشیکه به  حهیمل یعسل
 یازش نم یچیپر از راز و پر غم فکر کنه. ه یبه اون چشمها شتریکرد تا ب یوادارش م

 که از یشه نه پدر ریداشت که غمشو بخوره و از کما بودنش پ یدختر مادر نیدونست. نه ا
 اومدهگذرا مادرش  یهفت هشت بار دیدخترش کمرش خم شه! هرچند شا دونهی یکینبود 

نتونه  ادیز شدیداشت که باعث م یاما انگار مشکل کردیم هیساعت ها گر صدایبود و ب

 .بمونه

 

 

 نی. بارها ادیکش رونیکمد چند طبقه ب یاز کشوها یکیرو از  حهیمل یپزشک ی پرونده
. بارها خوردیبه چشم نم یخاص یماریب یسابقه  چیو رو کرده بود. اما ه رینده رو زپرو
 ردکیکه حساب م یماه هفتاد و چهار. سر انگشت ید شیتولدش رو مرور کرده بود ش خیتار

ً ی. طبرسوندیم انیشو به پا یسالگ 16داشت  تایدختر نها نیا تحت  بود و یحساس نیتو سن عتا
کارو بکنه؟ نگاه قهوه  نیباعث شده بود ا یزده بود اما چ یاحساسات دست به خود کش ریتاث
 شینگاه خودش اشنا بود چون سالها پ یبرا حهیشو به در اتاقش دوخت. جنس غم نگاه مل یا

نبودن و  ی. پر از تمناشینگاه رو داشت. پر از غم و تشو نیهم شیتو زندگ یدختر
خصلت هارو داشت. چقدر  نیا ی. نگاه خواهرش هم روزدنیپر کش ینخواستن. پر از تمنا

بود. دختر  دهیخروارها خاک خواب ریکه حاال ز یتنگ شده بود. خواهر دهیش یدلش برا
مرگ  نیهم یبد ذات تو دهشون بشه. برا یکدخدا هیزن  خواستیکه نم یساده ا ییروستا

 یبود که با کل ییروستا یپسر ساده  هیدکتر جوان  قتی. در حقدیرو از فرار هم خوشتر د
 یو چشمها دیلباس عروس سف یرسونده بود. خون پخش شده رو نجایدردسر خودشو به ا

چند سالش بود که پدر دکتر جوان تن به  دهی. مگه شکردیاش م وونهیهنوزم د دهیباز ش مهین

 یشت سعسالش بود. فقط شونزده سال... دا 16داد. همش  یاز سر ندار رشازدواج دخت
 یکنه. چشماش رو بست و مژه ها رونیدل خراش رو از ذهنش ب یاون صحنه ها کردیم
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 یزیشل کرد و تالش کرد به اون چ یصندل یهم قرار داد. خودش رو رو یبلندش رو رو
 یکنجکاو یو ارضا حهیمل وردکنکاش کردن در م یکه دوست داره فکر کنه! وقت برا

 !داشت ادیهاش ز

 لیسه

 

 

 انگار یسخت ی. سرماشدیم دهیخونه کوب یروانیو بارون با شدت تمام به پنجره و ش باد
اتاقم داده بودم و به  یمیامو به کمد قد هی. تککردیخودشو در دل زمستون باز م یداشت جا

 یپر سر صدا یبچه تر که بودم از بارون و بادها ادمهیشده بودم. خوب  رهیخ رمیز میگل
اد تو ب دنیچی. هنوزم پکردمی. اما حاال فقط در برابرش سکوت مدمیرست یشمال م یزمستون

چنگ بندازه و سقف  خواستینبود. انگار م ندیبرام خوشا یروانیخونه و ش یمیقد یحلبها
باد و بارون  الیخ یسر رفته بود. ب یببره. حوصله ام جور بد غمایخونه رو با خودش به 

اتاق چخبره. از  نیاز ا رونیب نمیکردم تا بب کجاتاق  یشدم و سرمو با وجود دره بسته 
هار چ ی. خانواده شدیبلند نم ییصدا چیما ه یکس تو خونه  چیاما از ه شدیصدا بلند م وارید

بود نه از  یخبر شیچند روز پ ی. نه از تنش هاکردیرو تجربه م یما شب اروم ینفره 
 نیبود. مهبد ا یا گهیزمان د هر. فکرم اما مشوش تر از گهیهمد گاهیسرزنش کردن گاه و ب

 یحت گهینکرد. د دشیعقا یرو یا یپافشار چیبار بر خالف انتظارم رفتار کرده بود. ه

 !خوامیچون صالحت رو م ینگفت بهتره به من گوش کن

 

 

دلگرمم  دمیشنیرو من حساب کن، که از مهبد م یجمله  شهی. همکردمیم ییتنها احساس
ا کرده بهم الق نویبار... اون ا نیداشتم اما ا نانیاطم ستادهیشتم اقهرمان پ هیکه  نی. به اکردیم

دنم کر تیخودم وادارش کرده بودم که دست از حما دیشا ایبه خودم باشم،  یمتک دیبود که با
و  چون یباال سرم رو که ب ی هیابله به تمام معنا بودم. خودم با دست خودم سا هی منبکشه. 
 نیبرم؟ جز ا خواستمیرو پس زده بودم. کجا م کردیکرده بود و م تمیهمه مدت حما نیچرا ا

اه بهش پن یستیرودربا چیه یبود که ب یهم بود که برم؟ جز مهبد مگه کس ییخونه مگه جا
 نیوالد یبه خونه  میبرادرم رو ترک کنم و به خاطر غرور نوجوان تخواس یببرم؟ دلم نم

 گهیحاال د کردم؟یکه داشتم، م ییهمه ادعا نین و ابا اال یپناه ببرم. اون وقت چه فرق میناتن
دردونه بشه  زیکه عز ومدیهم داشت م نداینبودم ل میناتن یخانواده  یدردونه  زیمن تنها عز

 ...شه و غیباعث شه محبتشون ازم در یحت ایرنگ کنه  کم نشیوالد یتا نقش منو برا
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انع م میو احمقانه نو جوان انیپا یغرور ب. اما دمیرسیم جهیکمتر به نت کردمیفکر م یچ هر
اومدم بازم سر اخر من من برادره  یم نییچه پا رفتمیشد. چه باال م یاز اعتراف کردنم م

عالم و ادم و دار مکافات سر خم نکرد و  یجلو چوقتیکه ه یکار یمهبد بودم. برادره بچه 
من مهبد نبودم اما  . درسته کهدمیکش یکوتاه قیخودش بود. نفس عم به یمتک شهیهم
زم مغ جهینت ی. افکار بکردیهامو امتحان کنم. مغزم درد م ییال اقل خودمو توانا تونستمیم

 .کردیو نابود م دیجویم انهیمور نیرو ع

 

 

افتاده بود به سمت خودم  نیزم یرو کمیرو که نزد میفرش سر دادم و گوش یرو رو دستم
 یدیجد کیهفته ها بود که موز دیبود. شا تنگ شده میگوش یاهنگ ها ی. دلم برادمیکش

 یماه ها بود که به کارا دینزده بودم. شا انویهفته ها بود که درست پ دیدانلود نکرده بودم. شا
سر نزده بودم. دلم  کنهیگوش دادنش حال ادم رو خوب م گفتیم حهیکه مل یا یقیگروه موس

دونست. از  یمقدم تر م حهیشو بر بودن در کنار مل یداداش دلخور نکهیگرفته بود. از ا
و با ر یهشت ماه طوالن نکهیبودم. از رینبودم دلگ یبحران طیمنم کنارش تو اون شرا نکهیا

و  تخت سرد هی یرو رو شناختمیکه م یادم نیتریهشت ماه قو نکهیترس سر کرده بودم، از ا
 هیقدم بزنم. قدم بزنم و  خواستیم مبودم خسته شده بودم. دل دهید مارستانیروح تو ب یب

 .صداشو نشنوم یحت گهیبشه که د یاونقدر پل یبا هندزفر کیموز

 

 

که از  ییزل زدم. سرما یبارون اههیجام بلند شدم. به سمت پنجره رفتم و به شب س از
انداخت. درخت  یلرزه به تنم م کردیبه داخل رسوخ م یمیبزرگ قد یپنجره  یجداره ها

جهت و  چیحاال ه گهیرفتن. مثل افکار من که د یم یباغ مجاور با هر باد به هر سمت یها
شت دا دهیرس یامهایپ ادیو به تلگرامم که از حجم ز دمیکش یا ینطوال ازهینداشت! خم ییسو

. همشون از کردیم ییتماس از دست رفته خودنما 6صفحه  یشدم. باال رهیخ دیترک یم
به ساعت انداختم. از چهار صبح رد  یبود. نگاه اسریسرد و گرم روزگارم  یروزها قیرف

 یزیاز چ شتریجمع بود تا ال اقل اونو ب محواس یبود. کاش کم دهیخواب اسریشده بود و قطعا 
اخبار روز بودم که  دنید یکردن کانال ها برا نیی. مشغول باال پاکردمیکه بود نگران نم

 .نقش بست یتو اعالنات گوش اسری امیپزد و  برهیتو دستم و یگوش
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 !گوش کن قشنگه نویا_

 

 

 بشر خواب نداشت؟ نیانداختم. ا یبود نگاه اسریکه متعلق به  یامیپ یبهت به صفحه  با
 اسریکرد. چقدر خوب بود که  ینم مینگران شدن هاش از طرف من هم، باز پرس یبرا یحت

 .گذاشت یو سکوتم احترام م ییو به تنها کردیدرکم م

 

 

 اسر؟ی هیچ نیسالم ا_

 

 

 .کردن پیدرنگ شروع کرد به تا یب

 

 

بار  کیو هر اهنگش رو دو هزار و  یمعتاد اهنگاش بود شیکه تا دو ماه پ یهمون گروه_

 .یکردیم یدر روز پل

 

 

 شهیبند! هم وانیانداختم. اروم جونم از ا شدیبه ِتَرک که اتومات داشت دانلود م ینگاه
. صداش ارامش کردمیم نیتحس شییبایگروه رو بخاطر لطافت صداش و ز نیا یخواننده 

ام اراده ابروه یشد ب یبود. اهنگ که پل میپر از دلتنگ یو شبها شمیپر تشو یبخش روزها
 هیخاص و  تمیگل کاشته بود. ر شهیجا خشک کرد! مثل هم لبام یباال رفت و لبخند رو

 !تمیخاص تر از ر یصدا
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 امونش یعشق و جنونش تب ب مهیزندگ یتو کجا یجا یبدون دیبا یجون آروم

 

 

 مهیاما نه نصف ن یباش خوامیم

 

 

 راز سر به مهره هیتو  یتو چشمات چشما رمیتو چشمات گ رمیخ

 

 

 مثل خواب بعد ظهره نهیریفکرت ش چسبهیبهت م کنمیم فکر

 

 

 ارمیتو دووم ب یب ینباش یبه جونم فک کن بتونم لحظه ا دردت

 

 

 فکر تو چشامو باز رو هم بذارم یبه جونم فک کن بتونم ب دردت

 

 

 ستیدارم من تورو بازم تورو بسم ن یبه جونم مـسـ*ت جنونم ه دردت

 

 

 ستیبه جون تو قسم ن یشکیبه جونم تو قلب و خونم جز تو ه دردت
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♫♫♫♫♫♫ 

 

 

 که هستم عاشق ترم کن نیرو دستم چشمامو بستم از ا قلبم

 

 

 عاشق ترم کن یتونیهر جور م یزبون نیریش یمهربون با

 

 

 ارمیتو دووم ب یب ینباش یبه جونم فک کن بتونم لحظه ا دردت

 

 

 فکر تو چشامو باز رو هم بذارم یبه جونم فک کن بتونم ب دردت

 

 

 ستیدارم من تورو بازم تورو بسم ن یبه جونم مـسـ*ت جنونم ه دردت

 

 

 ستیبه جون تو قسم ن یشکیبه جونم تو قلب و خونم جز تو ه دردت

 

 

♫♫♫♫♫♫ 
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اتاقم ضرب گرفته بودم و نرم  یکار کهنه  زیم یخوندن خواننده رو نیدستم اروم ح با

 .دادمیخودمو تکون م

 

 

 !اهنگ تو رو هم برد با خودش؟ ایکوکا  یزنده ا_

 

 

... مطمئن بود حال کنهیم یچ دونستینداشتم. خوب م اسریرو از  یحرف نیانتظار چن جدا
من ارسال کرده بود. از  یو حاال اونو برا شهیاهنگ تمام و کمال خوب م نیبا ا یکس هر

 :کردم پیتا ساختمیاهنگ رو با گلوم م تمیکه ر یخنده و در حال ریزدم ز یپخ اسریحرف 

 

 

د... ش یاهنگ پل یده بار یباال دیکال شا یهست هنوز ول ی! شکر نفساسری یبا حال یلیخ_

 .برادر! اروم تر شدم یمرس

 

 

شده بود  یآهنگ پل نقدریلبخند حواله ام کرد. به خودم اومدم. ا کریاست هیجوابم فقط  در
حرکات موزونم ولم  نیا چیکه ه رفتینم رونیاهنگ از ذهنم ب یها کهی. تشدمیداشتم خل م

که فرستاده بود منو نکشت اما  یاهنگ اسر،یکرد. خنده ام گرفته بود. بر خالف انتظار  ینم

 !خلم کرده بود شیگرگ و م یهوا نیتو ا بیعج

 

 

و با اهنگ  زدمیکه بشکن م یخواست. در حال یداغ م یحال خوش چا نیبدجور کنار ا دلم
پام به سمت  یپاشنه  یکارم قاپ زدم و رو زیم یرو از رو مییچا وانیل کردم،یم یهمراه

 یاروم نیو ه دمیزده به چهار چوب در اتاقم از ترس پرس هیتک الیل دنیکه با د دمیدر چرخ
دادنش دم  کیبر اثر ترس باال گرفته بود. انتظار کش هیاز ثان یکسر در. ضربان قلبم دمیکش

برانداز کردم.  دادمیکه اب دهنم رو قورت م یدر اتاقم رو نداشتم! سرتا پاش رو در حال
 یبودن جلوه  ختهیبلندش که ازاد و رها رو شونه هاش ر یجذبش و موها دیسف شرتیت
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شک اگر از قد و قواره  یکردم به خودم مسلط باشم ب یرو بهش داده بود. سع یخوف ناک
 ای ردمکیاز ترس سنکوپ م پادیکه منو م الستیل نیا دادمینم صینفس هاش تشخ تمیاش ور
ردم. برق بردم و روشن ک دیمت کل! دستم رو به سشدمیم نینقشه زم دهیبنفش نکش غیحتما ج

 .برق خشک شد دیکل یدستم رو الیحالت ل دنیاما با روشن شدن برق و د

 

 

گرد شد و  یبوده باشه با چشمها دهید وونهید هیتو موهاش کرده بود و انگار که  دستشو
 یتو صورتش مشهود بود. اگر عصب تیاز تعجب و عصبان یی. دز باالکردیباز نگام م یدهن

 هیچ یبه نشونه  تشیعصبان دنی! اما با دگذاشتمیخنده و سر بسرش م ریز زدمینبود ازادانه م

 :که از نگاهش تو صدام جا خشک کرده بود گفتم یو با کنترل خنده ا نداختمشونه امو باال ا

 

 

 به من؟ یمنگل ها زل زد نیچرا ع هیچ_

 

فر بلند و  یموها یرو از ال داد تا از مبهوت بودنش دست بکشه! دستش تیرضا باالخره

 :ابروهاش نشوند گفت نیکه ب یاخم مچهیاورد و با ن رونیرنگش ب یفندق

 

 

 ؟یخل شد ؟یدیدخترا قر م نیع یزنیبا اهنگ بشکن م یدار تیوضع نیا یتو تو_

 

 

گرفتم و  یینکنه...! نگاهمو ازش با ترش رو یبشر چیه بیرو نص الیخدا امثال ل کاش

 :دمیکش یگونه هامو پر باد کردم و پوف بلند
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! تازه یریاونو بگ نویمدرک تخصص زدن تو پر ا یبر دیبا یتجرب یبجا ال؟یل هیچ یدونیم_

 .باهاش حالم خوب شده بود. اه همه خواهر دارن منم خواهر دارم

 

 

تو خودش داشت. مثال همون  یو بدجنس یاز بد ذات ییهم رگه ها الیکه ل کنمیفکر م یگاه
 و کردیرو هم محکوم به بد حال بودن م گرانیجمع بد بود د هی ایکه حال خودش و  ییوقتها

در  ی...! خوشدیکوبیرو تو فرق سر طرف مقابلش م یخوش دیدیرو خوشحال م یکس یوقت

 :گفت یبود! با لحن پر تحکم و حرص حرام الیزمان ناراحت بودن ل

 

 

چند روز رو که با منم منم  نی. اکمی. مراعات کن دهیگو داداش خوابقطع کن اون اهن_
 هیاهنگ گوش کردنت واسه چ ستیکه داداش حالش خوش ن ینیبی! میکردنات کوفتمون کرد

 .کنهیم تشیهم داره اذ حهیاز مل شیهان؟ تازه دلخور

 

 

صبح نداشتم. فقط تو چشماش که مردمکش تو  4به دو کردن اونم سر  کهی ی حوصله
شو پنهان کرده بود و من فقط  یماریداداش بود که ب نیشدم. ا رهیخ زدیچشمام دور م

من بودم که انگار بدهکار شده بودم!!! به کل موضوع  نیاما حاال ا اد،یخواستم به خودش ب
رم که خواه الیمثل ل یکیراموش شده بود و حاال ف شیکار هانو پن شیماریمهبد، ب شاتیازما

رو از حرص تو دستم فشار دادم.  وانیل یا شهیش ی! دسته دونستیبود منو مقصر ماجرا م
خون اوقاتم رو تلخ تر کرد. نگاهش  یخشک شده ام دندون گرفتم که حس شور یگوشه لبا

لبم جا خشک کرده بود،  یکه رو یخون کم دنیلبام زوم کرد و ناخوداگاه با د یرو رو
تاسف به دو طرف تکون  یسرم رو به نشونه  یرنگ نگاهش عوض شد. به طور محسوس

حسش گرفتم و از کنارش رد شدم.  یو نگاه ب دهیدادم. چشمام رو از صورت گرد اما کش
سر  سام که دنیگرفتم. با د شیخوبم به فنا رفته بود. راه اشپزخونه رو در پ یتموم حس ها

 .ستادمیاشپزخونه ا یکردم و سر جام جلو یپزخونه خوابش برده بود مکث کوتاهاش زیم
و پوسته پوسته شده بود  یخون ادیز یکه بر اثر خشک ییلبام و جا یپشت دستم رو رو

 یو قور یکتر ریز تیگذاشتم و با کبر شخوانیپ یرو رو وانیفشارش دادم. ل یگذاشتم و کم

 .دادم هیاشپزخونه تک یشده  یرکا یکاش واریرو روشن کردم و به د
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 !سام_

 

 

ر دفعه بلند ت نیقفل کردم و ا نمیس ی. دستم رو رودیبود نشن دهیخواب قیازبس عم صدامو

 :صداش زدم

 

 

 !یسام_

 

 

 یا ازهیخوابالود و پف کرده نگاهم کرد. خم یدستاش بلند کرد و با چشمها یاز رو سرشو
گذاشت! دستش رو به سمت گردنش برد و گردنش  شیتا ته لوزالمعده اش رو به نما دیکه کش

ته شکس یشکسته شد. از صدا یبد یکرد که قولنج هاش با صدا لیرو به سمت راست متما

 !من در هم رفت افهیق ناو یشدن قولنج هاش به جا

 :که آکنده به اعتراض بود گفت یو با لحن دیرو مال چشماش

 

 

 ساعت چنده؟ ؟یچکارم دار هیچ_

 

 

 :سمت اتاقش گرفتم و گفتم رو به سرم

 

 

 .یریگیبدن درد م نجایهنوز صبح نشده برو سر جات بخواب ا_
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بود  قیو عم یهاش اون قدر طوالن ازهی. خمدیبه صورتش کش یرو عقب زد و دست یصندل
ه رفت انگار ک رونی. از اشپزخونه که بکردمیکرد. با نگاهم دنبالش م تیکه به خودمم سرا

 :سمتم دیاومده باشه چرخ ادشی یزیچ

 

 

 ؟یدیتو چرا نخواب ه؟ییاالن چه وقته چا_

 

 

و تا صبح قطعا جغد  دیپر یرفت بخوابه خوابش م یخواستم بد خوابش کنم. اگر نم ینم
جوابش رو ندادم و به  نیهم ی! براشکستیو صبح روز بعد کاسه کوزه ها سر من م شدیم

 :جاش گفتم

 

 

 .میزنیبرو بخواب بعد حرف م_

 

 

خوابش برسه. تا زمان  ینکرد و بعد از تکون دادن سرش رفت اتاقش تا به ادامه  یمقاومت
کنم. بهتر بود به مهبد سر  یدونستم تا اون موقع چ یمونده بود. نم یلیجوش اومدن اب خ

براش  گاه دلم یتو اتاقشه، گاه و ب ایخونه کنار ما  یتو دونستمیم نکهیبا وجود ا ی. حتزدمیم
پر سرو  یاز لوال ییکه صدا یدر گذاشتم و جور رهیدستگ ی. دستم رو روشدیتنگ م

همون طور  یخواب باشه اما وقت کردمیدر بلند نشه در رو به عقب هول دادم. فکر م یصدا
تصوراتم غلط از  دمیشد، فهم زیخ میداد و ن هیبود خودش رو به دستات تک دهیکه دراز کش

 !اب در اومده
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 ل؟یسه ییتو_

 

 

 مهبد یبرا نیبود. هر چند ا دهیربعم نخواب هی یواضح و شفاف بود. انگار که حت صداش

 .بود ینرمال زیچ

 

 

 کردم؟ دارتیب دیمنم... ببخش_

 

 

 .دینشست سر جاش و خودش رو عقب کش کامل

 

 

 .نه کال خوابم نبرد برق رو روشن کن_

 

 

و برق رو روشن کردم. به صورتش  دمیبرق رس دیسر دادم تا به کل وارید یرو رو دستم
عادت کنه. مردد سر جام  یکیزل زدم. چشماش رو چند لحظه به هم فشار داد تا به تار

 .کردمیبودمشون نگاهش م دهیکه به دهنم کش ییبودم و با لبها ستادهیا

 

 

 ...کنارم دراز بکش یایب یخوایم ای نیبش نجا؟یا یداشت یکار ؟یسادیچرا وا_
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و برام جا باز کرد. منتظر  دیتشکش به کنار کش یاز رو یدنبال حرفش خودشو کم به
 یبهونه و ب یچند وقته ب نیا یاز تنش ها یلیاز طرف من بود. هنوزم با وجود خ یحرکت

اون لحظه هم  یبود. دلم حت داریرو خر تمیوقفه مهربون بود. هنوزم نگاهش منو وجود

 .دمیحرف کنارش دراز کش یتنگ شده بود... ب دبوجلو چشمم  نکهیبراش با وجود ا

 

 

روشن بوده!  یبخار رشیبه قول معروف ز کردیاونقدر گرم و نرم بود که ادم حس م جاش
د ش رهیزود به سقف خ یلیکرد. خ میمن و خودش تنظ یو لحافش رو رو دیخودشم دراز کش

 :گفتم اریاخت یشدم و ب رهیرخش خ میو تو فکر فرو رفت. به ن

 

 

 ؟یشیبرم ناراحت م_

 

 

 :دیکرد و نگاهش رو دزد ینگاه مین

 

 

. شمینه ناراحت نم یریبدونم کجا م ای یداشته باش یو هدف خاص هیاگر بدونم برنامه ات چ_

 .شمیدلواپست م

 

 

د با مهب یبیعج وندیکه پ یلبام خورد. دلواپس... واژه ا یرو یحرفش انگار مهر سکوت با
اقت ط یب نیهم یبرا دادمیم دیبه حرفش با یبگم و چه واکنش یچ دیدونستم با یداشت. نم

رو لباش نسست و ارامش چشماش رو با  ینگام کرد. لبخند محو یاز جام بلند شدم. خنث

 .دیلرز یلحظه ا یکرد. قلبم برا قیسخاوت بهم تزر تینها
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و . تادیبزارم دم ب ییچا هیگفتم ال اقل  برهی. خوابم که نمادیگذاشتم اب جوش ب یکتر_

 .کشهیطول م کمیالبته  ؟یخوریم

 

 

ش رو نگاه ینیرفتم تا سنگ رونیاره تکون داد. زودتر از اتاق ب یسرش رو به نشونه  فقط
شتم منو از پ ییکه صدا دمیکش رونیب نتیرو از کاب ییچا یحس نکنم. بسته  نیاز ا شتریب

 :دیکش رونیاز حال خودم ب

 

 

 .باال مشیخونه رو بدن بکوبن دوباره از نو ببر میرو جمع کن لیوسا دیکم کم با_

 

 

 میدکریم یکل ریتعم هیداده بود. کاش فقط  هیسمت مهبد که به دره اشپزخونه تک دمیچرخ
هم  ریتعم ،یمیخونه رو، لبام باز شد تا حرف بزنم اما خب بازم خونه سست بود و قد

 :اروم گفت دیترد کارساز نبود. روم رو دوباره ازش گفتم تا به کارم برسم با

 

 

 ؟یمخالف_

 

 

خاطره ازش داره، بابا و  کیکه هزار و  یبود که با تماشا کردن خراب شدن خونه ا یک
 مامانش با زحمت و خون و عرق خودشون ساخته بودنش، موافق باشه؟

 

 

 .. خطرناکم هستستیبه صرفه ن ینجورینه خب بودنش ا_



www.taakroman.ir  

 

  

 
319 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

 

 

 ینگاهش فرار ینی. چقدر زود از سنگکنهیو نگاهم م ستادهیپشتم ا کردمیاحساس م هنوزم
گذاشتم و چند تا نون از  یکتر یرو رو یفوت کردم. قور رونی. نفسم رو اروم به بشدمیم

 .در اوردم زریفر

 

 

 یها ی. به کاشزدمیم دشیچشم د یبا گوشه  یچشم ریبود. ز بیبرام عج قشیعم سکوت
 یزل زده بود. نم یه بودن با حالت خاصکف اشپزخونه که رنگ و رو رفته و ترک خورد

 یتو چشماش قاط ایدن یتونستم فکرشو و حرف نگاهش رو از چشماش بخونم. تموم حس ها
 کنهیفکر م یبه چ قایکه دق دیفهم شدی... نمیمهربون ،یدلتنگ ،یشده بودن. اضطراب، دلخور

 .اما حدسش چندان سخت نبود

 

 

 .میبر ییجا دیاماده شو با میصبحونه مون رو که خورد_

 

 

. نهیبب رو حهیبره و مل خواستیشد. مطمئنم م لیتبد نیقیجمله تموم شک هام به  نیگفتن ا با
م و روش ل دمیاشپزخونه رو عقب کش ی. صندلدمیاز ته دلم کش یآه لیدل یو ب اریاخت یب

 ینیب شیخودم پ یبرا حهیمل دنیتونستم جمالتش رو موقع د یشدم. نم رهیدادم و به سقف خ

 .کنم

 

 

شد. لباسش رو عوض کرده بود تا به محض  انیدر نما ینگذشت که تو ورود یزیچ
به  یا ی. نگاه کلشدمیزودتر اماده م دیحساب پس منم با نی. با امیخوردن صبحونه حرکت کن
 دیو سف یکه روش بافت قهوه ا یمشک رهنیپ هیبا  رهیت یاب نیوجناتش انداختم. شلوار ج

چهره اش مانع به چشم اومدن  یکرده بود. اما خستگ پشیت وشخ ید حساببو دهیپوش یساده ا

 .دیو چشماش رو مال دیصورتش کش ی. دستش رو روشدیم یادیتا حدود ز شیپوش کیش
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 اماده نشد؟ ییچا_

 

 

 .حرفش، در سکوت از جام بلند شدم با

 

 

 ...ییچا یخوایتو ماگ م_

 

 

 :حوصله گفت یحرفم تموم نشده بود که ب هنوز

 

 

 .زیبر کیاستکان کوچ هینه تو _

 

 

. ختمیر یچا کیاستکان کوچ هیرو که دستم بود به اب چکون بر گردوندم و براش تو  یماگ

 .به سمتش گرفتم ینون سنگک رو از جا نون کهیت هیرو جلوش گذاشتم و  یچا

 

 

 یبه یتو هم رفته بود. مربا یگفت و نون رو کنار دستش گذاشت. اخماش کم یاروم ممنون
 گذشتیم شتریکه ب یاز قبل درس کرده بود رو برداشت و مشغول شد. هرچ الیرو که ل

ار تو دستش انگ ی. استکان چازنهیم یدیکه رنگ صورتش داره به سف کردمیحس م شتریب

 .زدیم برهیو
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 ؟یخوب_

 

 

م بخو یبودم. سرش رو باال اورد و به معن دهیپرس نویا یا گهیتر از هر موقع د اریاخت یب
. به مدییپا ی. لقمه هاشو مدونستمیخوب م نویداد. استرس داشت و من ا یفیسرشو تکون خف

 .دیبلع یغذاشو م یسخت

 

 

 ...نخور یاگر اشتها ندار_

 

 

خوردن هم  یطور زورک نیبخوره اما ا یزیچ دیضعف نکنه با نکهیا یدونستم برا یم
به حرف  لشیخودش آزار دهنده بود. در جوابم سکوت کرد و به کارش ادامه داد. عدم تما

لقمه  نیب یو مربا مو بخورم. هر از گاه رینون و پن یزدن باعث شد منم در سکوت لقمه ها

 .رفت یو تو فکر فرو م شدیم رهیخ کینزد یهاش به نقطه ا

 

 

 یراو

 

 

. دو مرد دیکش یشب مهبد رو به کام خودش فرو م یاهی... سداشتیو شمرده قدم بر م اروم
. چشمهاشون رفتندیخلوت و ماالمال از سکوت راه م یابونیهم در خ یجوان شونه به شونه 

... مهبد دستهاش دیچرخیهم به اطراف م یگاه رفتینقطه رو هدف م نیدور دست تر یگاه
و  دیشک یقی. نفس عمدادیتو قلبش جوالن م یاز دلتنگ یادیز جمفرو برد. ح بشیج یرو تو

هوا باعث  دیشد ی. سرمادیهاش کش هیرو به درون ر رفتیکه رو به انجماد م یسرد یهوا
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تر از حد معمول تو خودشون جمع شن. افکارش متشنج بودن اما هر از  شیهاش ب هیشد ر

 .زدیم بیبه خودش نه یگاه

 

 

 ...حهیمل یجلو یبر ینجوریا ستیخودت رو جمع کن درست ن_

 

 

حواسش رو جمع کرد. گوشاش رو به  کنهیرو با خودش زمزمه م یزیچ لیسه نکهیحس ا با
 یکه هنوز کامل نشده بود و جا یاهنگ موندیاهنگ م هیسپرد... مثل  لیگنگ سه ینجوا

 .کرد شتری. تمرکزش رو بشدیمتوقف م یخاص

 

 

 ...انگار شهیچشم من بزرگتر م شی...داره هر روز پ تیخال یجا_

 

 

ها به  یلیخ یخال یبود تا جا یکاف نی... همشدیمتوجه م نارویفقط هم لیسه یزمزمه ها از

 ...دوستش داشت یلیخ یکه زمان یمادرش، پدرش و زن یخال یشه. جا دهیرخش کش

 

 

 ...بلند تر شد لیفکر کرد که زمزمه سه کایو به را دیرو گز لباش

 

 

... واریقلب د زهیریبه ناچار... اگه عکس تو نباشه که م رسمیباز به تو م یبه هر در زنمیم_

 !نسپار یشکیمنو دست ه شهیمثل تو نم یشکیه
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بود که تصورشو  یزیاز اون چ شتریب لیسه یزمزمه ها ری. تاثشدیطاقتش طاق م داشت

 :دیاروم اما محکم نال یصبر یو با ب رهی. نتونست زبون به دهـ*ن بگکردیم

 

 

 !نخونش_

 

 

مبهوت و  لیخاطرات رهاش کنن. سه نکهیا یپر از تمنا و التماس بود. پر از تمنا صداش

 .شد رهیو بهش خ ستادیگنگ ا

 

 

 و؟یچ_

 

 

اهنگ دلش رو  بیبود اما غم عج دهیآهنگ رو نشن نیکامل ا نکهیگرفت. با ا لیاز سه روشو

 ...کردیو چند سالش رو سرش اوار م نیو خاطرات چند گرفتیم یبه باز

 

 

 زمزمه هام بلند بود که حالتو خراب کرد؟ نقدریا_

 

 

فه اهنگ نص نینشست و با هم یشک م یبگه که اگر خونه بودن ب لیبه سه تونستیم کاش

 ...زدیزار م شیزندگ یبخاطر از دست رفته ها مهیو ن
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 ..نخونش گهید یحاال هر چ_

 

 

رشو خاط شتریسکوت بود تا ب نشیتر زیعز یها یهمه آشفتگ نیدر برابر ا لیسه حیترج
 رونیجوره از ذهنش ب چیدوست داشت و ه یلیاهنگ رو خ نیا لیمکدر نکنه. اما سه

 ...تند شده بودن لیدل یمهبد تو هم رفته و قدم هاش هم ب ی. اخمارفتینم

 پنجم فصل

کرد.  لشیبه عقب متما یدور مچش حلقه شد و کم لینگذشت که دست سرد سه یزیچ

 .زدیتو صداش موج م یدلسوز

 

 

نترل ... خودتو کیتند قدم بردار نقدریکه ا یستین یطی. در شرایشیم تیتند نرو. اذ نقدریا_

 .کن

 

 

 لیبهش فقط زل زده بود انداخت. حق با سه یکه با مهربون کشیبه داداش کوچ ییگذرا نگاه
راه رفتن ازرده  تند یحت ادیز تیکمتر شده بود و فعال یمهبد از هر زمان یبود توان جسم

 ینگاه دیدرخشینور چراغ ها م ریکه ز یمارستانی. نگاهش رو باال آورد و به بکردیاش م
از دوره دستش رها شد. قلبش بدجور  لیسمتش قدم برداشت. دست سه هحرف ب یانداخت. ب

کرد. درب  یکیدم در رو ناخواسته دوتا  ی! پله هادیکوبیاش مسلسل وار م نهیتو س
 وتریپشت کامپ تیبا جد یراهرو چرخوند. زن جوان یکه باز شد نگاهش رو تو کیاتومات

 .زدنیشو داد م یاش خستگ رهیت یقهوه ا ی. چشماکردیم پیرو تا یاطالعات رشیدر پذ

 

 

نوشته شده بود رفت. اسم زن به  شخوانیپ یبه سمت زن جوان که اسمش رو یقدم لیسه

 ...باوند می. تسنومدیجذاب م لینظر سه
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تموم حواس زن معطوف به کارشه عمدا صداش رو صاف کرد که باالخره  دیکه د لیسه

 !چشم برداره و به ارباب رجوعش برسه توریمان یداد از صفحه  تیرضا رشیپذ یمتصد

 

 

 کنم جناب؟ یکمک تونمیم_

 

 

راهرو نشسته و سرش  یاب ی وستهیبهم پ یها مکتین یبه مهبد که رو ینگاه مین لیسه

 :بود انداخت و گفت نییپا

 

 

در کما بود گفتن حالش بهتر شده  یکه مدت یکرم حهیبه اسم خانم مل میداشت ماریب هیما _
 نمش؟یبب میتونیم

 

 

 یا روزهیف یالک زده  ی دهیکش یشد و با ناخن ها توریبه مان رهیدختر جوان دوباره خ نگاه

 :کرد پیرو که بهش گفته بودن با سرعت تمام تا یاسم

 

 

سوم  یهستن. طبقه  ژهیو یندارن و فعال تو مراقبت ها یدرست تیهنوز وضع شونیا_

 .203دست چپ اتاق  یراهرو
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 .گرفت لیتحو یگفت و جاش لبخند محو یممنون اروم لیسه

 

 

 :شونه مهبد گذاشت و زمزمه کرد یرو رو دستش

 

 

 .داداش میبر ایب_

 

 

دستش رو پشت مهبد  نیهم ینداشت! برا ی. انگار که تعادل درستدییپایمهبد رو م نگاهش
 ی. در اسانسور رو که در طبقه کردیم تیاونو به جلو هدا تشیبا حما یگذاشت و به عبارت

زود اسانسور در  یلیسه رو فشرد و خ یطبقه  یهمکف متوقف شده بود باز کرد. دکمه 

 .شد ازو در ب ستادیسه ا یطبقه 

 

 

 یکرد و انگار که کال حرف ها لیشک رو به سهزد و دو به  یمهبد تو طبقه چرخ نگاه

 :باشه گفت دهیرو نشن رشیپذ یمتصد

 

 

 ژه؟یو یبازم مراقبت ها_

 

 

 .از پشت سرش جوابشو داد ییاشنا یبار صدا نیا لیسه یبجا
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 !صداقت یبله اقا_

 

 

ش کنه. چشما ییجمله رو شناسا نیا ی ندهیتا زودتر گو دیپاشنه اش چرخ یرو یکنجکاو با
رو تحت نظر داشت. خودشو جمع  حهیشده بود که هشت ماه مل یدکتر یقفل صورت خسته 

 :دیابروهاش نشست پرس نیکه ناخودآگاه ب یکرد و با اخم

 

 

 نمش؟یبب شهیهنوز بهتر نشده؟ م نکهیا یعنی نیا_

 

 

 :و با آرامش گفت دیکش رونیشو از دوره گردنش ب یبا مکث گوش دکتر

 

 

 !ارائه کنم حاتمویو اون جا بهتون توض نیایتا اتاقم ب شمیمممنون _

 

 

******* 

 

 

 مهبد

 

 

 یو براق کف مطب دکتر ضرب گرفته بودم. نگاه ها زیتم کیسرام یکفشم رو یپاشنه  با
رخم زل زده بود. انگار  میو به ن ستادهیا زشیحرکت کنار م ی. بکردیکالفه ام م بشیعج
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رو  هنمرایپ یاراده دکمه  ی. بشدینفسام تنگ تر و تنگ تر م. گشتیم یزیمن دنبال چ یتو
ن با دندو دیلرزیکه خش افتاده بود و م ییشو باز کردم. با صدا هطاقت دکم یچنگ زدم و ب

 :دمیچفت شده غر یها

 

 

 !دکتر میشنویم_

 

 

قفل کرد.  گهیچون و چرا از حرفم اطاعت کرد. سر جاش نشست و دستاش رو به هم د یب
دستش رو باز کرد و شمرده  یجلو ی. پرونده دمییپا یتموم حرکاتش رو م یچشم ریز

 .شمرده شروع کرد به حرف زدن

 

 

که اگر هم انسان رو نکشه در کل  هیکشند هیصنعت یماده  یکه الکل صنعت نیدونیم_

 ...یینای... مثل عدم کارکرد درست بزنهیبه بدن م یریخسارات جبران ناپذ

 

 

 نیا حرفاش رو گرفت ی. پنییپا ختیکه با جمله اش انگار ر زدیم رونیبداشت  نمیاز س قلبم
 شکنجه گر؟ ایدکتر بود 

 

 

که فعال  دمیفهم نویکه چشم پزشک کرد ا یکه ازش داشتم و بررس یناتیمن از معا_

 .شهیکه به مرور زمان خوب م نهیمن ا صیتشخ یعنی ستین یداره اما جد دیدر د یمشکالت
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به دکتر داشتم. با  یبد یلی. حس خدمیکشیو داشتم کامال با دهـ*ن باز نفس م یسخت به

 .دمیفهم یهمه تخاصم رو نم نی. علت اکردیم رمیتحق ینگاهش انگار جور بد

 

 

 ....رسوندنش رید نکهیکه قلبش به علت ا نهیکه بدتر از همه اس ا یزیاما چ _

 

 

ناتموم گذاشت. دستم از شدت خشم  یا رکانهیخاص و نگاه ز یاش رو با دو به شک جمله
م بشدت از کوره در رفت نباریتونستم حرکات و حرفاش رو تحمل کنم... ا ینم گهیمشت شد د

 :زدم ادیو فر

 

 

 هان؟ تو چطور یدونیم کریدر و پ یب یخرابه  نیرسوندنش به ا رینکنه تو منو مقصر د_
که راجع  یدیبه خودت حق م یبه چه اجازه ا ؟یحرف بزن یطور نیبا من ا یکنیجرات م

 !! حدتو بدونیمن قضاوت کن ایبه اون 

 

 

رو از  یبرخورد نیانتظار همچ دیکرد. شا خیو  دیکه رنگ از چهره اش پر دمیوضوح د به
گستاخ باشه که به خودش اجازه بده که بخواد درباره  نقدریا کردمیمن نداشت! اصال فکر نم

 کردیرفتار م ییادمها نیتونستم افکارش رو درک کنم ع یو همراهش قضاوت کنه! نم ماریب

 !به طرف مقابلشون دارن یکه حس خاص

 

 

 یا هگیکس حق نداشت به چشم د چی. هدیلرزیگر گرفته بود و دستام از زور خشم م صورتم

 ...کس چیشه! ه صیحر حهیحق نداشت نسبت به مل یشکیرو نگاه کنه. ه حهیمل
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 یبلند به سمت در اتاقش رفتم و بعد از خروج کامل درو ب یهاجام بلند شدم و با قدم از
. ضربان قلبم سر به فلک گذاشته بود... من واقعاً چم شده بود؟ راهه پله دمیبه هم کوب اریاخت

 ...رفتم نییگرفتم و با تموم توان و سرعتم ازشون پا شیهارو در پ

اومد که بابا رو هنوز پشت خط نگه  ادمیبه دست خشک شده بودم  یطور که گوش همون

 .داشتم

 

 

هتره ب یشد ول یچ کنمیم فیبعدا تعر یعنی... عیناخوش احوال بود  کمیمهبد  زهی... چزیچ_
 دنبال ما؟ یایب شهیاومدم نشد پول ور دارم. م یراه نره منم هول هولک ادیکه ز

 

 

ن برسه سکوت کنه و م حاتیکه وقت توض یداد تا زمان حیتعجب کرد اما ترج نکهیا با

 .منتظر بمونه

 

 

 .نیبمون نی. هر جا هسترسونمیباشه بابا جان آدرس رو بده خودمو م_

 

 

امو به مهبد  رهی. نگاه خمیمنتظرش هست مارستانیب اطیبهش دادم و گفتم که تو ح آدرس
. دیلرز نهیشده بود. قلبم تو س رهیخ کایرا یتفاوت اما مسخ شده به چهره  یدوختم که ب

ه. باش خی مردیم ادیبراش از عشق ز یدختر که زمان نینگاهش نسبت به ا تونستیچطور م
که به هر  ییبر خالف تمام زمان ها نباریبهم انداخت. ا ینگران هاومد کنارم و نگا لیسه

تو دست و بال فکرم نبود که بتونم ارومش کنم. چشم  یچیآرومش کنم ه تونستمیم ینحو

 .افتاد یمهبد پس م دنینداز کردم که انگار داشت از درو برا کایچرخوندم و را
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چنگ  یمانتوش رو جور بد ی. دستش پارچه دیتو چشماش د شدیاشک رو به وضوح م برق
 یکرده بود. موهاش مش و کاه رییتغ یلی. از نظر شکل و ظاهر خدیلرز یزده بود و م

 .تر و زنانه تر برداشته شده بودن کیو بار شهیرنگ شده بودن و ابروهاش کوتاه تر از هم

 

 

و خط  ملیاز ر ی. ردکردیم ییرو صورتش خودنما شیشگیو کمرنگ هم حیمل شیارا

 .دکر ییگونه هاش خود نما یرو شدیم دهیکش نییکه از چشماش به پا یچشمش بخاطر اشک

 

 

براش  یکه روز یتونست از کس ی. نمدنیلرزیکمرنگش م یجگر یرژ خورده  یلبها

 .چشم برداره کردینگاهش م یحس چیه یچوب خشک ب هی نیاما حاال فقط ع مردیم

 

 

ه ب یبیمهبد حلقه کردم که از بهت در اومد و نگاه غر ی دهیالغر و کش یرو دور بازو دستم

 .انداخت زدیچشمهام که صورتش رو دور م

 

 

 ومد؟یبابات ن_

 

 

و  ر حفظ ارامش دیسع نکهیا اابروهاش افتاد. ب نیب یو اخم بد دیلرز یبیبه طرز عج صداش
و ت یشده! سر در گم شیخودش داشت اما مشخص بود که اونم دچار تشو یتفاوت یموضع ب

که تا اون لحظه فقط سکوت کرده  لیپا اون پا کردناش مشهود بود. سه نیتموم حرکاتش و ا
مماس به من شده بود تو گوشم زمزمه  بایکه بدنش تقر یشد و در حال کیبهم نزد یبود کم

 :کرد
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ونده پس کم م م؟یدختره بر نیبا ا یبرخورد و گپ چیه یب نجایزودتر از ا ستیبهتر ن نیبب_
 میببر ایب الیکه باهاش حرف بزنه. من نگران مهبدم، ل خوادیحتما م ی. ولشم کنچارهیب فتهیب

 .جا نیداداشو از ا

 

 

ه که رو ب ی. دستم رو پشت مهبد گذاشتم و با فشار کمرو فقط در سکوت تکون دادم سرم

 :گفتم یجلو به کمرش وارد کردم با لحن اروم اما محکم

 

 

 داداش؟ میبر_

 

 

گرفت و تا چشمام شعله  شینگام کرد. دلم ات یا گهیو در مونده تر از هر موقع د عاجز

 .دیکش

 

 

 :حوصله لــ*ب زد یاش از هم باز شد و ب دهیرنگ پر یلبا

 

 

 ...میبر_

 

 

 .هم گذاشتم یباشه رو یرو به نشونه  چشمام
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اش قفل کردم و اروم به سمت در خروج قدم  دهیکش یاستخوان یانگشت ها یرو تو انگشتام
شده و حرکات و قدم  رهیکه پر حسرت به مهبد خ کایرا رهیت ی. نگاهم به نگاه ابمیبرداشت

نگاهش دل  ی. تمناکردیالم رو بد ممردمک هاش ح دنیگره خورد. لرز دییپا یهاش رو م
 یشده و سهم کس کیشر یا گهیش رو با مرد د یزندگ نکهیا د. با وجوکردیسنگم اب م

. چند دیباریصورتش م یاز داداش من شده بود اما عشق به مهبد از تموم اجزا ریغ گهید

 :گفت یفیگرفته و ضع یکه با صدا میرد نشده بود شتریازش ب یقدم

 

 

 .مهبدصبر کن _

 

 

. کاش دوباره ختیحس کردم و قلبم ر زدیم برهیمهبد رو که تو دستم و یدستها لرزش
که کم کم داشت تازه  قیزخم عم نی. کاش اشدیکاش دوباره هم کالم مهبد نم زدیصداش نم

 ششیر شیو ر شدیمهبد نم قیبر زخم عم ی. کاش صداش خنجرشدیبست باز نم یَدلَمه م

 .کرد ینم

 

 

ش. خود ی نهینه تو س دیتپ یقلب مهبد اوج گرفته بود. قلبش انگار تو گوش من م یصدا

 .زده اش شروع کرده بودن به گرم شدن خی یدستا

 

 

 برگشت که منتظر و کایبه سمت را دیکه کش یو با آه رونیمن ب یدستا نیرو از ب دستش
ه از هم شتریممون و به یرو خیکه گفت انگار اب  ی. اما با جمله اکردیوقفه تماشاش م یب

 !ختنیر کایرا یرو

 

 

 .نیاشتباه گرفت گهید یخانم! فکر کنم منو با کس شناسمیمن شمارو نم_
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زوم  کایرا یاراده رو یحد ممکن گشاد شد نا باور نگاهش کردم. چشام ب نیتا اخر چشمام
 نیینگام کرد و سرش رو پا نیغمگ لی. سهدادیسرش رو تکون م رانیو ح ریشد متح

 یکرد. در حال یبلند ط یخودش و مهبد بود رو با قدم ها نیکه ب یفاصله ا کایانداخت. را
هق هقش بلند نشه سرشو باال گرفت و  یبود تا صدا اشتهدهنش گد یکه پشت دست شو رو

 .سنگ سرد مهبد رو اسکن کرد نیو ع دهیصورت رنگ پر

 

 

 افهیرفته. ق ادتیکارو باهام نکن. نگو منو  نی. اگنیم یا گهید زی. چشمات چیگیدروغ م_
 یه اونکنم. نشد ب رونتینکن! من نتونستم فراموشت کنم. نشد از ذهنم ب یمن سنگ یاتو برا

 .به تو محبت کنم، به اونم محبت کنم تونستمیکه کنارمه همون قدر که م

 

 

رو  یترشیب تنگ بود و نتونست جمالت هی. نفسش از گردادیگلوم رو فشار م یبیعج بغض
 دوتاشون نیرو که ب نیاز زم یبگه. نگاه اون به مهبد دوخته شده بود. اما نگاه مهبد نقطه ا

 .بود رو هدف گرفت

 

 

که اشک هاش از  یدور ساعد مهبد حلقه شد و در حال کایرا دیو سف دهیکش یها انگشت

 :بست گفت یو بغض راه حرف زدنش رو م خوردیسر م نییگونه هاش به پا یرو

 

 

ر قلبت که گوش فلک رو ک یصدا نی. بگو که اادینم ادتیتو چشام نگاه کن و بگو که منو _
بگو! بگو چرا  ی. بگو که دوستت ندارم بگو که منو فراموش کردستیکرده بخاطر من ن

 !یبزن خودت خنک ش شیمنو ات گهیبگو! بگو د ینامرد یگینم
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 .دیکش ونریب کایرا فیظر یاروم ساعدش رو از دست ها مهبد

 

 

 ...دینا محرم دست بزن هیبه  ستیدرست ن_

 

 

تر  یرو َجر کایکار بدتر را نیاما ا دیکنار کش کایرا یاز جلو یحرف اضافه ا چیه یب

 .کرد

 !...دلم واست پر نکشه دمتینا غافل د ینجوریبگو تا هر وقت ا یجرات دار_

 

 

 :به عقب انداخت و گفت یچشم نگاه یاز گوشه  دادیهمون طور که راهش رو ادامه م مهبد

 

 

 !یمن تموم شد یبرا گهیتو د_

 یقرار نگاهش رو یخاموش شد. لباش از هم باز مونده بود و ب کایبرق نگاه را انگار
. برگشتم و شدیدورتر م دشیداشت از محوطه د ی. داداش به آرومزدیوجنات مهبد چرخ م

مهبد سست و لرزون  یانداختم. قدم ها که سر جاش خشکش زده بود کایبه را ینگاه مین

 .گرفته بود شیکه انگار کل وجودش آت یجوریبودن. گونه هاش سرخ سرخ شده بودن 

شدم.  دهیکه دستم تو دستش بود ناخودآگاه به دنبالش کش یاراده تند تر شدن و من یهاش ب قدم

 .کردیم تمیفرار کنه اذ کایرا دیو از محوطه د طیازون مح خواستیفقط م نکهیحس ا

 :به آرامش دعوتش کردم ناخوداگاه

 .به خودت مسلط باش داداش_

از گوشه چشم بهم انداخت و نفسش رو صدا دار فوت کرد. چشمام رو چرخوندم  ینگاه مین
قدم هام رو  بابا دنیباشه. با د دهیرس گهید دیکنم. با خودم گفتم با دایتا هر چه زودتر بابا رو پ
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م نگاه دید ی. با نگاهش رد نگاهم رو زد. وقتدمیرو به دنبال خودم کشتند تر کردم و مهبد 

 :باباست و قدم هام به چه علت تند شدن رو به من کرد و گفت متبه س

 .میبنده خدا رو هم ضا براه کرد نیا یاول صبح_

 یتیاگله و نارض نیکتریبابا که دقت کردم کوچ یرو لبام نشست. به چهره  یکم رنگ لبخند

 .شدینم دهید میبه قول مهبد ضا براهش کرده باش نکهیاز ا یا

مهبد و  نیزده بود و نگاهش کنجکاو ب هیتک مارستانیبه در ب نهیدست به س یخاص ژیپرست با

 .دادیهاش جوالن مبود که تو چشم ینگران ،یاز کنجکاو شتری. بزدیگشت م کایرا

 :م و گفتمبپرسه رو بهش کرد یزیفرصت کنه و چ نکهیاز ا قبل

 !م؟یزودتر بر شهیم_

 :که بهم انداخت از در گرفت و گفت یشو با نگاه قاطعانه ا هیتک

 !آره چرا که نه_

 سخت یلیبه چهره متفکرش انداختم. خ یمهبد رو کامل تو دستم چفت کردم و نگاه دست

 .کنهیفکر م یبه چ نکهیا دنینبود فهم

 !شیدیفراموش کن که د_

 !دونستمیبود که به زبونم اومد! چراش رو خودمم نم یجمله، جمله ا نیا ناخواسته

 یمعن یب ییجورایکه زدم،  یحرف دیشا دمیدر سکوت بهم انداخت. تازه فهم ییگذرا نگاه
که دوباره زخم  یشدنش لحظه ا شیر شیو ر یمیبه زخم قد یزیربا خون تونهیم یبوده. ک

 !سر باز کرده رو فراموش کنه؟

رو براش باز کرد و داداش عقب نشست... منم رفتم و خودم رو کنارش جا  نیدر ماش لیسه

 .زده ام رو نوازش کرد خی یسر پنجه ها نیماش یکردم. گرما

ود. حاکم ب نیتو ماش ینیجلو نشست. جو سنگ لیکرد و سه میرو تنظ یبخار یدرجه  بابا
 ترشیکه ب یهر چ ستمدونیسکوت عذاب آور رو نداشت. م نیکس قصد شکستن ا چیه

. تو افکار خودم گم بودم که بابا رشته کنهیم دایپ یمجال خودخور شتریسکوت باشه مهبد ب

 .کالم رو به دست گرفت ی

 .مهبد گمیم_

 رهیخ رونیچونش گذاشته بود و به ب ریبه مهبد که دستش رو ز یقینگاه گذرا اما دق نهیاز ا و

 .شده بود کرد
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 جانم آقا حامد ؟_

دور زد و فرمون رو صاف کرد.  میدیشد. به دوربرگردان که رس انیکم رنگ بابا نما لبخند

 .. باالخره بابا به حرف اومدکردیمهبد همچنان منتظر و کنجکاو نگاهش م

 .ادیمهمون ب هیخونه خوب استراحت کن که عصر قراره برات  یرفت_

 : میزمان گفتو هم میرو نگاه کرد گهیمن و مهبد هم د متعجب

 !مهمون؟_

 :ما خنده اش گرفته بود گفت ییکه از هم صدا بابا

دبش  زیسورپرا هیفاش نشه تا در حد  تشی. فعال هوهیک گمیبهتون نم یاره مهمون. ول_

 .بمونه

 :رو خاروندم و گفتم سرم

 دیبا میندار یزیتو خونه چ ادیما ز میواسش آماده باش ادیم یچه ساعت نیخب ال اقل بگ_

 .. زشته آبرومون جلو مردم نرهمیکن دیخر

 :رو تکون داد و مصمم گفت سرش

الزم  ای. فقط بگو چکنمیجور م خرم،یرو م یاالن که برسونمتون خونه خودم همه چ_

 .سیبنو ستیل هیو برام  یدار

خودکارم  هیدرآورد و  نیکاغذ از داشبورد ماش کهیت هیسکوت فقط سرم رو تکون دادم.  در
 ییزایگذاشتم و تموم چ فمیک ینشسته بودم گرفت. کاغذ رو رو نیه سمت من که عقب ماشب

زد و  یو بلند باال شد مهبد بهم سقلمه ا دیکه به انتها رس ستینوشتم. ل میکه تو خونه کم داشت

 :گفت

 .گهید میدیخریهارو م نیخب خودمون هم هیچکار_

در خونه متوقف کرد و به سمت  یرو جلو نیکه حواسش تموم و کمال به ما بود ماش بابا

 :دیمون چرخ

چون  یکردن براتون سخته در ضمن اون در اصل مهمون منه ول دیخر نیندار نیشما ماش_

 .خونتون ادیم نهیمشتاق تورو هم بب

 : زد یمهبد کش اومد و لبخند محو ی*ب هالــ

 .مهمون مهمونه چه مهمون من باشه چه مهمون شما_
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 : کرد و گفت یتک خنده ا بابا

شو منم  ادهیپ االی! یباز یزور نزن که حرف حرف منه و تو سماجت بهم م نیاز ا شتریب_

 .کارم یبرم پ

 یانگشت ها نیرو از هم ب ستیکرد. ل رونیب نیگرفته بود رسما همه مون رو از ماش خندم
تام ت. دسسوز هوا تو جونمون نشس میشد ادهیکه پ نیو جلو دستش گذاشت. از ماش دیمن کش

 .رو تو قفل چرخوند دیگرم بشن. مهبد کل یکردم تا کم میکاپشنم قا نیآست یرو تو

 .شمیتو که دارم منجمد م نیزود بر_

 و بعد از باز دمی. شالم رو از سرم کشدمییزودتر از همه رفت تو و منم به دنبالش دو لیسه
رفتم و شعله  یکردم. به سمت بخار زونشیآو یچوب لباس یرو یکردن در خونه سرسر

قهوه،  ،ییکرد رو بهش کردم و گفتم : _چا زونیکردم. مهبد که کاپشنش رو او ادیشو ز
 ؟یخوریم یزیچ یجوشونده ا

 :کجا بود برداشت و گفت دونمینم قایکه دق ییاز زل زدن به جا دست

 .نیبخوابم هم خوامیمن فقط م نیبخور نیدوست دار یندارم شماها هر چ لیم یچینه به ه_

کار  نیبارم هم نیا بردیخواب پناه م یایو به دن شدیکه ناراحت م ییو وقتها شهیهم مثل

 .رو کرد

 اگر بخوابه چند دونستمیبخوره بخوابه، م یزیچ نکهینگرانش بودم. خوب نبود بدون ا اما

 .خوابه یوقفه م یرو ب یساعت

ر که د یا یضعف جسمان نیبا ا یکه داشت ییتنش زا طیشرا نیاما با ا یندار لیم دونمیم_
اونو بخور بعد هر  رمیگیلقمه برات م هی. یبا شکم گرسنه بخواب ستیدرست ن یکل دار

 .یبکن. لباستم اول از همه عوض کن که راحت باش یدوست دار یکار

گرفت. همزمان با رفتن مهبد،  شیحوصله سرش رو تکون داد و راه اتاقش رو در پ یب
اومد. از فرصت استفاده  رونیب دیمالیم یکه صورتش رو دو دست یاز اتاقش در حال لیسه

 : گوشه و گفتم هی دمشیکردم و کش

 گفته که به اون روز افتاد؟ حهیبه مل یداداش چ یدونیتو م_

 :گفت کردیبودم نگاه م دهیکه متعجب دستم که ساعدش رو چسب یحال در

 .دونمیگفته نم یچ یگفته ول ییزایچیشده و  یعصبان دونمینه فقط م_

 .و دستش رو ول کردم دمیکش یقیعم نفس
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 .نیصبونه تو بخور. جفتتون منو از درس و مشقم انداخت نیخب بش یلیخ_

 :حرفم تموم نشده بود که مشکوک برگشتم و نگاهش کردم و گفتم هنوز

 !؟یبر یخوایکال مدرسه نم گهیتو نکنه که د نمیبب_

توش کشف کنه انگشتش  یخاص زیاشاره شو تو گوشش انداخت و انگار که قرار چ انگشت

 :رو چرخوند توش و گفت

 .! بابا من امروز مجبور شدم که با داداش برمالیل یکنیحقا که خوب حرف تو پاچه آدم م_

 !یر خودتنگاهش کردم که بعله خ یابروم رو باال انداختم و جور یتا

 :باال انداخت یو شونه ا دیاون گوش المصب کش یدست از حفار باالخره

از  یخب پس تو چرا دار رهیبگ میاش تصم ندهیآزاده واسه آ یمگه داداش نگفت هر کس_
کنم  لیامروز درس و مدرسه رو هم تعط نیکه اصال از هم رمی! خب گیپرس یمن حساب م

 !مورد نیتو ا یکن یچ یخوایتو م یخب که چ

 .نداشت دهیبشر فا نیو روم رو ازش گرفتم. اصال بحث کردن با ا دمیکش یپوف کالفه

 !بکن خوادیدلت م یاصال به من چه هر کار_

نون دهنش گذاشت. کره و مربا رو از  کهیت هیزد به نشونه تمسخر زد و  یا یتصنع لبخند
روش. داداش بر  ریدار پنمق هیو بعد هم  دمینون مال یکره رو یدر آوردم. مقدار خچالی

و کره و گردو دوست داشت.  ریگردو دوست دارن، نون و پن ریخالف همه که فقط نون پن
ورداشتم و به سمت اتاقش راه  یدست شیو نون رو رول کردم. پ تمچندتا گردو تو نون گذاش

 .افتادم

بودن. از اتاق مهبد هم  دهی. انگار تو خونه گرده مرده پاشومدیکس نم چیاز ه ییصدا چیه
به در زدم. منتظر موندم تا  یرو تو دستم جابجا کردم و تقه آروم یدست شی. پومدینم ییصدا

 یبه گوشم نخورد. اروم در رو باز کردم و سرم رو از ال ییصدا چیداداش جواب بده اما ه

 .دمیدر تو بردم و سرک کش

 هدیگلوش کش ریحد ممکن ز نیآخربالشش گذاشته بود و لحاف رو تا  یسرش رو رو مهبد
. کردینم تیگرم کردنش کفا یهم برا یا شهیلحاف پشم ش یگرما یبود. اما انگار حت

گذاشتم و از  زیم یرو رو یدست شیبود. اروم پ دهیجمع کرده و خواب نیخودش رو مثل جن

 .مهبد با دقت پهنش کردم یپتو درآوردم و رو هکه سر و صدا بلند نش یکمد جور

تو خواب هم مشخص بود که چقدر  یسر جاش جابجا شد. حت یخورد و کم یفیخف تکون
و ت یابرو هاش افتاده بود که حت نیب یکی. اخم کوچستیاعصابش خورده و حالش خوش ن
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و که ت نقدری. تو دلم ناخواسته قربون صدقش رفتم. اکردیم شتریخواب هم جذبه اش رو ب

 .فقط نگاهش کنه ریدل س هیو  نهیبش ستخوایآدم دلش م شدیخواب مظلوم م

بود کنار زدم. تموم دار  ختهیر شیشونیاز موهاش که رو پ یرو دراز کردم و دسته ا دستم
 یزنده بودنم بود. هرچ لیو دل ی. تموم دلخوششدیآدم خالصه م نیفقط به ا ایندار من تو دن

 ادم از خود گذشته هی نقدریا شدی. مگه مشدمیپر از عشق م شتریب کردمینگاهش م شتریب

 .ساکت و صبور باشه نقدریباشه ا رباشه، فداکا

. دیوابخ ی. اخرم کار خودش رو کرد با شکم خالدمیشباهت به آه نبود کش یکه ب یقیعم نفس
 شیمنو پ لیآهسته از کنارش بلند شدم و لقمه رو با خودم به اشپزخونه برگردوندم. نگاه سه

 .دتو دستم رو دنبال کر یدست

 پس؟ یچرا برگردوند_

 :گفتم زمیبر یخودم چا یتا برا داشتمیرو بر م یطور که قور نیهم

 .داره یکه افتاده چه حال یاتفاقات نیبا ا دونهی. خدا مدهیخواب_

 : دیداغ بود سر کش مهیشو که هنوز نصفه و ن ییبهم انداخت و چا ینگاه مین

 .هماهنگ کنم که به برنامه هام برسم رمیبعدم م اسری شیپ رمیسر م هیمن _

رو هوا خشک شد! برنامه هاش؟!  داشتمیبر م یکه داشتم نون از جا نون ینجوریهم دستم

 !کدوم برنامه ها

 کدوم برنامه ها؟ دمینفهم_

بود که مهبد  ییزای! منظورش همون چهیمنظورش چ دمیسکوت فقط بهم زل زد که فهم در
بکنه. قبل  شیزندگ یازش حرف زده بود و قرار بود هر کس مشخص کنه چکار قرار برا

 :کنم گفت چشیبازپرس ها سوال پ نیبکنم و ع یا گهیبخوام سوال د نکهیاز ا

 .دارم مستقل شم میتصم_

 .تکرار کردم یجمله اش رو با مکث اما سوال دیابروم باال پر یتا

 !؟یبدونم چجور شهی! م؟یمستقل ش... یدار میتصم _

لحظه به خودش شک کرد! اما زود  هیبعد از حرفم سر تا پاش رو برانداز کردم که  یجوری

 :گفت یبه غبغب انداخت و با لحن محکم یخودش رو جمع کرد، باد

 !ینکنه تو به من شک دار نمیبب_
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ود تا ب یعصب یخنده  هیشب شتریخنده. بنظر خودم ب ریزدم ز یپخ هویشد که  یچ دونمینم
ده چرا خن دونمیو با اخم نگاهم کرد. نم دیقهقهه. لقمه شو با حرص تو ظرف جلو دستش کوب

 چشم هام رو که ریو دل درد گرفتم با دست اشک ز دمیخند یکه حساب ی! وقتومدیهام بند نم

 : بوجود اومده بود پاک کردم و گفتم ادیز دنیبر اثر خند

 یخوایکجا م قایمستقل شم دق خوامیواسه خودش پا شه بگه م یمگه شهر هرت هر ک_

 !ابون؟یتو کف خ ؟یمستقل ش

 !دیباریم شیچشماش آت از

 دنیرو مشت کرد و نون لواش تو دستش رو مچاله کرد. خنده هام خود بخود با د دستش

 :گرفتن و ادامه دادم یحرفم رو جد یقطع شد. اما پ تشیعصبان

 ...اونجا مشتقل شُ  یبگ تیناتن یخونه مامان بابا یبر یخوایخونه م نیاز دمیشا_

و  دنیپر زیم یرو لیکه تموم وسا دیکوب زیم یحرفم تموم نشده بود که با مشت رو هنوز

 : قلب منم افتاد از ترس تو پاچه ام! صداش بلند و دو رگه شد و گفت

 یدیمفه ستمیمن مثل تو سوسول ن یدیادامه م فتیبه اراج گمینم یچیه یه الیل گهیبسه د_
 نویمسخره کردن ا یشم و بگم مستقل شدم تو هم برو به جا هیبرم سر بار بق ستی؟ قرارم ن

 !یاحترام بزار گرانید ییکه ال اقل چطور به برنامه ها، نظرات و توانا ریبگ ادیاون 

شم کر داد و گو کیرو سرام یبد یکه صدا دیرو با تموم شدن حرفاش عقب کش یصندل
 یبود تمسخر راه درست لیحق با سه دیشا کردمیشد! با دهـ*ن باز بر و بر رفتنش رو نگاه م

نشده بود که حاضر و آماده با  هیثان یکیراه رو انتخاب کردم. ا نیچرا ا دونمینبود اما نم
جلوم ظاهر شد و  رفتیو م دیکوبیم نیکه پاش رو با حرص رو زم یلدر حا رونیلباس ب

 .راهش رو به سمت در کج کرد

 :که نشسته بودم صدام رو بلند کردم و گفتم ییشدم و از همون جا زیخ مین

 !؟یوقت صبح نیا یریکجا م_

گفتن تورو سننه اکتفا کرد و در رو بست و رفت! سرجام نشستم و سرم رو تو دستام  به
که  کردیادعا م دادیم ریش یدهنش بومباحث حرص درآر بودن هنوز  نیگرفتم. واقعا که ا

داشتم حرص  یواقعاً من واسه چ دمیرو فتح کنه. صورتم رو با دستم مال ایدن تونهیم
خودش تجربه  دیچشیخودش سرد و گرم م دیبود با نیهم م! اصال درستش هخوردم؟یم
دن فکر کر. شهیو درست نم رهینم شیفقط با حرف پ یجورنیهم زیچ چیتا بفهمه ه کردیم

. شدیو سردرد م یحساس فقط باعث اعصاب خورد یزمان ها نیاونم تو ا زایچ نیبه ا
صبونه رو  زیحوصله م یبکور شده بود.  یخوردن صبحونه به کل یادامه  یاشتهام برا
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چند وقت از درس و مشقم عقب افتاده  نیا یبرگردوندم. حساب خچالیرو به  یجمع و همه چ

 .کنکور داشتم گهیه دسرم چند ما ریبودم خ

و  درس نخوندن یمون رو مرتب کردم و رفتم تو اتاقم تا باالخره بعد از کل ینقل اشپزخونه

 ...چند روزه رو جبران کنم نیا یها یدرسا کم کار یعقب موندن از همه 

 کردمیمطالب رو نگاه م شتریب یهام رو باز کردم و هاج و واج نگاهشون کردم هر چ کتاب
انجام نداده بودم. انگار مغزم کشش  یکار چی. چند ساعت گذشته بود و من هدمیفهمیکمتر م

به سر دردم اضافه  گذشتیم یبخونم اما هر چ یمطالب رو عمق کردمیم ینداشت. سع
 دایچرا جد دونمیکتاب رو بستم و پرت کردم رو تختم. هوف نم ی. با اعصاب خوردشدیم

 .نهیشیتو مغزم نم یچیخنگ شدم ه

 ادیکه قراره ب یکه اون کردمیفکر م نیبه ا کردم،یطور که خودم رو سرزنش م نیهم
شه اصال ؟! بابا چرا اونو از با دیبا یهست؟! چه شکل یاصال زنه، مرده؟ چ ه؟یخونمون ک
بود؟! از سر جام بلند شدم و به  یآدم ک نیبود مگه ا دهیکردن د زیسورپرا یمناسب برا

تا ته  شمیبرف ن یدونه ها دنی. با ددمیکش یرو اروم به کنار هسمت پنجره رفتم و پرد
دوست داشتم ساعت ها نگاهش کنم.  یعاشقش بودم. از بچگ شهیشد. برف... همباز 

دم پنجره و نشستن برف رو  یسیساعت ها وا دهی. جون مدیبار یمخصوصا که اگر شب م

 .ها کردم ومدیکه از جدار پنجره م ی. سر پنجه هام رو که به خاطر سوزیماشا کنت

 هیتوش حالم نکرد فرق برف امسال با بق کرد،یخوشحالم م شهیبرف اونقدر که هم نباریا اما
نبود که تند تند برف رو گوله  گهیرو کنار خودم نداشتم. د مهینج گهیبود که من د نیسالها ا

 خچالیاز  جیبچه ها هو نیکه بدوئه ع ستین گهیکنه و مهلت پرت کردن هم به من نده. د
 هیکه  ستین مهی... نجرهیخوشگل مون که جون بگ یرو صورت آدم برف ارهو بز ارهیب

 .یلبخند آدم برف یگوجه رو قاچ بزنه و بزار جا

و  مهینج یآور ادیها... با  یآدم برف یبخندن... حت دیهمه با ادیبرف م یوقت گفتیم اخه
 یخاطره ا چیه گهیبردم که د یپ نیخنده هاش که به وضوح تو ذهنم حک شده بودن به ا

زنانه که  فیلط یصدا هینمونده و  میکهنه تو ذهنم از مادر واقع یاطیچرخ خ هی یجز صدا

 ...من یالیمادر... ل یالیل گفتیم شهیهم

 دمای زمیاز مادر عز یچیه گهیسقوط کرد. چرا د یتاب یتو چشمام حلقه زد و بعد با ب اشک
از مرگ نداشتم  یتصور چیبودم که از دست دادمش اون موقع ه کیکوچ یلینمونده بود؟ خ

فوت کرده  روزید نیجا از دست داده باشم، انگار که هم هیحاال انگار که جفتشون رو  یول

 .زدیتو ذوقم م شونیخال یبودن، جا

 چیه یبه سمت کمدم و از توش صندوقچه پر رمز و رازم رو که تا حاال درش رو برا رفتم
 یاز شده از سنگ ها دهیپوش کیکوچ ی. صندوقچه ادمیکش رونیکس باز نکرده بودم ب

 .درش خورده بود یکه رو یخوش رنگ و قفل کوچک روزهیف
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 ...هام یاهم بوده. از دوران هفت هشت سالگهمر شهیصندوق هم نیکه بچه بودم ا یزمان از

ه رنگ رو رفت دیتشکم بردم و کل ریبا دست پس زدم. دست ز دیرو که از چشام چک یاشک
همه  نیخشک شده هنوزم بعد ا اسیصندوقچه رو برداشتم. درش رو باز کردم عطر گل  ی

 ادگاریرو که  کمیکوچ یبود. عروسک پارچه ا یصندوقچه زندان نیا یمدت تو جسم چوب
رو که مادرم نگاه ملتمسانه ام  یشب ادمهیکردم.  نگاهشبود برداشتم و  یدوران سخت کودک

ما ا ومدینم ادمی. چهره اش بخاطر گذشت سالها دید نیتریعروسک پشت و هی دیخر یرو برا

 ...نگاه شرمنده شو چرا

جور  یها سالش شد که عروسک شیدخترک ش یکه شرمنده  ومدیم ادمیصدا شو  بغض
نداشت. من اون روز اشک مادرم رو  دنشیخر یبرا یو مادرش توان مال دیدیواجور م

 .ختیر ینازش اشک م یبا اون چشم ها دشیسف یچادر گل گل ریکه ز دمید

 یتو بچه  گهیم شهیرو گرفته بوده باشم. مهبد هم یزیلج چ یندارم تو بچگ ادی چوقتیه
 یکرد و با دستها هیبخاطر قانع بودنم بود که مامان تمام اون شب رو گر دی... شایبود یقانع

 .برام عروسک دوخت فشیضع یزحمتکش خودش با چشم ها

و شعر عروسک قشنگ  خوابوندمیپاهام م یاون روزا که عروسکم رو رو یدلم برا چقدر

 .تنگ شده بود خوندمیرو م دهیمن قرمز پوش

دلم مادر  خواستیقلبم گذاشتم و فشارش دادم. دلم نوازش مادرانه م یرو رو عروسکم

 .خواستیرو م مهی. دلم نجخواستیم

 !ال؟یل_

 شل و ری. بابا متحدمیبا ترس از جام پر کردیکه متعجب نگاهم م لیسه یصدا دنیشن با
ها و نگاهم رو خوند.  هیعروسک تو دستم حرف گر دنیبود. با د ستادهیوارفته کنارش ا

ما ا لیشد. سه رهینقطه از فرش کهنه اتاقم خ هیگرفته به  یانداخت و با حال ریسرش رو ز
 یلیدونم چرا اما خ یزل زده بود. نم یو رو رفته پارچه ا رنگهمچنان به اون عروسک 

 هاومده باشه ب ادشی یزیشد انگار که چ یبه حال یاون عروسک حال دنیزود حس کردم با د

 :لــ*ب باز کرد و گفت یسخت

 ...اون.... اون عروسک_

 یجور هیبود که  بیشده بود. برام عج سیعروسک تو دستم نگاه کردم که از اشکام خ به
مامان  یوقت زدیچشمام تو چشماش دور م شناسهیرفتار کرد که انگار اون عروسک رو م

 .کمتر از سه سال سن داشت لیعروسک رو برام درست کردم سه نیا

 ؟یشناسیعروسک رو م نیتو ا_

 .متوجه اش شدم یسخت گفت که به یزیلــ*ب چ ریز اروم
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 ...مامان شکست یاطیاون شب سوزن چرخ خ_

 یاطیاون شب که سوزن چرخ خ گفتیتو نظرم جون گرفت. راست م یصحنه ا ناخودآگاه
و طول دوختن اون عروسک چرخش گذاشت و زار زد. ت یشکست مامان سرش رو رو

نا غافل  لیدور بودم که سه یبا سالها ی. هنوز محو خاطره بازدیمال یمدام مچ دستش رو م

 .اومد و بغلم گرفت

به خودم که تو آغـ*وش مردونه اش گم شده بودم انداختم. سرش رو رو  ینگاه مین متعجب

 :دیشونم گذاشت و با بغض نال

 ...خوامیمعذرت م خوامیمعذرت م_

 :اش گذاشتم و گفتم دهیو دستم رو دور صورت کش دمیکش رونیرو از آغوشش ب خودم

و ت یچقدر بزرگ شد دمیدست هات چقدر مردونه شده فهم دمیاالن که د یاالن که بغلم کرد_
 ل؟یسه یبزرگ شد نقدریا یک

از  هشیمادرانه بوده تا خواهرانه... هم شهیرنگ غم داشت. حس من به داداشام هم لبخندش
 دمیفهمینبودم. حاال م شتریب یخودم اون زمان بچه ا نکهیتو پرو پاچه من بودن با ا یبچگ

 یرو م شیپ یهاکوچولو سال الیهمون ل کنمینگاهت م یوقت گفتیبمن م شهیهم مهیچرا نج

 .ستنین یواسه مادر ها بزرگ شدن چوقتیبچه ها ه گنیچرا م دمیفهم ی. حاال منمیب

 یراب گهیلجباز و گاها اروم اون موقع االن د یکوچولو لینبود که سه یمنم باور کردن یبرا

 .شده یخودش مرد

 ینیزم بیچشمت به س شهیکه هم یمن یهنوزم اون داداش کوچولو کنمینگاهت م یوقت_
چرا مال من کمه منم از سهم  یگفتیبهم م شهیتا سرخ شه. هم کندمیبود که پوست م ییها

 .ختمیر یخودم برات م

 .نمیشد. دوست نداشتم شرم نگاهش رو بب یجوریخجالت روش رو ازم گرفت. دلم  با

 .الیاگر بد حرف زدم ل خوامیمعذرت م_

 دیبا گهی. ددمیکش شدیم شیکامال داشت زبر و پر از ر گهیصورتش که د یرو رو دستم

 .که حق داره به سرنوشتش فکر کنه رفتمیپذ یم دیرگ شده، باکه مرد شده، بز رفتمیپذیم

 هگیکه تو د امیبا خودم کنار ب دیبا گهیکه مسخره ات کردم انگار د خوامینه من معذرت م_

 .یمرد شد

 یو با نگران ختیر یچشماش رو گرفت. دلم هر یبیزود غم عج یلیزد اما خ یقشنگ لبخند

 : دمیپرس
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 !شد؟ یچ_

 :رو پس زد و گفت بغضش

مهبد ازم  یها یجبران تک تک فداکار یبرا یکه کار نیاز ا شتریب گذرهیهر روز که م_
 شهیو صدام بلند م میریگیهم قرار م یتو رو یگاه نکهی. از اشمیاز خودم متنفر م ادیبرنم

وجه اشتراک  چیاون ه یایمن با دن یایدن فهممیم شمیبزگتر م ی. هر چکشمیخجالت م
ده بو یکیبا من  میاز مشکالتش فقط تو دوران بچگ یبرخ دیاون شا یاینداره. دن یخاص

ما ا کنمی. درداش رو درک نمالیاونه ل یاینسبت به دن یشیپر آسا یایمن دن یایباشه اما دن
منم باهاش تو  یجوری خوادیهمش دلم م نمیب یرو، سپر بال شدنش رو که م دنشیدرد کش

 .شون بشناسمشم. به زخم هاش دست بزنم،  کیردرکش ش

براش  دینباید لمس کرد فقط با یرو گاه قیعم یاما زخم ها گهیداره م یچ دمیفهم یم خوب

 .نشه شیر شیبه خاطر گذشته سر باز نکنه و ر گهیکرد که د یکار دیمرهم شد. فقط با

 :خودم بودم که گفت یحال و هوا تو

قل شم مست خوامیباشه گفتم م ادتیواسه اجاره کردن. اگر  میدیچندتا خونه د میبا پدرت رفت_

 ...هم هست یا گهید زیچ ریحاال در کنار مستقل شدن فکرم درگ

زل زد. همون طور  شیدکمه ا ینگاهش کردم، عروسک رو برداشت و به چشما کنجکاو

 :گفت شدیعروسک غرق م یچشم ها یاهیکه تو س

 نیکه ا یتا زمان میکن دایجا پ هی دیبا زهیریم وارشید یخونه فرسوده شده لگد بزن نیا_

 .شه یخونه بازساز

خونه  نیبود موندن تو ا لیخونه کم شه اما حق با سه نیآجر از هی خواستیدلم نم یحت
ر خونه آجر به اجرش پ نیا نکهیبا ا میداشته باش یسر پناه امن ومدیداشت. منم بدم نم سکیر

 ...شده بود از خاطرات ما

 : اش و گفتم رهیت یقهوه ا یرو باال آوردم و زل زدم تو چشما سرم

قدر چ یدونیم میریکه وام هم بگ رمیگ م؟یکن یبازساز میخوایم ی. چجورمیما که پول ندار_
 م؟یسود پس بد دیبا

 : گفت نانیشد به چشام و با اطم رهیو محکم خ قرص

 .گهیداره د یراه هی یهر چ مه،یخدا با ماست، خدا کر_

کردنش  یبه عمل اجیتو فکر شه و فقط احت یزیکه انگار چ زدیمطمئن حرف م یجور

 .داره



www.taakroman.ir  

 

  

 
346 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

به  اجیاون راه حل هنوز احت یعنی زنهینم یکه اگر االن از راه حلش حرف دونستمیم خوب

 .جوانب داره یهمه  یبررس

 :دمیوز شده ام کش یبه موها یجام بلند شدم و دست از

 ن؟یدیهم رس یا جهیبه نت نیدیخونه د_

 .کرد تیزود به من هم سرا یلیکه خ دیکش یدار بلندکش ازهیخم

استراحت کنم داداش هنوز  کمی رمیخسته شدم م یلیخ دهیم حیبابات خودش شب توض_
 خوابه؟

ش رفت. نگاهم به نگاه بابا که سر رونیاز اتاقم ب لیبه تکون دادن سرم اکتفا کردم و سه فقط
بهم  خواستیدوختم. نگاهش انگار م کردیداده بود و نگاهم م هیرو به چهار چوب در تک

 .بگه یزیچ

 : و گفت دیرو تو دهنش کش لباش

. زودتر دمیشا ادیمهمون مون ب گهیگرفتم احتماال تا دو سه ساعت د یکه خواست یلیوسا_
 ؟یش ییرایآماده پذ یخواینم

نکرد.  یاشاره ا چیه د،یدیم یبه طور ناگهان یخلوتم گاه که تو  ییزایبه چ شهیهم مثل
معذب نشم. صندوقچه  ایبه حال خودم باشم و در برابرش احساس خجالت نکنم  زاشتیم

 .رو دوباره قفل کردم و به کمد بر گردوندم کمیکوچ

 یبرا یچیاما ه دیرسیو شستم شون. کم کم داشت وقت ناهار م ختمیر نکیهارو تو س وهیم
تو کار ها کمکم  لیاز مدرسه برگشته بود و همراه سه درست کردن در نظر نداشتم. سام

 .کردیم

 ...مشخص بود که چقدر فکر همه مون مشوشه یاما بخوب میمون مشغول کار بود همه

اشپزخونه نشستم و تو فکر فرو رفتم.  یصندل یرو یدرست کردم و کم یساده ا ناهار
خونه  یتا بازساز یو نقل مکان به خونه اجاره ا یجمع آور یبرا یادیز لیخداروشکر وسا

 .میمون نداشت

 ؟یکنیفکر م یبه چ_

 :حواسم رو پرت کرد دیجو یکه داشت م یاریو قرچ قرچ خ لیسه یصدا

 ...میکن ناهار بخور دارینبود برو داداش رو ب یمهم زیچ یچیه_

 .کرد و سرش رو تکون داد ینگاه مین
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 لیسه

که هنوزم  کردمیباز بود و گمون م مهید کردم. در اتاقش نسمت اتاق مهبد عقب گر به

 .گذاشتم و در رو به عقب هول دادم رهیدستگ یخواب باشه. دستم رو رو

تش رو . دسدمی. سر جاش نبود. به دنبال نبودش نگاهم رو باال تر کشدمیاتاق کش یتو یسرک
 یبیزل زده بود. آرامش عج رونیخونه گذاشته بود و به ب یمیقد یکنار پنجره  وارید یرو

دنم چشم متوجه اوم یحسش کنم. انگار از گوشه  تونستمیپشتش به من بود م نکهیداشت با ا

 .شده بود

 داداش؟ یخوایم یزیچ_

 و در رو دمیگرفته و بغض آلودش کنجکاوم کرد. کامل خودم رو به داخل اتاقش کش یصدا

 .پشت سرم بستم

 : دادم و گفتم هیدر تک به

 ت خوبه؟حال_

ارزش  حهیمل یو غم بود. چقدر برا أسی. نگاهش پر از دیپاشنه پاش چرخ یسمتم رو به
 دختر خالصه شده بود؟ نیقائل بود که تموم حال و روز بد و خوبش به ا

 : بم تر شد و گفت صداش

 .یچکار داشت یخوبم نگفت_

روز ها و ماه هاست که درست  کردمیفرق سرش تا نوک پاش رو بر انداز کردم حس م از
فرصت بود برادرانه  نیبهتر میخلوت کرده بود ینگاهش نکردم. حاال که دونفر یحساب

 .میو سنگ هامون رو وا بکن مینیبش

 :رو خاروندم و گفتم آبروم

 .میمردونه حرف بزن یقبلش چند کلمه ا خوامیخب من م یناهار رو آماده کرده ول الیل_

 :باال انداخت و گفت ییزد. کنجکاو آبرو یصورتم گشت یضاتک تک اع یرو نگاهش

 راجع به؟_

 : دهنم رو صدا دار قورت دادم آب

 .حرفا نیمستقل شدن و ا انیهَ... همون جر_

 .اتاقش اشاره زد یرنگ و رو رفته  یکرد. با سر به پشت رو محکم فوت نفسش
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 .نیبش_

ع شکمش جم ینشست. پاهاش رو تو نیزم یرو یبعدش خودش به سخت نمیشد تا بش منتظر
آثار درد تو چهره اش مشهود بود. حتما کمرش طبق  یزد. به خوب هیتک واریکرد و به د

 .آورد یخودش نم یو به رو کردیدرد م یلیعادت معمول خ

 فیاز ذهنم رو پشت هم رد یدوباره لغات فرار دیاما با ختیبهم ر میانسجام فکر تموم
 کردم؟یم فیحرف هام رو پشت هم رد دیاز کجا با کردمیروع مش دی. از کجا باکردمیم

 یداده و سوال یکه درس یمعلم دلسوز نیبهم زل زده بود. ع یجد یمهربونش با لحن نگاه
 دی. باکردمیو خودم رو راحت م گفتمیم دیو حاال منتظر شاگردش جواب بده. با دهیپرس

. ردمکیخالص م ومدیکرده بود و باال نم ریگ یفیکه از بال تکل ینفس نیخودم رو از شر ا

 :مکث گفتم یانداختم و ب نییرو پا سرمنفسم رو فوت کردم، 

ر طو نیو هم ستمیخودم با یکنم. کار کنم رو پا یجدا زندگ یمستقل تو خونه  خوامیمن م_

 .کنم دایمونده پ رو که از گذشته خانواده برام مجهول ییزایچ

 ...کردن واکنش هاش زیو شروع کنم به آنال ارمیب باعث شد سرم رو باال سکوتش

. هیتونستم حدس بزنم واکنشش چ یَدم پلک زدن. نم هیبدون  یحت کردینگاهم م یخنث
 یتو یکه به خودش اومد و نگاهش چرخ کردمیضربان قلبم باال گرفت. بر و بر نگاهش م

 .اتاق زد

من درست منظور رو نرسوندم و  دیشا ایباورم نکرده  دیکردم هنوز اون طور که با حس

 .قانعش نکردم

. نگاهش رو شکوندمیام قلنج دست هام رو م گهید یگرفته بودم و مدام با انگشت ها کیت
. نا مطمئن نگاهم دمیکش کردمیکه م یدست از کار یدستام فوکوس کرد. ناخودآگاه فور

 :. باالخره جون کندم و به حرف اومدم و گفتمکردیم

رو  ماتیتصم نیمقابله با تو ا یبرا یفکر کن خوامیدر اصل من... من اصال نم یعنی... یَ _

 ...یزیچ یا ینافرمان  ایکنم و  یسرکش خوامیم ایگرفتم 

! اما اون صبورانه شدمیداشتم از استرس هالک م گفتیم یزیو چ کردیزبون باز م کاش

 .که دست خودم نبود گرفتم یحرفم رو با تته پته ا ی. پکردیهمچنان منو بر انداز م

 یایکه با دن ایدن هی... دیجد یایدن هیخودم بسازم  یبرا یمتفاوت یایدن خوامیمن... من م_
به  خوامی... میکودک کارن فرق داشته باشه. م هی یاز خانواده  یکه عضو ییتموم بچه ها

 ...ریبه خودم باشم و ال غ یدارم که متک نویا ییخودم اثبات کنم که توانا

 .بخورم کهیهام که تموم شد سؤالش باعث شد  حرف
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 ؟یهست یو عصب یدیترس نقدریپس چرا ا یو اعتماد دار مانیخب اگر به خودت ا_

 یچی! هیاندازیم ریسر بزنگاه آدم رو گ شهیو هم یگینم یچیداداش آخ! از بس که ه آخ
کرد روم! ضعف نشون داده بودم بد هم نشون داده  یخال خیآب  تریل هینداشتم که بگم. رسما 

 :بودم اما زود خودم رو جمع کردم و گفتم

رح ش مهیمهم زندگ یها میاز تصم یکینبود.  یآسون میگفتنش واسم سخت بود، خب تصم_

 .خوادیدادنش و انجام دادنش جسارت م

 .لباش بود یهم رو یحیداد و لبخند مل یرو مدام تکون م سرش

 .کنهیگشنمه و مخم کار نم یلیفعال خ میزنیناهار مفصل حرف مبعد از _

بود که گشنش بود و  نیموندنش به خاطر ا یهمه رو استند با نیخندم گرفت پس ا ناخودآگاه
باشه دستت رو از  یخال یشکم که همه جوره وقت نیاز دست ا یا کردینم یمخش همراه

 .بندهیپشت م

 .دنیچ یداشتن سفره رو م یو سام الیحرف از جام بلند شدم و در اتاق رو باز کردم ل یب
گذاشت و به سمت مهبد اومد.  زیم یخوردن بود رو رو یکه توش سبز یا یدست شیسام پ

گونش کاشت. مهبد هم جوابش  یصورتش رو جلو آورد و دوتا بـ*ــوس پر سر و صدا رو

 .رو داد

 .ریروزت بخ ؟یسام یچطور_

 :زد و گفت یمن چرخ یسام رو نگاه

 ومد؟یازتون در نم ییتو اتاق صدا نیکردیم یخوبم چ_

 :. خنده ام رو قورت دادم و گفتممیکردیم یچ میگرفت انگار واقعا داشت خندم

 !حرفا نیا ومدهی. به تو ننیهم میزدیمردونه حرف م می! داشت؟یمگه فضول_

 :گفت یجد الیجوابم رو بده که ل*ب و لوچه اش آویزون شد و خواست لــ

 !ینش یکس ریکه باعث تحق یاما به شرط ستیکردن بد ن یشوخ_

 .که از اخم پر جذبه تر شده بود نگاهم کرد یو با صورت یجد و

 .نگاهش کرد ال،یاز ل ریو تقد دییبا حس تا داداش

 !. سام هم خوب خریدار داشت هادیابروم باال پر یتا

 : و با اعتراض کشدار گفتم رو پکر نشون دادم خودم
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! حاال من بودم ها چهارتا کلمه قلمبه رنیگیم لشمیتحو یتر! چ واشی کمیاوه چخبره بابا _

 .بودن نعمته یواقعا ته تغار یعنی. کردنیصلمبه هم بارم م

خوردن رو  یسبز یبه همشون زدم. دست بردم تا تربچه  یبه دنبالش چشم غره محسوس و

 .قل خورد نیبهم زد و تربچه از دستم رها شد و رو زم یپس گردن الیکش برم که ل

 نه؟ یغذا انگولک کن یبگ فیاراج یفقط بلد_

 : زدم و گفتم الیدر کمال آرامش در جواب ل یا یطانیش لبخند

 !یکه زد یاز حرفم بگذره بعد شروع کن به اثبات حرف نیال اقل بزار دو م_

 :به نشونه تاسف تکون داد و گفت یسر

 !کنم یچ گهید یشیآدم نم_

و . لبکردینگاهمون م حیلبخند مل هیو با خنده مهبد رو که نشسته بود و داشت با  دمیچرخ

 : لوچه ام رو به منظور لوس شدن جمع کردم و گفتم

 !شنینم خب فرشته ها که آدم یستیآدم ن گهیبه من م نیداداش ا نیبب_

خنده هاش سر تا پام رو برانداز  نیخنده! ب رینگذشت که چشماش گرد شد و زد ز یزیچ

 :کرد و گفت

 !؟یچ گهیعه؟ نه بابا د_

واقعا لــ*ب و لوچه ام  گهیبار د نیقشون شکست خورده از جنگ نگاهش کردم. ا نیع

 :شد و گفتم زونیاو

 !یپشت من باش دیتو که با گهیداداش تو هم؟ د_

 : تو بشقابش و گفت ختیپرورده سر سفره رو ر تونیاز ز یقاشق برداشت و مقدار هی

 .میغذامون رو بخور نیکن. بش یگوشیکمتر باز_

 !نبود ها شیحال یچیه یمهبد هم به وقت گشنگ نیاکراه نشستم سر سفره ا با

 .گذاشت یاشپل ماه یهممون برنج و کوکو یدونه دونه بشقاب هارو گرفت و برا الیل

 :گفت گرفتیم الیبشقابش رو به سمت ل که ینیمهبد ح دیداداش که رس به

 ؟ دهیم فیک یوسط زمستون چ نیدونیم_

 :. دستاش رو جلوش قفل کرد و گفتمیمنتظر نگاهش کرد همه
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ست و گردو. بعد با د یاشپل شور هم باشه با باقال کهیت هیاَشپَل،  یَکتِه و کوکو نیکنار ا_

 .جونش یفتیب

! اشپل گفتمینه نم دادنشیکه اگر هر روز بهم م ییغذا یداداش دست گذاشته بود رو کال

 !خشک! جونم در اومد یپلو با گردو و باقال

 .ادیاصال از غذا خوردن با دست خوشم نم یداداش! نگــو دلم خواست! ول یآ_

 :ما آب افتاده گفت یکه معلوم بود دهنش از حرفا یدر حال سام

 .با دست خورد دیاصال اشپل پلو رو با_

 :به هممون کرد و گفت ییسام تموم نشده بود که داداش نگاه گذرا حرف هنوز

 !سر سفره ارمیهم من م یگردو و باقال ارهیاشپل ب نیزم ریزحمت بکشه بره ز یکی_

رو عقب  یصندل یرو بزنه فور یحرف نیسام که انگار از خدامون بود مهبد همچ منو
که سام زودتر قاپش زد  میزد رجهیش زیم یرو یخال یدست شیو دوتامون به سمت پ میدیکش

 میاز قافله عقب بمونم قدم تند کردم و با هم تراز شد خواستمیمنم که نم دییو به سمت در دو
 کیشل ی! صدامیکرد ریاما جفتمون تو چهار چوب در گ رونیبره ب دکه سام در رو باز کر

اومدن از طاق در  رونیب یزور زدن برا نیبلند شده بود خودمون هم ح هیبق یخنده 

 :که سام گفت میدیخندیم

 !...مون بره یکیبزار ال اقل  شهینم ییبابا دوتا_

 :نازک کردم و گفتم یچشم پشت

 !کدوم چیه ایدوتامون  ای_

 :گفت یدر آوردن بودم که مهبد جد یباز ستیحال آرت در

ادامه  یکی یهمه همه برا یبرا یکیبه  یخوایم ای میغذا بخور یبزار یخوایباالخره م_
 سوپر من؟ یبد

تو  زدیم رفتیراست م رفتیلج با من بلند شده بود ها چپ م یبابا داداش هم از دنده  یا

 : و گفتم دی. به کل بادم خوابچارهیپر من ب

 .خورمیغذا رو م نی. همیاصال اشپل نخواستم کوفتم کرد_

 : و گفت دیچشماش خند با

 شهیهم نم یتو؟ شوخ ای ارهیکرد اون ب یخب حاال چه فرق یکنیدخترا لج م نیع هیچ_
 باهات کرد؟
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 خواستمیو م دمیاز کوکوم رو با چنگال بر کهیت هیسر جام و جوابش رو ندادم.  برگشتم

 !همه مون رو از جا پروند نیزم ریتو ز یزیوحشتناک شکستن چ یبزارم دهنم که صدا

مخلوط با تخم  ایهاست که تو شمال به صورت شور شده  ینوشت: اشپل همون تخم ماه یپ

 .شهیمرغ بصورت کوکو مصرف م

که  هالنیگ یاز محبوب و پرطرفدارترین غذا یکی ی: اشپل پلو با گردو و باقال2نوشت  یپ

 .شهیاصوال با گمج کباب سرو م

 .تو بشقاب رها کرد و از جاش بلند شد یچنگالش رو فور داداش

 !بود؟ یچ یپناه بر خدا صدا_

. نیزم ریو رفت سمت ز دیرو پوش شییبه سمت در، دمپا دیما دو یزودتر از همه  الیل
بودم هول و با سرعت کلماتم  دهیشده بود. منم که از جام پر زیل یحساب خبندانیبخاطر  نیزم

 .رو پشت هم بلغور کردم

 .شده یچ نمیبب رمیو خطرناکه تو بمون منم م زیل رونیمهبد ب_

و منتظر و نگران نگام کرد. فقط  ستادیروم رو برگردوندم. دم در ا عیندادم و سر مهلتش

 .سرش رو تکون داد

بخورم اما خودم رو کنترل کردم. سرم رو خم  زیبود ل کینزد یتند کردم و چند بار قدم

 .و سام به گوشم خورد الیل یشدم. صدا نیزم ریکردم و وارد ز

 !نه؟ همونیهستن؟ مثل آلبوم م ی_ چسام

 !ن؟یک نایا یمی_اره چقدرم عکساش قدالیل

 نی! نگاهم رو زمدمیفهمیاز حرفاشون نم یچی. هکردمیشد. کنجکاو نگاهشون م زیت گوشام
 یبود و هر آن ممکن بود با اونا بهش صدمه ا یشکسته دور سام شهیعالم ش هیزد.  یچرخ

از عکس هارو  یکیو رنگ و رو رفته بود.  دیسف اهیس یبرسه. دورو برش پر از عکس ها

 .برداشتم و نگاهش کردم

 بود و به ستادهیمرد جوان ا هیشده بود کنار  یکه طال دوز یبا لباس بایدختر جوان و ز هی

 .زدیلبخند م نیدورب

 :با شک گفتم اروم

 !ست؟یمامان ن نیا_

 :و گفت دیبه سمتم چرخ الیل
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 !نم؟یبب_

 .رو به سمتش گرفتم. لبخند رو لبهاش نشست و چشماش پر عشق شد عکس

 !منظره پشتش نا آشناس یمامانه ول_

 .نگران مهبد بلند شد یبگم که صدا یزیچ خواستم

 شده؟ یچ ن؟یبچه ها کجا موند_

که به کل مهبد رو  میگم شده بود یمیقد یو نا آشنا دیو سف اهیس یتو عکس ها قدراون

 :داد زدم نیزم رید. صدام رو بلند کردم و از زرفته بو ادمونی

 !میاینشده االن م شیزیسام چ_

هم سه  الیجمع کردم. ل اطیپخش شده رو با احت یشدم و تموم آلبوم ها و عکس ها خم
 ریز نیبغلش زد. دور و برم رو خوب نگاه کردم. ا ریصندوقچه رنگ و رو رفته رو ز

جا داشت! انگار گوشه و کنارش پر شده بود از  یلیتازه خ یزایهنوز واسه کشف چ نیزم

 !ستانیمعما و چ

 !؟یسام یکرد دایاز کجا پ نارویا_

 .شده بود یخاک یشلوار گرمکنش رو تکوند. حساب یبهم انداخت و پاچه  ینگاه مین

 هیاشپل بردارم که، چشمم به  کنهیواال اومدم ازون ظرف که داداش توش اشپل شور م_
کنم که  ادیرو هم پ هیو بق هیچ نمیاومده بود، افتاد. اومدم بب رونینصفش ب بایعکس که تقر

 .افتاد شکست یشده بودن... همه چ دهیبد چ زایچ هیانگار بق

خورده ها رد شد و از پله ها باال رفت. به دنبالش راه افتادم. مهبد  شهیش یاز رو اطیاحت با

 .ماها نگاهش رنگ تعجب گرفت دنیبود که با د ستادهیهنوز دم در ا

 !ه؟یچ نایا_

 :کرده بودم رو جلوش گرفتم و گفتم دایکه از مامان پ یعکس

 !ه؟یاون مرد کنارش ک ایمنظره پشت مامان کجاست؟!  نیا یدونیتو م_

 .دونهینم یزیاونم چ دادیعکس زل زد. طرز نگاهش نشون م به

 .درست بود حدسم

 .باشه دیهم انگار باباش با یمرد کنار نیکجاست؟ ا نجاینه ا_

 .تر نگاهش کرد قیرو از دستم گرفت و دق عکس
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 !کنم؟یمن اشتباه م ایشده  یلباسش طالدوز نییبچه بوده! پا نجایچقدر ا_

 ادمونیاز آلبوم ها رو برداشتم. به کل غذا خوردن  یکیمبل پرت کردم و  یرو رو خودم
وم ها رو تو آلب یلی. خکردیآلبوم هارو نگاه مکنارم نشست و  اقیهم با اشت یرفته بود. سام

 .شناختیمهبد هم اونارو نم ی. حتشناختمیها نم

 ! نه؟میخانواده مون رو کشف کن میبر دیبنظرم با_

 .کردیحرفم سر همشون بلند شد و زل زدن بهم! مهبد انگار داشت تو صورتم فکر م با

ز ا ترسمیعکسا رو کشف کنم اما م نیناشناس تو ا بیغر بیعج یآدم ها نیا ادیمنم بدم نم_

 .ادیدر ب یندینا خوشا یزایچ رشیز

 :پا رو پا انداخت و گفت کردیحامد که تا اون لحظه متفکر به عکسا نگاه م آقا

ه گذشته ک رهیحق رو ازتون بگ نیا تونهینم یازتون بشه اما کس یفکر نکنم استقبال گرم_

 .نیتون رو کنکاش کن

. منکه از قبل عزمم رو جزم کرده بودم دنبال گذشته مون بگردم، حاال دمیلبم رو جو پوست

 .دنبال کردنش داشتم یبرا یشتریب ی زهیانگ

رو به سمتمون برگردوند و با  یافکار خودم گم بودم که آقا حامد عکس چسب خورده ا تو

 :لبخند گفت

 !خر پول یتون! و البته بس یمادر فهیطا نیهستن ا یتیهم خانواده پر جمع یلیظاهرا خ_

آب دهنش رو قورت داد و  یبود باز مونده بود! سام زونیاز اون همه طال که به زنا او دهنم

 :با وجد گفت

 !چقدر طال! خدا بده برکت یوا_

 :تفاوت از جاش بلند شد و گفت یب مهبد

 !رسهیو نم دهیکه به ما نرس یزیخب خر پول هستن که هستن چ_

 : گفت طنتیبا ش حامد آقا

 هی یشد جا دایپ یمرد دم مرگ ریزن و پ ریپ هی هویداستان ها  نیا نیع هوی دیشا نیحاال بر_

 .ارث که ازتون پنهانش کردن، لو داد هینامه و  تیوص

 : شد و گفت یزود خنده اش رو خورد، جد یلیخ اما

 !ادیبه نظر نم دیبع یزیچ نیهمچ دم،یکه من د ییها ییالبته با اون دا_



www.taakroman.ir  

 

  

 
355 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 الیبگم. البته به ل یزیچیکنکاش تو گذشته  نیبهتون راجع به هم خوامیسر ناهار، م میبر_

 .هم قبال گفتم

کس حواسش نبود. مهبد همون طور  چیاما ه زیسر م میبرگشت یا گهیحرف د چیبدون ه همه
نقطه زل زده بود و هر از  هیبه  الی. لکردیهارو چپاول م یکه تو فکر بود تند تند باقال

 نیا نیع لیدل یب ی. سام هم هر از گاهکردیبه دنبال افکارش، نازک م یپشت چشم یگاه

 .زدیها لبخند م وانهید

 .بود الیبود پدر ل یعاد یلیکه خ یتنها کس

و  میبود یکه مامان بزرگ شده؛ بفهمم ک ییمن خودم دوست دارم شخصا برم اون روستا_

 .میهست یک

 .دمیحرفم رو گرفتم و لبام رو تو دهنم کش یزد. پ یهمه روم چرخ نگاه

 .میبر دیع التیاس اعالم کنه تو تعط هیهر کس که پا_

 :غنچه کرد و گفت یضرب گرفته بود. لباش رو کم زیم یبا دست رو مهبد

 شهیکه هم ییآدمها نیب میبر میکه بخوا شهیکردن خودمون نم کیکار کوچ نیبنظرتون ا_

 !؟ میشماها رو بشناس میاومد میپس مون زدن،بگ

 .رو تو دهنم چرخوندم زبونم

آدم  ینباشن. به نوع هیکه مثل بق میکن دایرو پ ییوسط ها هم کسا نیا دینه... به نظرم شا_
 جور هیشکل باشن و رفتار هاشون  هی فهیطا هی یکه کل آدم ها شهیباشن. آخه نم یحساب

هاشون از وجود ما خبر نداشته باشن  یلیخ نکهیاحتمال ا گمیاصال؟! من م شهیباشه، م

 .هست

 !خنده ریگفتم همشون زدن ز نویا یوقت یچرا ول دونمینم

 :گفت دیخندیکه م ینیح مهبد

 !حد فکر نکنم پرت باشن نی. تا اگهیسوال نبر د ریمارو ز ستیکال هست و ن_

 :باال انداختم و گفتم یا شونه

 !؟یدرست در اومد چاگر بودن و حرف من _

 ...و متفکر نگاهم کرد دیماس لبخندش



www.taakroman.ir  

 

  

 
356 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

م ابرو یخونه رو فرا گرفت. من که هنوز جواب سوالم رو نگرفته بودم تا یبیعج سکوت

 :رو باال انداختم و گفتم

 !براش نه؟ نیندار یجواب_

 : گفت یاز فرق سر تا چونم رو بر انداز کرد و بعد نگاهش همون جا متوقف شد و جد مهبد

 .اشهپاسخگو ب دیبا یکیبه همه شون جواب داده بشه.  دیکه با ادیم شیسوال پ یاونوقت کل_

 :گفتم طنتیزدم. با ش یمحو لبخند

 !؟ینباشه چ ییو اگر پاسخ و پاسخگو_

 زیاز کوره در رفت! با دست محکم رو م الیاز حرفم نگذشته بود که ل یا هیثان هی هنوز

 !و برق از چشمامون پر زد میدیکه همه مون از ترس پر دیکوب

 !ستیسرمون که ن ی! فدامیکن یباشه نباشه! خب چ یزهر مار! ه یا_

 : و گفت دیبود خند دهیکه از ترس پر مهبد

رو  . فقط احتماالتینگفت که ابج یزیقلبم افتاد پاچه ام! بنده خدا چ یشیم وانهید هویچرا _
ته توش رو در  رمیخودم باهاش م .زاستیچ نی. منم که خوراکم ارهیگیداره در نظر م

 .ارمیم

 ییخوشحال شدم. لبخند دندون نما یپشت من در اومده بود حساب الیل یمهبد جلو نکهیا از

 .دیساب یهم م یکردم که از حرص دندون هاش رو رو الیل یحواله 

 م؟یریم دیچندم ع_

 :فتمبگه گ یزیبتونه چ یکس نکهینگاهم روش موند و قبل از ا یسوال سام با

 !؟ تونهیباشه! نم یاوک تونهیم ل،یبعد سال تحو کمی_

 .امیب تونمیمن کنکور دارم نم_

 :گفتم یکردم و با بدجنس الیپکر ل ی افهیبه ق نگاهي

 .سماق بمک گلم نجایحاال خواست توعه بچه خر خون رو ببره! تو بمون ا یک_

که با نگاه غضبناک مهبد  نمیام که تموم شد چشم چرخوندم که واکنش جمع رو بب جمله

 : مظلوم رو به خودم گرفتم و گفتم یروبرو شدم. آب دهنم رو قورت دادم. ژست بچه ها

 ...خوامیمعذرت م_
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 .رو نگاه کرد الیرو از روم برداشت و ل نشیخشمگ نگاه

 .میریبعد کنکور تو م_

 یشت و پشت چشمو به سمتم برگ دیخند الیل یشد. چشم ها یشد. بد جور هم خال یخال بادم
و  کردیتره خورد م الیل یبرا یطیبرام نازک کرد. شرط انصاف نبود! داداش تو هر شرا

 : گفتم ی. با بد خلقآوردیحرص آدم رو در م نیا

! اصال خودم تنها یاز کنجکاو رمیمیتا اون موقع صبر کنم م تونمی! من نم؟یچ یعنی_

 .رمیم

بش کنج ل یسکوت کرده بود با لبخند کج یلبخند مرموز هیکه تا اون لحظه فقط با  یسام

 :گفت

 .تره زمشیفضول رو بردن جهنم گفتن ه_

 نفر؟ هی! نامرد ها اخه چند نفر به خوردیواقعا داشت بهم برم گهید

 : دمیچفت شده ام غر یدندون ها نیتو صدام و از ب ختمیحرصم رو ر تموم

 !زمیتو ببند عز_

 :بلند شد یتشر مهبد با تحکم خاص یبگه که صدا یزیچ خواست

 !لیسه_

ذام ور رفته بود. با غ نیبه غذا به کل از ب لمی. مادیب شیدادم ساکت شم تا مبادا تنش پ حیترج

 .مهبد رو رو خودم حس کردم. سرم رو باال آوردم و نگاهش کردم نیکه نگاه سنگ رفتمیم

 .دیکرد چشماش رو دزد یکه به نگاهش تالق نگاهم

رو سر جاش بر گردوندم. نگاه همه کنجکاو شد. با  میله از جام بلند شدم. صندلحوص یب

 : گفتم یاروم یصدا

 .اتاقم. نوش جونتون باشه رمیمن م_

تختم  یکردم و به سمت اتاقم راه افتادم. خودم رو رو زیتم زیم یرو یرو با پارچه  دستم
که مادرم کنارم  یلحظات ایزنده بود  میکه پدر واقع یاز زمان یزیکردم چ یپرت کردم. سع

 .محو شده بود یاما انگار همه چ ارمیب ادیبود به 

 یلیکه خ ادمهی. خوب اومدیم ادمی ختیریجنازه خاک م هی یمرد که رو هیقبر و  هی فقط
رو اون روزا درک  یچیبچه بودم که بابامون فوت کرد. مهبد منو بـ*غـل کرده بود و من ه

 ...داره از دست دادن بابا یچه رنج دمیفهمیمرگ چیه. نم دمیفهمی. نمکردمینم
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مرد؟ اون لحظه من  یبابا رو داشته باشم. مادرم چطور ستیقرار ن گهیکه د دونستمیم فقط

 .ومدیهم نم ادمی... دونمیکجا بودم؟ نم

 .دیدر سرک کش یافکار خودم غرق بودم که در اتاقم باز شد و مهبد از ال تو

 هست؟اجازه _

 ...تو ادیب تونهیچشمام اشاره زدم که م با

 یکتف چپم گذاشت و فشار نرم یتخت نشست. دستش رو رو یجلو اومد و لبه  نهیطمان با

 .داد

سر در  یلیخ کنمیوقتها حس م ی. گاهلیسه شهیوقتها درک کردنت برام سخت م یگاه_

 .نهکیمنو شکنجه م نیبرات بکنم و ا یکار چیه تونمیو نم یگم

 .داد هیو سرش رو به دستش تک دیشدم. اروم کنارم دراز کش رهیسکوت فقط بهش خ در

 .موهام کرد و مشغول نوازش کردنم شد یدست آزادش رو ال_

 .یشیازم خسته م یلیخ ای ادیازم بدت م یلیخ کنمیحس م یگاه_

 .بهش دست داده بود یحس نی... چکار کرده بودم که همچدیلرز دلم

 : شدم و دلخور گفتم زیخ مین

 ...نکهیفقط از ا ستیطور ن نی! اصال ایگیم ی! چهیچه حرف نیا_

 : و گفت دیحرفم پر نیب

دم از خو دیکه با یبه فکر خودم نبودم و نتونستم اونجور نکهیاز ا یدلخور یاز چ دونمیم_
من  دمیخودخواهم و باهات سر جنگ دارم... شا یکنیفکر م دمی. شایمراقبت کنم دلخور

 ...لیسه یول ینیبیخواسته هات م یبرا یرو مانع

قدر بدم که اون کردمیحس م ومدی. داشت از خودم بدم مدیباریاز تک تک کلماتش م عجز

 .نهیمن بب یبرا یخودش رو مانع یکنه و حت یاحساس پوچ نقدریباعث شدم ا

از  شهیافتخار کردم که تو هم شهیبلکه هم دمیوقت تورو به عنوان مانع ند چیمن ه یول_

 .میتا ماها باال بر یو پله شد یکرد یخود گذشتگ

. دیکشیحرف بود که ذهن من رو به بند م ایدن ایرنگ غم گرفت. تو چشماش دن نگاهش
چشماش سرک بکشن و از دستور مهبد  یاز پستو کردنیم یکه انگار داشتن سع ییحرفا

 .نکنن یرویفاش نشدن پ یبرا
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 یمن ش ینکن سپر بال یسع یگاهم بش هینکن تک یسع لیمتفاوته سه یلین و تو خم یایدن_
! فقط باهام هم قدم یباش یبار اضاف یخودت نخوا الیکه به خ ینکن راهت رو جدا کن یسع

لم د چوقتیهام رو قبول کن. ه ی. خستگری. فراز و فرود هام رو بپذایباش. پا به پام راه ب
 نیا یو ترکش ها ریت خوادیپر و بالت بشکنه. دلم نم یمن تو زندگ ثلتو هم م خوادینم

 گمیم یزی. اگر چیتو هم حسرت رو تجربه کن خوادیبه شما ها بخوره. دلم نم یزندگ
که من با آزمون  یندیدوباره راه ناخوشا خوامیکه نم نهیواسه ا کنمیم یو کار زنمیم یحرف

بهونه نباشه که به من کمک  نیبه ا ،یشیازم جدا م. اگه یکن یکردم تو هم ط یو خطا ط
! من خسته ام درست، یخودت رو بساز ،یبهونه باشه که به خودت کمک کن نیبه ا ،یکن

اگر خودت رو  یاگر تو پرواز کن ؛یبرس ییجا هیخودم رو گم کردم درست اما اگر تو به 
 رمیگیم هیدوباره روح شامطمئن ب ،یمن رو بازخواست نکن یزیاگر واسه هر چ ،یکن دایپ

 ...نیتحملم کن هم کمی. فقط جنگمیو م

ش رو از ا هی. تکدمیگردنش گذاشتم و نفس کش ریناخوداگاه به لبخند باز شد. سرم رو ز لبام
رو  نیخودم هم ا کنم،یکه بهش اعتماد نم شمیاحمق م یلیخ یدستش گرفت و بغلم کرد. گاه

 ...دونمیخوب م

 .خوامیمعذرت م_

. کردیرو باال آوردم و به دنبال حرفش نگاهش کردم. عشق تو چشماش غوغا م سرم
 رفتیپذیبا تواضع خطاهاش رو م نکهیمهربونش چشم بردارم. ا یاز چشم ها تونستمینم
. بهم جسارت دادیم یکنه بهم حس خوب یمعذرت خواه تونستیم یبا فروتن قدرنیا نکهیا
. تو چشم دیگران نگاه کنم و خطاهام رو اعتراف کنم و شمکه منم شهامت داشته با دادیم

مغرور باشم در برابر  شدی، در برابر مهبد نم یول دمیپرستیمعذرت بخوام. غرورم رو م
 شیکه با اون همه بزرگ یرو به پام گذاشته بود. در برابر کس ستشیکه تموم هست و ن یآدم

 باشم؟ مغرور تونستمینداشت چطور م یغرور چیدر برابر من ه

 .شمیم یپسر تخس ی. ببخش اگر گاهخوامیمنم معذرت م_

کوه محکمه ته دلم رو قرص  نیگاه ع هیتک نیچقدر ا کهنی. حس ادیرو محکم بوس میشونیپ
تا بهتر بتونم نگاهش کنم.  دمیخودم رو عقب کش یمون برقرار شد. کم نیب یکرد. سکوت

 .بگم که خودش به حرف اومد یزیچ خواستمیم

 ؟یو بساز یتجربه کن یخوایم یرو ک دتیجد یایدن_

 تیو مهبد رو هم دورادور حما یبر دیتو با گفتی. عقلم مدیمغزم رو به چالش کش سؤالش
 تیجفتتون به مرور زمان اذ یشیو باعث م یندار یتو طاقت دور گفتیاما قلبم م یکن

 .دیش
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. من یه کردمیبه احساسم غلبه م دیبا. شناختمیخودم رو م دیبه خودم جسارت دادم. با اما
 اوج دیکه با یبه احساسم ببازم موقع تونستمیتر داداِش مهبد بودم. نممرد بودم. از همه مهم

 ...گرفتمیم

 ...زود یلیخ_

ه خونه، از همون لحظ نیکه باعث شد با فکر رفتنم از ا یتیزود رو قاطع گفتم. قاطع یلیخ

 :گفتم یمرتب صورتش گذاشتم و با درموندگ شیته ر یدلتنگ مهبد شم. دستم رو رو

 ...شهیاما دلم برات تنگ م_

 یزیبگه اما انگار چ یزیرو به هم فشار داد. لبخندش تلخ شد. لباش باز شدن تا چ لباش
فش . چرا حردادیقفل رو به نا کجا آباد پرت کرد. سکوتش آزارم م دیلباش رو قفل کرد و کل

و  دایکنار ب یبا دلتنگ تونستیم یعنی شد؟یمن تنگ نم یبرا اون دلش یعنیرو خورد؟ 

 !برم؟ ادشیباعث شه از  یدورتحمل کنه؟! نکنه 

 هکنیممکن بود. ا زیچ نیامکان نداشت. قطعا محال تر نیتو وجودم بهم تلنگر زد. ا یزیچ

 .باطل بود الیخ هیفراموشم کنه  ایداداش دل تنگم نشه 

 !ل؟یچرا چشمات پر شد سه_

نظر گرفته بود به خودم اومدم.  ریچشم من رو ز ریاز ز یرکیاشاره مهبد که با ز با
هاش  ی. بغضم رو قورت دادم. اما باز مغلوب دلم و کنجکاوزمینخواستم روانش رو بهم بر

 : شدم

 ؟یکنیتو که منو فراموش نم_

رو  ایسوال دن نیاحمقانه تر دونستمیتو نگاهش نشست. م یخورد. دلخور یبد کهیسوالم  از

 .بودم دهیپرس

 .باشه ادتیرو خوب  نیکنه... ا رونیتورو از ذهن من ب تونهیتنها مرگه که م_

عوض شده بود که  یبهش انداختم، اما رنگ نگاهش به طرز ناجور یقدر شناسانه ا نگاه

 !غم نگاهش شم میباعث شد تسل

ه رفت. بازم دلخورش کرد رونیبگم از اتاقم ب یزیاجازه بده چ کهنیا یکنارم بلند شد و ب از
 آدم باشم و روح قهیدق هی یحت شدیبودم. چشمام رو بستم و به خودم لعنت فرستادم. چرا نم

زنگ خونه من رو به خودم آورد.  یتو افکار خودم گم بودم که صدا زم؟یروانش رو بهم نر
 رهیخ واریاز د یبه نقطه ارو نداشتم. پهلو به پهلو شدم و  یحضور کس حملت یحوصله 

و رو  دمیکش ی. پوفشدیم یادب یب دادمیو به مهمون مون سالم نم رفتمیشدم. اما اگر نم

 .تختم نشستم
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مرد جوان به گوشم خورد. ناخوداگاه گوشم  هی وایرسا و ش یکه صدا دمیلبم رو جو پوست

 .دیبه گوشم رس یمکالمه اش با مهبد به خوب یشد. صدا زیت

 .تون خوش وقتم. مهبد صداقت هستم ییجناب. از آشنا دی_خوش اومدمهبد

 که انشاهلل؟ دیمنم عماد وارسته هستم. خوب هست ن،یچنهم_

 آقا قدرنیکه ا یاون خواستیکم کم داشت دلم م گهیتو وجودم کنجکاوم کرد. حاال د یزیچ

 .نمیحامد مارو راجع بهش مشتاق و کنجکاو کرده بود بب

 ...یو در اتاقم رو باز کردم که همزمان شد با باز شدن در اتاق سام دمیپر نییتختم پا از
رو موهام  ییکه به جا یلباس نشست و در حال یرو یشد و لبخند گرم رهینگاهش بهم خ

 : شده بود گفت رهیخ

 کنه؟یموهات چرا داره پرواز م ؟یبرق وصل کرد زیخودت رو به پر نمیبب_

داشت  یو لباش... که حساب دنیخندیداشتن بهم م یبه طرز ناجور شیطوس یچشما
نشم. از خنده اش خندم  یکه عصب ادیکش ن یحد خاص هیاز  شتریکه ب کردیکنترلشون م

عماد به گوشم خورد و با حرفش  ی. دوباره صدادمیبه موهام کش یحرف دست یگرفت و ب

 .دینگاهم به سمتش چرخ

سام باشن. ماشاهلل خدا حفظ کنه چشم بد ازشون به و آقا  لیآقا سه دیبا پیخوشت ونیآقا نیا_

 ...دور

 یو برازنده بود. چشم ها پیخوش ت یهم زمان روش زوم شد. عماد مرد یمن و سام نگاه
و چونه اش  دهیداشتن. صورتش کش یقشنگ یبلندش هم خوان یدرشتش با مژه ها یمشک

 .دار بود هیزاو

. موهاش صاف و دادیبه آدم م یحس خوب کشینه پهن و نه بار یلــ*ب ها یرو لبخندش

 .بود یا افهیبود. در کل مرد خوش ق اهیشب س نیع

 یلینبود. داداشم خ یقدش هم قد مهبد باشه. مثل داداش چهارشونه و عضالن خوردیم بایتقر

 .مهبد من رو به خودم آورد یتر بود. صدا لیخوش است

 .پسرا نجایا نیای. بیِ سام یو سمت چپ لیسه یبله سمت راست_

 از کردیسرش مرتب م یکه شالش رو رو یهم در حال الیکه ل میسمت مهبد قدم برداشت به
رو گرفت! نگاهش  یزیچ هیاومد. تموم حواسم به حرکات عماد بود که چشام  رونیاتاقش ب

رو با ولع برانداز کرد. حس  الیوجنات ل نیی. از باال به پازدیدور م الیل یرو یبیجور عج
 یمهبد رو نگاه یچشم ریپا گذاشت و ناخودآگاه اخم هام تو هم رفت. ز متو تموم وجود یبد

که انگار  یانداختم که اونم متوجه نگاهم شد و نگاهم کرد. با سر به عماد اشاره زدم. جور
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منحرف کردن  یبرا عیهم گذاشت. مهبد سر یاونم متوجه حرفام شده باشه چشماش رو رو

 : گفت وکرد  الیبه ل رو الیحواس عماد از ل

و قطعا  نجایکردن تا ا یرو ط یمهمون مون راه دراز ؟یزیبر ییچندتا چا یکنیلطف م_

 .کمکت امی. منم مچسبهیگرم م یچا هی

 یزیعماد معذب شده بود چشمک ر بیغر بیعج یکه از نگاه ها الیبه دنبال حرفش به ل و

 .زد

دراومد و به غم نشست. به  یرگیزوم شده بود از خ الیل یرو یعماد که با حالت خاص نگاه
شد که آقا َحامد که تا اون لحظه حواسش به حرکات عماد بود  رهیاز فرش خ ینقطه نا معلوم

 : کنجکاو گفت

 شده عماد جان؟ یزیچ_

 شیکاپشن طوس بیعماد نشست. دست هاش رو از تو ج یلــ*ب ها یرو یتلخ لبخند

 :باال انداخت یدرآورد و شونه ا

 .نفر افتادم هی ادیخانم  الیل دنینه فقط با د_

از دست  زیبه عز ادیحدس بزنم که  تونستمیافتاده بود؟! م یک ادی یعنی دیابروم باال پر یتا
 یبهش عالقه داشته! آقا حامد اما انگار جواب سوال یلیکه در گذشته خ یکس ایرفته افتاده 

 .دونستیم خوردیرو که تو ذهنم چرخ م

 .خدا رحمتش کنه_

بگم که مهبد صدام  یزیانداختم. پس حدسم درست بود...! خواستم چ یعماد رو نگاه متعجب

 .کرد

 لحظه؟ هی یایداداش م لیسه_

و به ر ینیریبزنم خوردم و به سمت آشپزخونه راه افتادم. مهبد جعبه ش خواستمیکه م یحرف

 :اشاره زد و گفت الیل کیظرف نزد هیسمتم گرفت و به 

 !حساس و زود رنج نباش یهمه چ یظرف، انقدر هم رو نیتو ا نیبچ نارویا_

 :گفتم ییشد و با ترش رو زونی*ب و لوچه ام اولــ

 !داشت یچه نگاه بد یدی! مگه نده؟ی! حساس نباش چمیشو با هم بر ادهیبابا پ_

 : گفت ختیریم ییمون چا یگل گل یکه داشت تو فنجون ها با قور الیل
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 حس هینبود.  یتو نگاهش قصد بد و قرض ورز یشده باشه بهم ول رهیخ ادیز کمی دیشا_
 زیچی. قطعا اگر دمیتو نگاهش د یخاطره و درموندگ دیمثل تجد یچ هیداشت نگاهش  یبیعج

 !نیشناسیشماها که منو خوب م کردمیسکوت نم دمیدیبد تو نگاهش م

که  تمداشیرو بر م ینیریکه چندتا ش یدر حال یم و جدگرفت الیو روم رو از ل دمیکش یپوف

 :بزارم گفتم یخور ینیریتو ش

اما هر  یکنیم ریتعب یاصال تو، حس چشماش رو چ ای فتادهین ایافتاده  یکس ادی ستیمهم ن_

 !ستیکه هست اون نگاه درست ن یچ

 

 

 دیمه

. ردمکیشدن هاش توجه م یرتیداشتم به غ یاز سر خرسند یبود و با لبخند لیبه سه پشتم
باعث قرص شدن دلم شد. اما باالخره  شدیم یرتیغ الیحواسش جمع بود و رو ل نقدریا نکهیا

 .به حرف اومدم

اون خاطره هجوم آورده و نتونسته  الیل دنیاون قدر خاطره اش تلخ بوده که با د دیشا_
ر فک ینشونه  دارانهیخر ای بیعج ییجورایپر دقت و  ینگاه ها شهیدرست رفتار کنه. هم

 .لیسه ستیخانم ن هیبد اون طرف نسبت به 

 .نمیتا واکنشش رو بب برگشتم

 :فکر فرو رفته و لباش رو به دندون گرفته بود. دو به شک گفت تو

 زود قضاوت کردم؟ یگیم یعنی_

 : ام رو باال انداختم و گفتم شونه

ود قضاوت نکن چون اگر هست. در کل ز ی... از ظاهرش معلوم که ادم متشخصدیشا_
فقط  شهیو شرمنده م کشهیکه خجالت م یثابت شه کس گرانیعکس قضاوتت در مورد د

 .ییتو

 .رو تکون داد لبخند زد سرش

 .گهیدرست م یک مینی. ببمیکن فیو تعر مینیبب_

 ...لرزهیم بمیداره تو ج میبه سر شونه هاش زدم که حس کردم گوش یو دست دمیخند
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نگاه کردم. اتصال تماس رو  شناختمیکه نم یبه شماره ا یرو درآوردم و با کنجکاو میگوش

 .زدم و جواب دادم

 بله؟_

 .دیچیپ یبودمش تو گوش دهیشن ییجایکه انگار قبال  ییآشنا مهین یصدا

 صداقت؟ یآقا نیسالم خوب هست_

که صاحب صدا رو  کردیم یصدا بشدت آشنا بود! مغزم داشت سع نی. ادیابروم باال پر یتا

 .دیرسیم جهیکمتر به نت زدیزور م یکنه اما هر چ ییشناسا

 !شما؟ دیسالم ممنون، ببخش_

 : گفت یرو صاف کرد و جد صداش

 !یهستم. همون که به خونش تشنه ا یدکتر معالج خانم کرم_

ه بهم زنگ زده بود؟ به چ یتو هم رفت. به چه جرات یکه گفت اخم هام جور بد یجمله ا با
بهم  خواستیم ی! اصال چحه؟یمل یاصال شماره ام رو برداشته بود اونم از پرونده  یجرات

 ییو ترش رو تی! ناخودآگاه با جدزد؟یحرف م ینجوریبا من ا یبگه ؟ اصال به چه حق

 : غرولند کردم

 کارمیچ هیواسم جز آشنا هام حسابت نکردم! چ یستیچون مهم ن یهمون اول شناختمت ول_
 ؟یدار

منو  نیو سکوت کرده بود! و ا ومدینفس هاش م یپر بود... مکث کردم. فقط صدا توپم

 !داره که آزارم بده لیتما نقدریباعث شد بدونم که چرا ا نی! و همکردیتر م یکفر

 !ی! اگر اره پس چرا اصال زنگ زد؟یسکوت کن یزنگ زد_

 دهی. به ندرت ددنیسمتم چرخ خونه کنجکاو به یادا شد، همه اهال ظیغ تیام که با نها جمله

 :دیکنجکاو پرس الیحرف بزنم! ل ینجوریا یبودن که من با کس

 !داداش؟ یزنیحرف م ینجوریا یدار یبا ک_

 .نگاهش کردم که دکتر به حرف اومد یجواب چیه یب فقط

 !. مرد و مردونهمیو حرف بزن نمتیالزمه بب_

حرف بزنه اما  خوادیم یبدونم راجع به چ خواستیدلم م یلیکردم. خ یبد یقروچه  دندون

 !نمشینداشتم بب یلیطرف هم تما هیاز 

 !میحرف بزن میما باشه که بخوا نیب یموضوع چیه کنمی! فکر نم؟یراجع به چ_
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همه  نی. ابردیمنو از کوره در م شتریمن داشت ب تیکه در برخورد با عصبان یآرامش

 !کردیم یپا فشار یمردم آزار نیبه ا... و مدام هم دادیآزارم م شیخونسرد

مگه  مارشیدکتر جز ب هیحرف زدن؟  یباشه برا یزیچ تونهیخانم مهم تر م حهیاز مل_
 ؟ینیبد ب یادیز کمی یکنیهم داره که ازش حرف بزنه؟ فکر نم یا گهید زیچ

تم دس یندارم بهش بگم! لعنت یچیلحظه حس کردم که ه هیاز شدت خشم مشت شد. تو  دستم

 : هوا گفتم یو ب اوردمیرو از پشت بسته بود اما کم ن

هم  یا گهیخزغوالت د مارش،یب یماریاز ب ریمثل تو غ یزیاره آدم چشم چرون و ه_

 !بگه مارشیراجع به ب تونهیم

که موفق شدم باالخره  دمینفس هاش فهم تمیخورد. از تند شدن ر یبد ی کهیکردم  حس
تونسته بودم حرفاش رو  نکهیلبام نشست. حس ا یرو ی! پوزخندارمیحرصش رو در ب

 : حرفام رو گرفتم و گفتم ی. پدادیکنم بهم احساس غرور م یتالف

 ...من االن مهمون دارم_

و  دیبدم که وسط حرفم پر انی) متاسفانه برات وقت ندارم ( پایجمله ام رو با جمله  خواستم

 .گفت خشکم زد یعصب مهیلحن ن هیکه با  یبا جمله ا

! اون خانم خودش رو مرخص کرده. حال و روز گمیم یلحظه ساکت شو بفهم چ هی نیبب_
مه ن هی ایچرا رفته!  یتو بدون دی. گفتم شاموندیم نجایا گهیمدت د هی دینداشت با یخوب

 حواست بهش باشه هوم؟

مرخص کرده بود؟!  یچ یخودش رو برا حهیتو دستم خشک شد. مرخص کرده؟ مل یگوش
لحظه به ذهنم  هیجواب در  یسوال ب کیتماس ساده هم نگرفت؟ هزار و  هی یچرا با من حت

 :سر خورد و وا رفته گفتم یگوش یهجوم آورد. دستم از رو

 بره هان چرا؟ یچرا مرخص کرده؟ اصال تو چرا گذاشت ؟یگیم یمعلومه چ_

 یمثل من چه مشکل یکیآدم با  نیا دمیفهمیمکه گفتم با داد ادا شد. واقعا ن یکلمه ا نیآخر

 :دیداره! باالخره خونسرد با تحکم غر

 .میحرف بزن ایداد زدن دو قدم راه ب یاروم باش داد نزن! بجا_

 پزشک که مسئول هیبه عنوان  رفت،یتو کتم نم یچیبودم که ه یاز دستش عصبان اونقدر
کنه و خودش رو  ینفر با جون خودش باز هی دهیچطور اجاره م ضهیادم مر هیحفظ جان 

رو قطع کردم و محکم به  یشدن. گوش یمرخص کنه؟! کلمات و جمالت از ذهنم فرار

 .زدمیاراده غر م یب ونبود  میحال یچی. هدمشیکوب شخوانیپ
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 یچ ستی! گذاشته دختره بره معلوم ن؟یو عوض تیمسئول یقدر ب نیآدم ا شهیاخه مگه م_

 !یبه گاو گفته زک گهید یکی نی! بخدا امیحرف هم بزن گهیزده م بعد زنگ ادیسرش ب

به دور و برم  یعادت نداشتم. به خودم اومدم و نگاه یطوالن یوقت به غر زدن ها چیه
. آقا حامد از سر جاش کردنیانداختم. همه سر جاشون خشک شده بودن و متعجب نگاهم م

 یرو تا نصفه پر کرد و ب وانیو پارچ آب رو برداشت و ل وانیل هیبلند شد و به سمتم اومد. 
. مدیکش دیدویبه صورت داغ کرده ام که انگار داشت خون توش م یستحرف به دستم داد. د

د که کم شد آقا حام مینفس باال رفتم. از التهاب درون هیآب رو  وانیو ل دمیکش یقینفس عم

 : گفتکه سام  دمیمشکوک نگاهم کرد. پوست لبم رو جو

 رونیب تیاز عصبان ینجوریکرده که رگ هات ا تیعصبان یچ یبگ یخوایباالخره م_
 ؟ینگه دار یهمچنان مارو تو خمار یخوایم ایزده 

جواب گذاشتن اون همه آدم کنجکاو هم درست نبود.  یدادن نداشتم اما ب حیتوض ی حوصله
 چیکه ه شدیحل نم یزیزده شدن چ جانیبا ه شدمیاروم م دیچشمام رو چند لحظه بستم. با

. سکوت کردم تا افکارم رو منسجم کنم. بعد از چند شدیبه وخامت اوضاع هم اضافه م

 : لحظه گفتم

 نمینداشته ا یخوب طیانگار خودش رو با اصرار مرخص کرده و اصال هم شرا حهیمل_
چرا  ونمدیدکتر که نم یآقا نینخواسته که مانع بشه! حاال ا دمیاصال شا اینتونسته مانع بشه 

 یباهات حرف بزنم! خب وقت دیبا گهیزنگ زده م زنه،یم نهیرو به س حهیسنگ مل نقدریا
 مونه؟یم یواقعا چه حرف گهید کنهیطرف رو مرخص م

روم که ا یو گاها نگران تو فکر فرو رفته بودن! تنها کس ریبه جمع کردم، همه متح ینگاه
رو از  نیاز حرفامون نفهمیده، ا یزیبود آقا حامد بود! و عماد که مشخص بود چ ستادهیا

 .دمینگاه گنگش فهم

 ؟یحساس شد یادیز کمی یکنیفکر نم_

 .اخم هام باز شد اریاخت یکه آقا حامد گفت ب یجمله ا با

 ه؟یمنظورتون چ_

و  دیبه موهاش کش ی. دستدمیزد که منظورش رو از اون لبخند مرموز نفهم یمحو لبخند

 :گفت

تو ساخت موسسه ات  تونهیچطور م نکهیو اون از ا رونیب میبا عماد بر یباش لیاگر ما_
و عماد بهمون نشون بده .  میبر م،ینیرو هم که در نظر داشت ما بب یزیکمکت کنه بگه و چ

 ... نظرت؟هیچ یکه حساس شد نیکه منظورم از ا گمیراه هم بهت م نیب
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 :با لبخند گفت الیدادم که لرو تکون  سرم

 !مینکرد ییرایوارسته پذ یما هنوز از آقا نیبر نیخوایچقدر زود م_

نشده بود که نشسته بود و آقا حامد فورا  قهی. بنده خدا عماد هنوز پنج دقگفتیم راست
 دیپر بگم عماد از جاش یزیبتونم چ کهنی! قبل از ارونیب میبر یداده بود که سه نفر شنهادیپ

 : و با خجالت گفت

زودتر با اهداف آقا مهبد و  لمیخودمم ما ستمیبه زحمت ن یراض ستیبه زحمت ن اجیاحت_

 .کردم دایشانس رو پ نیباعث افتخار که ا یعنیشون آشنا بشم.  تیشخص

 هیگفت  شهیم یبه من لطف داشت و به نوع یادیز کمیلبام نشست. به نظرم  یرو یلبخند
ا حرف نیهم واقعا ا دیبه افکار خودم خندیدم شا . دادیبغلم جا م ریهندونه بزرگ رو داشت ز

 .بودم نیبد ب یادیو من ز زدیرو از ته دل م

خودش براش تره  نیمنم ع کردمیم یکه سع یدرحال یزدم و با خرسند یگله گشاد لبخند

 :خورد کنم گفتم

ندارم با  یمنم حرف نیراحت یجورنیاگر شما ا میرسیشما که نم یبه پا یشما لطف دار_

 !نیکه شما بخوا یهر چ لیکمال م

 ...زد یو صورتش کم کم از خجالت به سرخ دیاتمام جمله ام نگاهش رو ازم دزد با

 ونستمتی. نمدیکشیرو روانم بدجور خط م یزیچ هیسمت اتاقم تا لباسم رو عوض کنم.  رفتم
ه با چرا تو رابط دمیفهمیکنم. نم زیرو آنال حهیمل یرفتار ها تونستمیدرست تمرکز کنم. نم

 یچ یمشکل داشت، برا زیچ کینفر و هزار و  کیموضع داده! اگر با هزار و  رییمن تغ

 !داشت؟ هیکه با بق کردیرو م یفتاربا منم همون ر

 یرابگم و اصال ب خوامیم یچ دونستمیتماس... نم ستیرو درآوردم و رفتم رو ل میگوش
دکمه اتصال  یدستم مردد رو ه؟یبدونم گناه من چ خواستمیفقط م زنمیدارم زنگ م یچ

 ایهستم  زونشیفکر کنه من آو خواستمیتماس مونده بود. با خودم در جنگ بودم. نم
بار هم باعث شده بودم تا دم مرگ بره  کی نکهیاز ا یرفط هیخاطرش رو مکدر کنم. از 

 .شرمنده بودم

 .دیبه داخل اتاق سرک کش الیتقابل عقل و دلم بودم که در اتاقم زده شد و ل تو

 تو؟ امیب تونمیم_

هم گذاشتم. اومد و تو در رو بست و بعد هم همونجا پشت در  یرو به منظور آره رو چشام
 ده؟یرو به اتاق من کش الیل یگذاشتم. کنجکاو بودم بدونم چ زیم یرو رو ینشست. گوش

 :چونم جا دادم و گفتم ریدستم رو ز
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 ؟یبگ یخواستیم یزیچ_

 یحدس بزنم که نگران چ تونستمیشده بود. م یروشنش پر از غم و نگران یعسل یها چشم
اش رو از  رهینگاه خ الیقفل کردم. ل گهیکرده بودن به هم د خیهست. سر پنجه هام رو که 

 :اتاقم برداشت و گفت یفرش کهنه  یرو

 مالحظه شده؟ یب قدرنیداداش؟ چش شده؟ چرا ا کنهیم یجورنیدختره ا نیچرا ا_

بود که ازش  یو حرکات حهیهم نگران مل الیدلم تازه شد. حدسم درست در اومده بود. ل داغ
ه ک یسواالت یبرا یجواب چی. لبم رو به دندون گرفتم و سکوت کردم. خودم هم هزدیسر م

 .مشترک بود نداشتم الیمن و ل نیب

 .بازم آزرده خاطرش کنم ترسمی. مشهیمنم کنجکاوم که بدونم. اما خب روم نماتفاقا _

 .فر و بلندش برد و باهاشون ور رفت یموها یرو تو دستش

اون دکتره رو  یبه نظر من بهتره بر ی. ولادیخوشت ن دیبهت بگم شا خوامیم یزیچی_
 حهینسبت به مل یکار خوباون اف کنمینخواهد بود چون حس م یدلچسب داری. هر چند دینیبب

 .هیدر چه مرحله ا حهیمل یکه اوضاع سالمت میفهمیدر سرش نداره اما خب باالخره م

با اون دکتر دوباره روبرو شم اعصابم رو خورد  نکهیفکر ا ی. حتدمیصورتم رو مال کالفه

 .کردیم

 نه؟ ایهست داداش  یحرف حسابش چ میبفهم دیباالخره با_

 .شدیمتوقف م ییجا هی دیماجرا باالخره با نیبود ا الیحق با ل دمیکش یبلند پوف

و ر حهیمل دیکه االن نبا نهیا دونمیکه م یزیاما چ خوادیم یچ نمیبب رمیخب باشه م یلیخ_
خب من االن دو دلم و جسارت  یاگر خودش بخواد. ول یتنها گذاشت حت یطیشرا چیتحت ه

 .جلو برم رو ندارم نکهیا

 :اش رو از در گرفت و مصمم گفت هیتک

به  تونهیرو که نم ییزایچ دیبا من راحت بود. شا شهیمن باهاش حرف بزنم؟ هم یخوایم_

 .تو بگه راحت تر به من بگه

بد  نینداشتم. ب الیل شنهادیشدن در برابر پ میجز تسل یدهنم رو قورت دادم. انگار چاره ا آب

 .افتاده بودم ریو بدتر گ

 : در سکوت تکون دادم که از جاش بلند شد و گفت سرم رو فقط
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. االنم آماده شو بابا کنمیالبته قبل از رفتن باهات هماهنگ م کنمیام رو م یسع تیمن نها_

 .و آقا عماد منتظرن. نگران نباش خدا بزرگه

و و کز کنم. سرم ر نمیبش جای خواستیرو نداشتم فقط دلم م یچیزدم. حال ه یکم جون لبخند

 .با خودم خلوت کنم یزانو هام بزارم و چند ساعت

 .باشه ممنون_

 .رفت رونیو از اتاق ب دیجاش بلند شد و نرم گونه ام رو بوس از

ه ک یتا زمان دی. باکردمیم یصبور دیرو چند لحظه بستم و به هم فشارشون دادم. با چشمام
دورادور هواش رو داشته باشم تا  تونستمیم .کردمیدوباره خودش به سمتم برگرده صبر م

. جا چیداره که با من باشه... افکارم به ه اجیکه احساس کنه که واقعا دوباره احت یزمان
 دادم افکارم رو رها کنم و اروم شم حیترج شدیم میباعث کالفگ قطو ف دیرسینم

قرمز رو  یچهارخونه ها رنگ با یآب راهنیاز جام پاشدم و به سمت کمد لباس هام رفتم. پ .

 .گذاشتم یصندل یام رو رو رهیت نیبرداشتم و شلوار ج

و مشغول عوض کردن لباس  دمیکش رونیلباس هام ب یرو از کشو دیو سف یبافت قهوه ا هی
 یبه خودم انداختم.. به وضوح مشخص بود که حال و روز خوب ینگاه نهیهام شدم. تو آ

زدم.  نهیبه خودم تو آ ی. لبخند تلخدیباریاز صورتم م یندارم. چشمام گود رفته بود و خستگ

 .رفتم رونیکردم و از اتاق ب تبموهام رو با دست مر

جفت شون لبخند زدن و  دنمی. با دگفتنیم یزیچ گهیحامد و عماد اروم داشتن به همد آقا

 : بهم انداخت و گفت یا دارانهیبحث شون نا تموم موند. آقا حامد نگاه خر

 !کر طونیگوش ش یشد پیخوش ت یها. بزنم به تخته حساب یزد پیت_

 هیمبل زد. جواب من در برابر ذوقش فقط  یچوب یبه دسته  یبا دنبال حرفش تقه ا و

 .ممنونم ساده بود

از اون حال و  نکهیا ی. براکردیم ریتو عالم خودش س بیبه عماد گره خورد که عج نگاهم

 :گفتم ارمیهوا درش ب

 آقا عماد؟ میبر_

 .تو نگاهش نشست دنمیبا د یاومد و نگاهم کرد. حس خوب رونیمن از افکارش ب یصدا با

 .میکه بر دیی. بفرمادییبله بله بفرما_

 .شده بودن فیدر رد یبه بچه ها کردم که مودب و ساکت کنار هم جلو ینگاه
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 باشه؟ نیبود زنگ بزن یزیتا برگردم چ نیرو داشته باش گهیهمد یهوا_

نگاهم  نانیانداختم که اونا هم با اطم لیو سه الیبه ل یگفت. نگاه یباشه داداش آروم سام،

 .مرتبش کرد یام گذاشت و کم قهی یدست رو لیکردن. سه

خونه و استراحت  یموندی. کاش ماریبه خودت فشار ن ادیتو هم مواظب باش داداش ز_

 .یکردیم

لحاظ که  نیدم هم ناراحت... خوشحال از ابه فکرم بود هم خوشحال بو نقدریا نکهیا از
 رید ایکه خونه نبودم  ییبابت که وقتا نیبه فکرم بود و ناراحت از ا شهیبرادرم مثل هم

 یلیبچه ها بشم، من رو خ یذهن شیفکر که باعث تشو نیموند و ا یم شمیفکرش پ کردمیم

 .دادیآزار م

مطمئن باش. خب  زنمیباشه بهتون زنگ م یباشم و مشکل یینگران نباش حواسم هست جا_

 .برم فعال خدافظ گهیمن د

وقت از لفظ >>خداحافظ <<  چیکه ه دونستمیتکون داد. م یسکوت نگاهم کرد و سر در

 .دادیحرفم رو نم نیاکثرا جواب ا نیهم یبرا ادیاز جانب من خوشش نم

و آقا حامد داشتن به سمت هام رو برداشتم و مشغول بستن بند هاش شدم. عماد  یکتون کفش

 : که گفتم رفتنیدر م

 ؟یمارو کجا ببر یخوایم یآقا عماد و بگ یکن ییرو نما زتیسورپرا نیاز ا یخواینم_

 : جواب سوال منو بده گفت نکهیزد. بدون ا یباز شد و لبخند محو لباش

 ...ادیهم ز یلی! خیاندازینفر م هی ادی یلیشما من رو خ یدونیم_

 یکس ادیبهم بگه که من اون آدم رو  یاومده بود که کس شیشد. به ندرت پ زیت گوشام

 : گفتم یجمع کردم و با کنجکاو ی! لبام رو کماندازمیم

 !؟یک ادی_

آدم رو  نیکه ا یادیز یهابه آقا حامد انداخت. حس کردم آقا حامد مدت ینگاه عماد

 .مرتبط به عماد خبر داره یزهایچ یلیو از خ شناسهیم

 .تا بگم نیتو ماش میبر_

 :بهش رو زدم و گفتم کردمیکه در رو با دستم کنترل م ینیرو باز کردم و ح در

 .دیبفرمائ_

 : گفت نهیو با طمان دیرو عقب کش خودش
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 .دینه شما بفرمائ_

به رسم  ومدیو دراز خوشم نم لیطو یکال از تعارف ها نکهیزدم و با ا یگله گشاد لبخند

 : ادب گفتم

 .دیشما اول بفرمائ کنمیخواهش م_

نه گذاشت و نه  کردیتعارف ما دو نفر رو با خنده نگاه م یکه کشمکش ها یحامد در حال آقا

 :برداشت و با خنده گفت

 !میفرمایجفتتون م یمن جا دیکدوم نفرمائ چیاصال ه_

 یرفت. منم برا رونیاز در خونه ب عی. تعلل هم نکرد سرمیدیدو تامون با حرفش خند هر
اومد و در  رونی. عماد برونیبعد از آقا حامد از خونه رفتم ب عیعماد معذب نشه سر نکهیا

 .رو بست

 یسوخته اش درآورد. تازه نگاهم فرصت کرد که رو یشلوار قهوه ا بیرو از ج چشییسو
 یحال لباس هاش ساده ول نیاما با ا دیرسیپولدار به نظر م نکهیبزنه. با ا یلباس هاش چرخ

 !نبود یمارک دار خبر یبودن و از لباس ها زیو تم کیش یبه طرز چشم نواز

 هیبود و  دهیبا رنگ شلوارش ست بود پوش بایسوخته که تقر یکشباف مردانه قهوه ا هی
روش زوم نکنم که معذب نشه. با سر به اون  ادیکردم ز یهم روش. سع یکاپشن نسکافه ا

 : شاره زد و گفتا ابونیسمت خ

 .منه نیاون ماش_

 نیماش هیانداختم. چشمام  یکه با سر اشاره زده بود نگاه ییرو چرخوندم و به جا نگاهم

 .رو گرفت زدیبرق م یزیاز تم بیکه عج ینوک مداد 206

 :رو بهش کردم و گفتم ناخودآگاه

 .زنهیچشم آدم رو م شیزیماشاهلل برق تم_

صورتش  ریناپذ ییلبخند ها جز جدا نیبهم همون لبخند محوش رو زد. انگار که ا دوباره
 یآرامش خاص هیاز همه چشماش  شتریبودن. آرامشش رو دوست داشتم. کل چهره و ب

از  خواستیغم که ادم دلش م هی. کردیم ییغم بزرگ هم توش خودنما هیداشت و البته 

 .ارهیسر در ب اتشیو بم و جزئ ریز

ه رو نگا رونیخودم ب یرو که باز کرد عقب نشستم. آقا حامد هم جلو نشست. برا نیاشم در

 : که عماد به حرف اومد و گفت کردمیم

 .یندازیم امرزمیداداش خدا ب ادیمن رو _
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تر  نیشد و متعجب چهره عماد رو از توش نگاه کردم. چشماش غمگ دهیکش نهیبه آ نگاهم

 .بدونم شتریاز برادرش ب خواستیدلم م یچرا ول دونمیشده بودن. نم

 بود؟ یچجور آدم_

د. زل ز رونیاز پنجره به ب کردیکه فرمون رو با دستش کنترل م نجوریکرد و هم سکوت

 .آب دهنش رو صدا دار قورت داد

 .قدر آروم... درست مثل تو نیقدر مظلوم... هم نیطور فداکار هم نیهم_

خاطرش  یباعث آزردگ خواستیادامه بده. دلم نم نتونست گهیراه گلوش رو بست. د بغض
 یوقت قدر،نیشم. اما انگار ناخواسته آزارش داده بودم. چقدر به برادرش وابسته بوده که ا

 رو دم،یکه از خودم پرس یبعد از سوال یلبخند تلخ خت؟یریبهم م اوردیاون رو به خاطر م
ه چ شهیباشه بهش وابسته م یخوب بوده باشه خب هر کس قدرنیآدم ا اونلبام نشست. اگر 

 .گوشت و خون هستن هیبرسه به داداشش که از 

به خواهرم داره که  یبیخانم هم شباهت عج الیبهت داشت. ل یبیچهره شم شباهت عج_

 .دمشیسالهاست ند

خورده  یکه از زندگ ییکه زخم ها کردمیحس م بیعج زدیدرونم رو چنگ م یزیچ هی

 .لمسش کنم تونمیو م شناسمیمرو 

 ؟ یکار بود یبچه _

اشکاش  زدی. چشماش رو که پر شده بود چند لحظه بست. داشت زور مدیرو گز لباش

 ...یکنه ول هیباعث شم گر خواستینم چوقتی. دلم هزنینر

 .... هممونمیبود_

 دشایبزرگ شد گذشته اش رو  یوقت خوادیدلش نم یبچه کار چیدادم سکوت کنم. ه حیترج
 یاز قبل به قرمز شتریعماد هر لحظه ب یحاکم شد. چشما نیتو ماش یبی. سکوت عجادیب

 .کردیم تمیاذ نیو ا زدیم

 .زمتیبه هم بر خواستمینم خوامیمعذرت م_

 :و گفت دیرو به دهنش کش لباش

و اون  یگذشته لعنت نی. اختمیشم بهم ر یجور نیهم شهیمن هم ستیشما ن رینه تقص_
روز بهت  هیکه از دست دادم هر لحظه با منه...  ییزایکه توش اتفاق افتاد، عز ییزایچ

 .شدم که االن جلوته ینیشد که من ا یها سرمون اومد و چ یچ گمیم
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. میشدیکم کم از شهر خارج م میشدم. داشت رهیخ رونیرو تکون دادم و دوباره به ب سرم
لک  نمشیدوباره بب نکهیا یهواش رو کرده بودم. دلم برا یلیبود. خ حهیمل شیتموم فکرم پ

آدم  گریها که ج هیاون گر ،یته دل یمهربون، اون خنده ها یعسل یزده بود. اون چشم ها
 یکرد یچ ؟یکرد یبا من چ حهی. ملرفتنیداشتن جلو چشمام رژه م ه، هم سوزوندیرو م

 نیاز جلوش با ماش میکه داشت یچونه ام گذاشتم و به ساحل ریبا من و احساسم؟! دستم رو ز
روشن که چشمات رو  یآب هی... زیاروم بود و تم ایکردم. در یا دارانهینگاه خر میشدیرد م

بود درست بر عکس دل من که  یصاف و الجورد ون. آسمدادینوازش و روحت رو جال م

 ...رهیبود و آسمونش ت یهواش ابر

 مهبد؟حالت خوبه _

 .کردیآقا حامد به خودم اومدم. برگشته بود عقب و کنجکاو بهم نگاه م یصدا با

 اره چطور؟_

 : عماد رو هم نگاه کرد و گفت متعجب

پلکم  یو حت رونیبه ب یساعته که زل زد هی کسی. فگهید میدیحواست کجاست؟ رس_

 !یزنینم

. میعمارت چند طبقه بزرگ متوقف شده بود هی یرو نگاه کردم جلو رونیجفتشون و ب ریمتح
 هیداشت. جلوش  یزیبر انگ نیتحس یو معمار دیدرخشیم دیکه تو نور خورش یعمارت

شده  یو گل کار یسبز درخت کار یو فضا یباز لیوسا یبا کل یچند هزار متر نیزم

 !داشت

 .شدم. سرم رو باال گرفتم و ساختمون رو نگاه کردم ادهیرو باز کردم و پ در

 کجاست؟ گهیجا د نیا_

ه ک یو به سمت در دیکش رونیب بشیاز ج دیکل هیجواب سوالم رو بده  نکهیبدون ا عماد
 رو تو قفل چرخوند و دیشده بود رفت. کل دهیکودکانه کش یها ینقاش یروش به طور حرفه ا

 : و گفت دیدر رو هول داد. خودش رو کنار کش

 !یبه موسسه مون خوش اومد_

 !دروغ نگفتم زدیم رونیبشقاب گرد شده بود و داشت از حدقه ب هیبگم چشمام قد  اگر

 !موسسه مون؟ یچ یعنی_

 .شونه هام گذاشت یحامد از پشت اومد و دستاش رو رو آقا
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کار، بعدم اگر خدا بخواد  یبچه ها یبه جمع آور یکنیشروع م نجایاز ا نکهیا یعنی_
ا ت یکن میرو با عماد تقس اتیرو ی. حاضرنیشیادغام م نجایبا ا یسازیموسسه خودت رو م

 بزرگتر بشه؟

 :گفت ی. عماد با مهربونکردیباور نم دیدیرو که م یزی. چشام چدیلرز لبام

 !مال توعه یساختمون تا هر وقت که بخوا نیا ؟یشیم کیتو با من شر ایرو_

اشک و لبخند  نیبار بود که ب نیدست عماد که به سمتم دراز شده بود موند. اول یرو نگاهم

 : . دستم رو تو دستش گذاشتم و محکم فشارش دادم و با ذوق گفتمدمیخند

 !اره... آره... چرا که نه_

 .کرد مییدستش رو پشتم گذاشت و به سمت ساختمون راهنما عماد

 !یشیعاشقش م ینیتوش رو بب_

خواسته هاش رو  عیسر نشونیو والد خوانیرو م یزیچیکه  ییبچه ها نیبودم ع شده

 !زنهیکه انگار داره رو ابرها قدم م کنهیو اون بچه حس م کننیبرآورده م

 !نمیکه توش رو هم بب نیهم عاشقش شدم چه برسه به ا ینجوریهم_

 .میشد اطیلبخند زد و جفتمون وارد ح تیرضا با

شده بود. تاب،  دهیخاص و مرتب چ قهیسل هیبا  یهر سن یبرا یباز لیو اقسام وسا انواع
پسر ها و دختر ها  یبرا نکهیبچگونه. جالب ا یها یها پر بود از نقاش واریسرسره و... د

دختر ها پرنسس  یو برا 10پسر ها بِن  یمختص خودشون وجود داشت. برا یها ینقاش

 !یزنیوالت د یها

 : رو لبام نشست دستام رو بهم زدم و با ذوق گفتم یخند بزرگلب اراده یب

ر ب نیات تحس قهیواقعا سل ولی! ازنهیبود! مو نم اهامیتو رو شهیکه هم هیزیهمون چ قایدق_

 !زهیانگ

. دزیموج م اره،یبابت که تونسته بود من رو به وجد ب نیتو چشم هاش از ا تیرضا احساس

 .ساختمون قدم زدم یپا به پاش تا ورود

 .میبا آسانسور بر کنهیم تتیاگر پله اذ_

و  رفت ادمیرو  میساختمون خوب بود که به کل تموم نواقص جسم نیا دنیقدر حالم با د اون

 .پله هارو انتخاب کردم

 !هم بدوئم ایتا آخر دن تونمیدارم که م یاون قدر انرژ کنمیخوبه حس م یلیحالم خ_
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ازش باال و  شدیبود که کوتاه و استاندارد بود و راحت م نیساختمونش ا یپله ها یخوب
اش  قهیسل ی فتهیش شیاز پ ترشیو من ب دادیرفت. عماد تک تک اتاق هارو نشونم م نییپا
چند طبقه مرتب تو  یکودکانه داشتن. تخت ها یبا تم ها یی. تموم اتاق ها فرش هاشدمیم

بچه ها در نظر  یهم برا وتریکامپ زیو م وتریکامپ یحت شده بود. دهیاتاق چ یسه گوشه 

 !هم واسه سرگرم شدن بچه ها کنار تخت ها گذاشته بودن یگرفته بود. چند تا سبد اسباب باز

 !هم بهتره کردمیکه فکر م یزیاز چ_

 :گفت یسرش رو تکون داد و با مکث کوتاه عماد

قدر و چ یکنیتالش م ایرو نیکه تو هم واسه ا دمیفهم یرو براش کردم. وقت میسع نیبهتر_

 .مصمم تر شدم یکن یکه بچه هارو از تو پاتوق ها جمع آور یکرد یسع

 ریانداخت و ز نییرو فشار دادم و با حس تحسین تو چشمام نگاهش کردم. سرش رو پا لبام

 : نگاهم کرد. غم دوباره به چشماش نشست و با تاسف گفت یچشم

 .موسسه ات افتاد متاسفم یکه برا یقاتفا یواقعا برا_

حالم  ومدیم ادمیکه سر ساختمونش اومد  ییهم هر وقت اسم اون موسسه و اون بال خودم

 :کالفه گفتم دمی. صورتم رو با دست مالشدیگرفته م

 .مثل اون رو درست کنم عماد یکی تونمیم یک گهید دونهیخدا م_

حس  هیگفت  شدیبود. م یبیعشق عج هیشمرده جلو اومد. تو نگاهش  یبا قدم ها عماد

 . اومدیبرادرانه تو چشماش به چشم م

ر اگ ی. حتکنمیمنم کمکت م شیبساز ییتنها زارمینم گهیاز تو حرکت از خدا برکت. د_

 .کشمیهم باز من کنار نم یمخالفت کن

دوست دارم خودم  گفتمیاگر م بدم. یجوابش رو چ تشیحسن ن نیدر برابر ا دونستمینم
موسسه به چه  هی یچشم داشت چیه ی. اون بشدیتالش کنم و به آرزوم برسم حتما ناراحت م

 کمکش مقاومت کنم و شنهادیکرده بود اونوقت زشت بود من در برابر پ هیرو بهم هد یبزرگ

 : گفتم دمشیکشیکه به بغلم م یرو کنار گذاشتم و در حال تمنه بگم. افکار نادرس

 .بخواد داداشم ی. تا خدا چمیکنیحتما با هم درستش م_

 .به خودش فشرد مانهیصم منو

 .کردم دایمن تازه تورو پ میدار شیدر پ یراه دراز_

داشت تو دلم جاش رو  ومدهیکرده بودم. عماد ن دایبهش پ یرو ازش گرفتم. حس خوب نگاهم

 .کردیباز م
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 . کم کم هوامیداد دم ساحل قدم بزن شنهادیموم شد عماد پاز ساختمون ت دیبازد نکهیاز ا بعد
 ینیدرآوردم و ح بمیرو از ج یزنگ خورد. گوش میکه گوش زاشتیم یکیداشت رو به تار

 .رو دادم الیبودم جواب ل ستادهیا ایکه رو به در

 .الیجانم ل_

 .دیچیپ یصداش تو گوش یکیاز مکث کوچ بعد

 ؟ییکجا ؟یسالم داداش خوب_

 شهیم ییجورای. ومدیم بینمه عج هیبه نظر دلخور و  الیل ی. صدادمیبه صورتم کش یدست

 .هم توش بود یدیاز نا ام ییگفت رگه ها

 چطور مگه؟ گردمیبر م گهید کمی. میبا آقا عماد و بابات لــ*ب ساحل_

داشت  یموضوع هیوسط نادرست بود.  نیا یزیچی. حدسم درست بود دیکش یقیعم نفس

 .دادیآزارش م

 ...خب باشه مواظب خودت باش. زنگ زدم بگم که یلیخ_

 :بود گفت یکه پر از ناراحت یداد و با لحن رونیرو حبس کرد و بعد ب نفسش

 ...کنم داشینتونستم پ یول حهیرفتم دنبال مل_

 دیچرخیم ومدنیم شیکه اروم به سمت ساحل پ ایدر یموج ها یکه تا اون لحظه رو نگاهم

 : ثابت موند. مبهوت گفتم ایدر یرو ال،یبه ناگاه بعد از حرف ل

 !؟یچ یعنی_

رو که زد هضم کنم. ضربان قلبم باال گرفته بود. چطور  یحرف تونستمیکرد. نم سکوت

 .کنه دایرو پ حهیممکن بود نتونسته باشه مل

 !تو عمق صدام نشست اونقدر که دو رگه شد استرس

مگه جز خونه اش کجا رو داره بره؟ با اون حال کجا  ؟ینکرد شدایکه پ یچ یعنیبا توام _
 رو داره؟

 ...م کنهکرد آروم یزود سع یلی. خدیکش یمتوجه استرسم شده بود... کالفه پوف یبه خوب الیل

 .میزنیخونه حرف م ایب شهیم داشیداداش آروم باش. پ_

 .هضم کنم نیاز ا شتریب حهیرو در مورد مل یزیچ تونستمینم گهی. ددادیفرمون نم مغزم
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بودم روش قطع کردم. حرکاتم  ختهیجواب گذاشتم و تلفن رو از بس که بهم ر یرو ب الیل
که دلم اراده  بردنیم یدست خودم نبود. پاهام داشتن منو همون سمت یچینبودن. ه یاراد

 .کرده بود

 ؟ یریمهبد کجا م_

 عیسر قدرنیا یعجب نگاهش کردم، کنفس نفس زنان خودش رو به من رسونده بود! مت عماد

 !ازش دور شدم که مجبور شده بود کل راه رو دنبالم بدوعه

 ...عماد من... من_

و زمان فرار کنم. عماد نگران نگاهم کرد آقا  نیاز زم خواستیتته پته افتاده بودم. دلم م به

 .حامد هم خودش رو به ما رسوند. منتظر و متعجب جفتشون به من چشم دوخته بودن

 .برگرده ینفس هاش به حالت عاد تمیتا ر دیکش یقینفس عم عماد

 ؟یختیبهم ر قدرنیچرا ا هوی ؟یریم یداداشم ؟کجا دار یتو چ_

که دور شم و دنبال  خواستمیم. مضطرب بودم و فقط مدهنم رو صدا دار قورت داد آب

 ...اگر شده باشه کل شهر رو بگردم یبگردم. حت حهیمل

 .برم دیکنم. من با داشیزود پ یلیخ دینفر بگردم من با هیدنبال  دیمن با_

 : گفت دهیاز حرفام نفهم یچیاز نگاهش مشخص بود که ه نکهیبا ا عماد

 .میکجا بر دیفقط بگو با برمتیخودم م یبر یخوایهر جا م_

 ؟یبگرد یخوایم حهیدنبال مل_

با  یخاص جوریزد. سرم رو تکون دادم که  یقرارم روش چرخ یحرف آقا حامد نگاه ب با

 .بر اندازم کرد هیچ دونستمیکه تو چشماش بود و من نم یحرف

 ...اما دنبالش نرو کنمیتو درک م ینگران_

حرف رو  نیدرک کنم که چرا ا تونستمیتو گلوم جا خشک کرد. م سیتوپ تن هی انگار
و  ادی. تا بخودش بادیبا خودش کنار ب یرو راحت بزارم تا کم حهیمل خواستی. مزنهیم

گر ا حهیکه مل دونستی. گفت نرو چون خوب مرهیبگ میدرست تصم شیزندگ یبتونه برا
 که پا خواستیه بود برگرده. اگر ماما اون نخواست گشتیبه سمتم بر م خواستیخودش م

 د،ومیاما ن شم،یپ ومدیخودش م اد،یدر ب یبه پاش باشم و کمکش کنم که از اون بحران روح

 .نخواست

 !من نگرانشم_
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 .! بهش اعتماد کنادیاون از پس خودش بر م_

 چرا ومدی! اگر بر ماد؟یاز پس خودش برب تونستیم حهیواقعا مل ومد؟یپس خودش بر م از
نداره خودش رو مرخص کرد! چرا  یحال خوب دونستیم نکهیکرد؟ چرا با ا یخودکش

پتک تو سرم  نیکه ع گهید یشد و هزاران چرا دیخبر ناپد یب یجورنیاستراحت ا یبجا
ته نتونس حهیکه مل بردمیم یپ نیبه ا کردمیفکر م شونبه شتریکه ب یو من هر چ خوردیم

 !دنباله دار هم باشه تونستیم نیو ا ادیبود از پس خودش بر ب

 :که انگار از زور بغض خش دار شده بود گفتم ییو با صدا دیلرز صدام

 ...ییاگر دوباره بال_

 .دیحرفام دو نیحامد نزاشت جمله ام تموم شه و پا بــ**رهنه ب آقا

 دم؟یم حیرو توض یحساس شد حهیگفتم رو مل نکهیا لیبهت دل رون،یب یایگفتم ب ادتهی_

 !رمیرفته بود که جواب سوالم رو از آقا حامد بگ ادمیعماد و موسسه به کل  دنید با

 .ادمهیاره _

که تو فکرش هست رو بگه اما  یزیرو چند لحظه بست و دهنش رو باز کرد تا چ چشماش

 .دکر دایشد و جرات گفتن حرفش رو پ روزی. اما آخر به خودش پشدیمانع م یزیچیانگار 

 ؟یخودت رو گول بزن یخوایعشقه! چرا مدام م نیا ستیحس تو برادرانه ن نیمهبد ا_

 یکس کردمیدرصد هم فکر نم هی یزد. حت خیخوردم و خون تو بدنم  کهیحرف آقا حامد  از
خودم هم اسم احساساتم رو عشق  یبکنه! حت یبرداشت نیهمچ حهیمن و مل یاز رابطه 

 !نزاشته بودم

ن م یتو پرو پاچه  ی! اون از بچگیبکن یفکر نیهمچ یتونیمآقا حامد چطور  نیگیم یچ_

 ...نداره الیبا ل یفرق چیبزرگ شده برام ه

 .زدیداشت دور م یرو صورتش که آرامش خاص رونیح چشمام

 :و گفت ستادیا ایو چند قدم جلو رفت و رو به در دیرو گز لبش

 .پسرم گنیم گهید زیچیچشمهات  یول_

 فقط از جانب یبدم! وقت یجوابش رو چ دیبا دونستمیقدر از حرفش شوکه بودم که نم اون

 .کرد سکوت بود آروم سرش رو چرخوند سمتم و نگاهم کرد افتیکه در یزیمن تنها چ

عشق رو تو چشمات  تونستمیم یتون، به خوب دمیدیاون موقع ها که م شیدیدیم یوقت_
همش کنارت  یخواستیم یازش چشم بردار یتونستینم یومدیبه وجد م دنشی. با دنمیبب



www.taakroman.ir  

 

  

 
379 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

ر و صالحش فک ریبه خ کنهیصبر م رهیاگر خواهرش ازش فاصله بگ یبرادر حت هیباشه. 

 !تابِ  یب ارِ قر یاما عاشق نه... ب کنهیم

با من  یدست از لج باز دیتا شا کردمیزده بود و دستم رو مدام مشت م خیانگشت هام  سر

 .گرم شن یبردارن و کم

 :زد و گفت یحامد لبخند محو آقا

! یاون دختر شد یتو بدجور وابسته  شناسمیمردم و هم جنس خودم رو خوب م هیمن _
 هیتک کهنیو مهم تر از همه ا یِ ا دهیهم آدم فهم هیچون هم دختر خوب یالبته حق هم دار

 هیتجربه کردن  یبچه اس مهبد و سنش برا یلیخ زایچ نیگاهت بوده. اما خب اون واسه ا
آدم  هیبه  کایبعد از را یتونست کهنیو عاشقانه تو کمه...ا دانهمر یها یعشق و درک نگران

رو  نیمعضالت داره، ا یلی. اون دختر خستیخوبه اما االن وقتش ن یلیخ یخوب دل ببند

 !اما االن وقتش نیست یو کمکش کن یمرد راهش باش یخوایکه م دونمیخوب م یلیخ

مخالف بود! اگر  لشیآقا حامد درست بودن اما منطق من با منطق اون و دال یحرف ها دیشا
اگر منم رهاش  شدمیگاه نم هیگاه شد تک هیکه برام تک حهیسخت مثل مل یمن تو روزها

حال و  نیا یداشتم که باعث و بان شیزندگ گهید یهابا آدم یاون وقت چه فرق کردم،یم

 : ناخواسته گفتم یتیرو کج کردم و با جد سرمشده بودن.  حهیروز مل

کس مثل شما تا حاال نتونسته  چیچقدر تنهاس و ه نیکه دوستش دار یکس نیشما اگر بدون_
ه ب هیکه از بق یحالش با شما خوب بوده، در حال شهیکه هم نیحالش رو خوب کنه، اگر بدون

 ؟یزاریرو تنها م یرو که دوستش دار یبازم کس زونهیکه بهش زدن گر ییخاطر زخم ها
ت درس هیکنارش باشه! دختر عاقل و خوب یکیداره  اجیکمه احت نشس گمیاتفاقا من چون م

 یمرگ و زندگ گهیزخم خورده که د یاز زندگ یاما بقول شما اون قدر سنش کمه و به قدر

 .نداره یبراش فرق

 ی. پدیباریتم مبودن از لحن حرفام و تک تک کلما یناخواسته باال رفته بود و عصب صدام

 .حرفام رو گرفتم

 هی ایشد  ریس یزندگ نیدوباره از ا یوقت یکه ک دونهیاون آدم از مرگ برگشته و خدا م_
هست که  یکیبدونه  دینفر خورد، مرگ رو انتخاب نکنه! اون با هیاز  قیو عم دیزخم جد

هست که حاضِر با به پاش بره و درد  یکیبدونه  دیرو هم ببنده با دشیجد یحاضره زخم ها
بهش  قیزخم عم هیمنم  یخوایچرا م کنهیباشم که رهاش م یمنم کس یخوایبکشه! چرا م

 یکی! انسانم هیعاشق باشم من  نکهیعشق باشه اما قبل از ا نیا دیشا یگیراست م دیبزنم! شا
حرف  یجوریاشون! ه نیاز بدتر یدست بکشه حت شیزندگ یهاراحت از آدم تونهیکه نم

 !نیشناسیکه انگار منو نم نینزن
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 یا گهیقاطع بود که فرصت زدن هر حرف د قدرنیرو به هم فشار داد. انگار جوابم ا لباش

 !رو ازش گرفت

مطلب نگاه نکرده بودم. حرفات درسته همه اش رو قبول  نیبه ا یحق با توعه من عمق_
از عشق ضربه  گهید خوامیم یعشق نا فرجام رو تجربه کن هیبار هم  نیا خوامیدارم اما نم

که  یکس ایبزرگتر  هیو احساست هستم. به عنوان  ندهی. من فقط نگران تو و آینخور
 به عنوان ادیکه از دستم بر م ییکه تا جا دونمیرو مسئول م خودم شناسهیسالهاست تورو م

 نیکه بخوام همچ ستمین یچند من کسبدم هر  یکه تجربه داره در حد خودم بهت آگاه یکس
و  یمرد عاقل و بالغ هیخودت  یکنم. ماشاهلل تو برا حتتیاصال بخوام نص ایرو بکنم  یکار

 .یریها رو بگ میتصم نیبهتر یکنیم یسع شهیهم دونمیمن م

 :با آقا حامد حرف زده بودم گفتم شیپ قیکه دقا یو نادم از لحن بد دمیصورتم رو مال کالفه

 یکه گاه نیخوایخیر من رو م دونمیاگر بد باهاتون حرف زدم م خوامیمعذرت ممن _

 .دیکنیپدر به من گوشزد م هیرو مثل  زهایچ یبعض

 .دیرو بوس میشونیزد و پ یمحو لبخند

 .میبا هم بر یبر یخوای. خب سوار شو هر جا میزمیعز_

و عالف معضالت خودم کنم. با تنها رفتن راحت تر  ریاون دوتا رو هم درگ خواستینم دلم

 .برم خواستمیکه م یزیدنبال چ تونمیبهتر م یطور نیا دونستمیبودم م

 .برم ممنون تونمیخودم م ندازمیبه زحمت نم گهیشمارو د_

 : کرد و گفت یدستشیبگه که آقا حامد زودتر پ یزیخواست چ عماد

 .میکنیاصرار نم گهیمهبد جان ما د یهر جور راحت_

 .به عماد کرد یدار یبه دنبال حرفش نگاه معن و

رو که دوست دارم بکنم خوشحال شدم.  یو کار رمیبگ میتصم که گذاشت خودم نیاز واقعا
 یخونه  ریخوش و بش با عماد و دادن شماره ام بهش ازشون جدا شدم و مس یبعد از کم

 ...گرفتم شیرو در پ حهیمل

ه اگر بود ک نیا ریبگم؟ فکرم در گ یبهش چ دیبا نمشیکه اگر بب کردمیمفکر  نیبه ا مدام
شد؟  نیشد که ا یکه چ کردمی... بارها از خودم سوال مدهیبهم م یچه واکنش نهیمن رو بب

 !م؟یدیجا رس نیکه به ا شدیچ

من چه قدر سهم،  نمیو رو کردم تا بب ریخاطرات مغزم رو ز یصفحات غبار گرفته  بارها

 .مدیرسیم جهیکمتر به نت کردمیفکر م شتریب یداشتم... اما هر چ حهیخوردن مل تو زخم
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توش  یکه انگار سالهاست کس یبودم. به خونه ا ستادهیخونه اش ا یخودم که اومدم جلو به
ت هشبهش سر نزده بود. اون  یانداختم. ماه ها بود که کس ینکرده، نگاه کنجکاوانه ا یزندگ

 .خونه سر نزده بود... از جمله خود من نیکس به ا چینبود ه حهیماه که مل

شده  اهیس یها واریجز د یزیچ زیتم دیسف یها واریها خزه زده بود و از اون د وارهید نییپا
بود  یزیتنها چ نیخودشون بودن. ا یرنگ و رو رفته نمونده بود. پرده ها هنوز سر جا ی

رده برگ نجایباالخره ممکنه به ا کهنیهنوز از اونجا نرفته بود. ا کهنی. اکردیم دوارمیکه ام
گذاشتم و  واریزنگ رو د یاومدن و رفتنش شم. دستم رو رو ریگیکه پ دادیم یانرژبهم 

. لبام رو به هم فشار دادم و دور و ومدیاز تو خونه نم ییصدا چیکوتاه فشارش دادم. ه
 به سرم زد. یفکر دمیکوتاه سمت گاراژ رو د بایتقر اروید یزدم. وقت دیاطراف خونه رو د

کرد ازش باال رفتم و تونستم برم و داخل  یخودکش حهیمل یبود که وقت یواریهمون د نیا
 انجام داده بودم؟ یکار درست شدمیروش وارد خونه م نیبارم با ا نیخونه بشم. اما اگر ا

ه اون ب یخصوص میخونه نبوده باشه، تجاوز به حر حهیاگر مل یاجازه به خونه حت یب ورود
نکرده با اون حال و روز  یاگر خدا شد؟یباعث آزارش نم دیفهمیاگر م ای ومد؟یحساب نم

 خودم رو ببخشم؟ تونستمیاون وقت م فتادیتو خونه براش م یبد اتفاق

 کهنیرو تحمل کنم و به خاطر ا شیدور تونستمیکنه م دایفاصله ادامه پ نیا زاشتمیم اگر
! چند لحظه چشام رو بستم و به هم فشارشون دادم. مسلما ام؟یتنهاش گذاشتم با وجدانم کنار ب

 ی)) نه(( بود! اگر تالشم رو براداشتنیدوتا سوال آخر که دست از سرم بر نم نیجواب ا
اش ک یکه ا گفتمیم یروز هیو مطمئنم  دمیکشیزجر م شتریقطعا ب کردمیکردنش نم دایپ

و پام رو کنار در  وارید یرو گرفتم و دستام رو رو لبه  ممی. تصمگشتمیم حهیدنبال مل
 . دستم ودمیپر نیینشستم و ازش پا وارید ی. رودمیگذاشتم و خودم رو به زحمت باال کش

 که یکردم. از سگ یشمرده ط یو گاراژ رو با قدم ها وندمشده بود تک یشلوارم رو که خاک
شده کف  ختهیر یخش خش برگ ها ینبود! صدا یهم خبر کردیم یازش نگه دار حهیمل

 ...دیکشیاعصابم خط م یرو شتریپا نزاشته، ب نجایبه ا یکس دادیکه نشون م اطیح

 نیقفل شده بود. ا یجلو در با قفل بزرگ ی. توردمیرس اطیدر رو به ح یجلو یپله ها به
هم  سر یخونه حت نیانگار اصال به ا حهیو آمد نداشته. مل رفت اطیبه ح یکس نکهیا یعنی

 ادمیزانو هام گذاشتم.  یدر نشستم و سرم رو رو یسرد جلو یپله ها یرو دینزده بود. نا ام
انم . از جداشتیبود نگه م اطیکه تو ح یآبگرمکن ریز شهیدر رو هم نیا دیکل حهیاومد که مل

 .که آب گرم کن توش قرار داشت و سمت گاراژ بود یبلند شدم و رفتم سمت اتاقک

. دست کردم و همون خوردیآبگرمکن به چشم م ریز یزیو بعد خم شدم. چ نیرو زم نشستم
که  یا یدگیکردم. قدم هام رو تند تر کردم. از بر دایهارو پ دیطور که حدس زده بودم کل

رو  یا گهید دیکه قفل باز شد. کلور رفتم  دیبا قفل و کل یبود دست انداختم و کم یتور یرو
و در رو هول  دمیکش نییرو پا رهیچرخوندم که اونم باز شد. دستگ یددر ورو یتو مغز

 .شد انیزود نما یلیخونه خ لیدادم. وسا
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 دمیروش کش یچشمم رو گرفت. آروم دست یناهار خور زیم یاز خاک رو یقطور ی هیال
 دهید شیبود که ماه ها پ یهمون طور قایدق یانگشتم نشست. همه چ یخاک رو یکه کم

 از ی. اثردیرسیبه نظر م کیبه خاطر پرده هاش که افتاده بودن تار بایبودم. خونه تقر
از  تر یرو باز کردم خال خچالی. شدینم دهیاز آشپزخونه استفاده کرده باشه د یکس نکهیا

ده سرش اوم ییدختر کجا رفته بود؟ نکنه بال نیخونه ارواح بود. بغض گلوم رو چنگ زد. ا
 بود؟

 .کمکم کن... کمکم کن ایاومدم. خدا نییدادم و پا هیرو بستم و بهش تک خچالی در

مادرش و مادر  یخونه  دونستمیرفته باشه. م تونستیرو نداشت بره. کجا م ییکه جا اون
خونه زن  یدعوا انیاون جر نداره و اونا بعد از یخوب یچون با اونا رابطه  رهیبزرگش نم

 راشیحالش خوب بود پذ یوقت یحت وقتچی. همون قدر که هشنینم راشیپذ به،یعمو ط
ر بود. سرم از بس فک یاونا رفته باشه منتف یکه ممکنه به خونه  مفکر ه نی. پس اشدنینم

 .کردیکرده بودم از شدت درد ذوق ذوق م الیو خ

هم  دیام نیآخر نیا دیشا نکهیا دیطاقت شماره اش رو گرفتم. به ام یرو درآوردم و ب میگوش

 .بود یکیتو تار ریانداختن ت نینشه... ع دینا ام

 نیکه گفت دستگاه مشترک مورد نظر خاموش است، آخر یلعنت یستمیس امیاون پ دنیشن با

 .خاموش شد زدیکه سوسو م دمیستاره ام

زانو زدم. درمونده تر از  ییرایرنگ وسط پذ یگریج ینیشل شد و رو فرش ماش زانوهام
 هی یندارم که از دست بدم! چرا حت یچیانگار ه گهیحس کردم د م،یتو زندگ یهر زمان

 میتو زندگ ایمن چ دونستیکنم فکر نکرد؟ اونکه م دایکه ممکن بود پ یلحظه به من و حال
 شد؟ راه مهیپس چرا اونم ن دمیکش

از من ساخته نبود جز  یکار گهیرو چنگ زد... انگار دشلوارم  یلرزونم پاچه  یدستا

 ...انتظار جز چشم به راه بودن

طور ساکت و درمونده ،  نیچقدر شده که ا دونستمیانداخته بود. نم هیسا نیرو زم یکیتار
... کردمیسرما رو هم حس نم گهید یروح نشستم. حت یسرد و ب یخونه  نیدرست وسط ا

 .انگار منم مردم دمیام نیبا مردن آخر

 چی... هزنمیم خیکه زنگ خورد به خودم اومدم. تازه حس کردم چقدر سرده و دارم  میگوش
 دستم ینداشتم... انگار خزون به وجودم زده بود. به سخت اطیح انیعر یبا درخت ها یفرق

و با  دمیکش ی. آهزدیبود که داشت زنگ م لیرو درآوردم. سه میکردم و گوش بمیرو تو ج

 .نشناختمش جواب دادم خودممکه  یگرفته ا یصدا

 ل؟یبله سه_
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 .خورد یبد ی کهیکرد. فکر کنم از صدام  مکث

 !داداش؟! حالت خوبه؟_

 !دونستمینم یچی! هکشمینفس م یچ یبرا دونستمیبد! نم ایخوبم  دونستمینم خوب؟

 !بگو یزیچی ییداداش کجا_

 .خشک شده ام باالخره باز شدن یلبها

 .نیخونه. نگرانم نباش امیم گهیساعت د میتا ن_

 .نفس هاش مشخص بود نگرانم شده تمیر از

 .دنبالت میایم ییبگو کجا_

 ...گهیساعت د میتا ن امیراه برم. گفتم که م کمی خوامیم_

 .گفت یآروم یو باشه  دیکش یکوتاه قیعم نفس

 .دادم و قطع کردم لشیتحو یا یرمق خداحافظ خشک و خال یب

 .که بود دوباره قفل کردم یو در رو مثل همون اطیشدم و رفتم ح بلند

 .اومدم رونیکه رفته بودم از خونه ب یریهارو سر جاش گذاشتم و از همون مس دیکل

 .صدام زد یاز خونه دور نشده بودم که کس یچند قدم هنوز

 ! آقا...! آقا_

 هیبه من برسه برگشتم. چادرش رو با  کردیم یکه داشت دوان دوان سع یسمت خانم به

 .پاکت نامه بود هیاش انگار  گهی...و تو دست دفتهیبود که مبادا از سرش ب دهیدست چسب

 .گهیم یچ نمیتا بب ستادمیا منتظر

 شما؟ نیسالم خوب_

زد. زن  یچرخ دیکه پرس یصورت خسته ام بعد از سوال یروشنش رو یقهوه ا یچشما

 .ومدیبه نظر م یمهربون

 بود با من؟ یامر ن؟یسالم ممنون شما خوب_

. نگاهم رو ازش گرفتم تا کردیم ایمرد حرف بزنه و ح هیبراش سخت بود که با  انگار

 .معذب نشه

 درسته؟ نیگردیخانم م حهیدنبال مل_
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 یهام جلو یبدونم انگار دلخور یزیچ حهیاز مل خواستینم گهیدلم د یچرا ول دونمینم

 .رو گرفته بودن دمید

 ...ستیمهم ن گهید_

 :به غم نشست و گفت نگاهش

 .ساک برداشت رفت هیحالش اصال خوب نبود _

 یاون قدر که اون برا شدیرفت. حالم داشت بدتر م یخداحافظ هی یحت یزدم. ب یتلخ لبخند
خودم بودم که زن  ینداشتم. تو حال و هوا یمن ارزش داشت من براش ظاهرا ارزش

 .پاکت نامه رو جلوم گرفت هی هیهمسا

 دهیپر یلیرنگش خ دمشید یوقت رهیرو بدم به شما. به من نگفت کجا م نیسفارش کرد ا_

 .نگفت یچیه یریگفتم بگو کجا م یقرمز شده بود. هر چ هیبود و چشماش از گر

نامه  نیهم ینامه رو هوا نمونه و برا نیاز ا شتریدادم ب حیگلوم رو چنگ زد. ترج یزیچ
ناگفته توش بود و بد جور تو  یحرف ها یکه کل یگرفتم... نامه ا هیاز دست زن همسارو 

 ...زدیذوقم م

 :و گفت دینگاهش رو دزد عیسر هیهمسا زن

 .با اجازه تون من مرخص شم خداحافظ گهیخب د_

ه به نام ینگاه میعقب گرد کرد و به خونه اش برگشت. ن عیگفتم که سر یآروم خداحافظ
و  ادیم ینداشت ک تیاهم گهی. دخوردیبود به هم م یزندگ نیتو ا یانداختم. حالم از هر چ

ه ب گهید گرفتمیم ادی دی. باادیم یبه بعد سر خودم چ نیاز یمهم نبود حت گهی. درهیم یک
 هیفکر نکنم که همه مثل من پا گهیکه د گرفتمیم ادی دیخوش نکنم. با ،دل یکس چیبودن ه

 .داخل کاپشنم گذاشتم بیباز کنم تو ج نکهی. نامه رو بدون اموننیهستن و تا تهش باهام م

خودم بگه  یاون حرفا رو به خودم، تو رو تونستیم یبه خوندنش نداشتم. وقت یا عالقه
رو در رو بزنه. اما  تونستیرو نم ییحرفا هی دمیچرا واسم نامه گذاشت و رفت؟ شا

 .فتهیبودن منطقم از کار ب هام باعث شده یدلخور

رنگ  یجلو چشام ب ی. تو حال خودم نبودم. همه چکردمیو سنگ هارو شوت م رفتمیم راه

 ...معنا شده بود یو ب

 ماه بعد چهار

 الیل
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سرم درست کردم و خودم  یچپوندم. مقنعه ام رو رو بمیعجله مداد و پاک کنم رو تو ج با

 .کردینگاه کردم. مهبد تو آشپزخونه داشت صبحانه رو آماده م نهیرو تو آ

 یبرا یلیکنکور بود و دل تو دلم نبود. استرس داشتم اما از خودم هم مطمئن بودم. خ روز

 .بود دهیروز کنکور تالش کرده بودم. بالخره روز موعود فرا رس

 .صبحونه الیل _

. داداش مهربون نگاهم کرد. به دمیکشرو عقب  یصندل عیمانتوم رو بستم و سر یها دکمه
 لیتحل شیاز پ شترینگاه مهربونش با لبخند پاسخ دادم. براندازش کردم. داداش هر روز ب

 .چشماش گود رفته بود و چشماش فروغ گذشته رو نداشتن نیی... پارفتیم

 .وقت هست یلیعجله نکن صبحونه ات رو با آرامش بخور. هنوز خ_

 ...عسل، خامه، گردو ر،یروش بود. کره، پن یم. همه چبه سفره انداخت ینگاه

و سام هنوز هم تو اون  لیبود. سه ختهیر کیاستکان کمر بار هی یتازه دم رو هم تو ییچا

 ...خواب بودن یگرم تابستون مهیصبح ن

نداشت و روز ها  یداداش سوخت. شب ها که از درد کمرش خواب درست حساب یبرا دلم
. حاال هم که بلند شده بود تا صبونه ام رو آماده کنه فتهیتا از کارهاش عقب ن دیخوابیهم نم

معلم باال سرم بود و  هیمدت مثل  نیکنه. تموم ا یکنکور همراه یو من رو تا مکان برگذار

 .کردیم فعنقاط ضعفم رو ر

سر  دیرو جبران کنم. با غشیدر یذره از زحمات ب هیتا  کردمیتمام تالشم رو م دیبا من

 .لقمه نون و کره عسل برام گرفت و دستم داد هی. کردمیافرازش م

 ؟یکنیفکر م قدرنیا یبه چ_

. داشتم ازش خجالت شدمیبغض کردم. من داشتم جلوش آب م دیرو که پرس سؤالش

 .زدیم شمیآت خورمیشکست م ایکنم  دشیرو سف تونمیم نکهی. فکر ادمیکشیم

 .زمیبغض از گلوم دست بکشه و مهبد رو به هم نر دیرو خوردم تا شا مییجرعه از چا هی

 .ستین یخاص زیچ یچیه_

 .نمیباال ب ریسرت رو بگ_

انداخته بودم تا مبادا متوجه لرزش اشک  نییو محکم ادا شد. سرم رو پا یجد یلیاش خ جمله

 .بود زیت یادیکه مهبد ز فیتو چشمام بشه اما ح

 .با توام_
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خوش رنگش  یشدن نداشتم. سرم رو باال آوردم و نگاهش کردم. چشما میجز تسل یا چاره

 ...زد و تعجب تو نگاهش نشست یرو صورتم چرخ

 !چرا تو چشمات اشک جمع شده؟_

 .دیچشمم چک یاز گوشه  یجمله بود. اشک سمج نیهم دنیبغضم منتظر شن انگار

 نیجواب ا تونمیم دونمی. نمنهکیمنو شرمنده م تیهمه خوب نیا کشمیمن ازت خجالت م_
 نه؟ ایرو بدم  یدیکه کش یهمه زحمت

 .زد. از جاش بلند شد و اومد پشتم و دستش رو دورم حلقه کرد یمحو لبخند

 یاز تو انتظار چوقتی. من هیکنیتالشت رو م تیتو نها دونمیکردن نداره، م هیگر نکهیا_
. تا من بوده فهیوظ نیا الی. لدمیکش یکه برات زحمت کنمیهم فکر نم نیبه ا چوقتیندارم ه

من.  زینکن عز تیاذ زایچ نیپشتت باشم. پس خودت رو با ا شهیمن موظفم هم استیدن ایدن

 !سمحاال بخند وا

ا شده بود. ام نیبغضم سنگ قدرنیکه ا یبخندم اونم وقت تونستمی. چطور مومدیام نم خنده
رو لبام  یبه زور لبخند نیهم یفکرش مشغول من بشه. برا نیاز ا شتریب خواستمینم

 یرمن یداد. بوسه  تینکرد و به همون رضا تمیاما اذ هیلبخندم زور دیفهم نکهینشوندم. با ا

 .شتمگونه اش گذا یرو

 .یمثبت فکر کن یزهایفقط به چ دیفکرت رو آزاد کن. االن با_

ها رو تو  ی. استکان ها و نعلبکرو تکون دادم. صبحونه ام رو در سکوت خوردم سرم

 .اومد رونیکشان از اتاق ب ازهیخم لیگذاشتم و خواستم بشورم که سه نکیس

 .رهیبرق گرفته ها بود که باعث شد ناخودآگاه خندم بگ نیآشفته و ع موهاش

 .خان یهپل ریسالم صبح بخ_

 :و گفت دیبه موهاش کش یموهاش مونده بود دست یحوصله نگام کرد و چون نگاهم رو یب

 جون؟ یهنوز بچه کنکور ی. نرفتریصبح بخ_

 .ساعت وقت داشتم میانداختم هنوز ن میبه ساعت مچ ینگاه

 .دعام کن لیسه ی. وارمیدارم کم کم م گهید_

هاش!  ازهیمرده شورش رو ببرم با اون خم ی. ادیکش ازهیغار باز شد و خم نیع دهنش
رو  یبعد ازهیکرده بود! تا دهنش رو باز کرد که خم تیبه منم سرا دیکش ازهیکه خم نقدریا
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و  دیدستمال آشپزخونه رو برداشتم و چپوندم تو دهنش که برق از چشماش پر عیبکشه سر

 !دستمال رو تف کرد عیسر

 !مارو یبکش خواب کرد ازهیکمتر خم_

 :و صداش باال رفته بود گفت کردیکه غر غر م یگرد شد و در حال چشماش

که  ستیدست من ن گهیست د ازهیتو دهـ*ن آدم خب خم یکنیم هیچ نیا یضیمگه مر_

 !ادیخودش م

 :نازک کردم و گفتم یپشت چشم یبدجنس با

 !کنمیپوستت رو م رهیچرتم بگ ی! بخدا اگر باعث شادیکن ن یکاری_

 :تر اومده بود گفت نییکه نسبت به قبل پا ییبهم زد و با صدا یآبدار یغره  چشم

 .ستیجو عقل تو اون کله ات ن هی! بخدا الیبده لخدا شفات _

 : گفتم یبهش زدم و با دهـ*ن کج یصدا دار پوزخند

 !جناب ادیگربه کوره بارون نم یبه دعا_

رو ندارم که باهام کل کل  نیفکر کرد که ارزش ا دمیداد در برابرم سکوت کنه. شا حیترج
از ترس جونش  دمی. شازهیبهم بر که روان منو موقع امتحان خواستیدلش نم دمیکنه. شا

 .سکوت کرد

 .که به سرم زده بود خندم گرفت یفکر نیآخر با

 .میآماده شو بر الیل_

شلوار کتان هم رنگش  هیساده و  یمشک شرتیت هیبه مهبد انداختم که  یو نگاه برگشتم

 .خوردیتو ذهنم وول م یبود. مدتها بود که سوال دهیپوش

 داداش؟ یپوشیم یروزا مشک نیا نقدریچرا ا_

 ...کرد و تو فکر فرو رفت شرتشیبه ت ینگاه

 .اومد رونیزود از افکارش ب اما

 .میدنبالت معطلش نکن ادیاالن بابات م میبر ایدختر ب یبه لباس من دار کاریتو چ_

 : و گفتم دمیخند

 .ندازمیم رتیدفعه بعد گ یسوال در رفت نیبار از جواب ا نیباشه ا_



www.taakroman.ir  

 

  

 
388 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

 نیا یکه معن دونستمیداد و من خوب م شیو دو تا دندونش رو نما یزد که کل س یلبخند
ه ک دشیگونه ام گذاشت و محکم کش یباش! دست رو الیخ نیبه هم نکهیا یعنیلبخند ها 

 : در اومد و کشدار داد زدم غمیج

 !نکــن_

گاهش خنده اش آشپزخونه رو پر کرد. از خنده اش خندم گرفت و با عشق ن کیشل یصدا

 ...و به قول معروف غش غش بخنده یته دل ینجوریکه اون روزا ا ومدیم شیکردم. کمتر پ

 هیخونه رفت و از توش دوتا بسته بیسکوئیت مادر و  نتیاش که تموم شد به سمت کاب خنده

 : در آورد و به سمتم گرفت و گفت وهیآبم

 .یامتحان بد یبهتر بتون فتهیببر تا سر کنکور قندت ن نارویا_

 نیگذاشتم. فکر همه جا رو کرده بود و ا کمیکوچ یدست فیرو از دستش گرفتم و تو ک همه

 .کردیمنو خرسند م

 .یآبج یموفق باش_

 .انداختم یکه حاال موهاش رو مرتب و آراسته کرده بود نگاه لیسه به

 .زمیعز یمرس_

 .حواله ام کرد. منم متقابال بهش چشمک زدم یزیر چشمک

 .خدا به همرات_

 .دمیصافش کرده بود دست کش یموهاش که شالق یکردم و نرم رو بغلش

 .مواظب خودت باش_

ا ه هیها و ثان قهیبابا منو به خودم آورد. دق نیبوق ماش یلبخند زد. صدا هیدر جوابم  فقط
رو  میپشت باز نسکافه ا یرفتم و کفش تابستون ی. به سمت جا کفشدنیدویانگار داشتن م

کفش هاش بود که حس  دنی. داداش هم خم شده بود و مشغول پوشدمیو پوش دمیکش رونیب
 بند دلم گفتیکه هر بار م یگفت. با هر آخ یفیشد و آخ ضع مچالهکردم صورتش از درد 

 !شدیپاره م

ه بود داداشم رو گرفت بانیکه گر یلعنت یماریب نیخودش رو صاف کرد. لعنت به ا یسخت به

 .کردیو ول نم

زود خودش رو  یلیخ دی. ترس رو که تو چشم هام ددیچرخیوجناتش م ینگران رو نگاهم

 .نشده یچیصاف کرد و وانمود کرد که انگار ه
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داره درد  دمیکه با چشم د اوردمیبود که حالش خوبه! به روش ن نیوانمود کردن به ا استاد

 .کشهیم

 م؟یبر_

 .میبر_

داداش درد هاش رو از من  خواستی. دلم مسمت در خونه قدم برداشتم. فکرم مشوش بود به
رو از ما  یزیچ گهیدرمان ش آگاه بودم و د یاز پروسه  یبه خوب نکهیپنهان نکنه. با ا

چه موقع درد داره. تو حال خودم بودم که در خونه رو  گفتینم چوقتیاما ه کردیپنهان نم
ابا رفتم ب رونیخانم ها ُمقدم تر هستن. از در که ب گفتیم شهیداشت. هم گهباز کرد و برام ن

گذاشته بود و منتظر بود تا ما هم  نیسقف ماش یبا لبخند ازم استقبال کرد. دستش رو رو

 .میسوار ش

 .زمیعز ریصبح بخ_

 :گفتم کردمیکه بازش م ینیسمت در عقب و ح رفتم

 .بابا جون ریصبح بخ_

 یمهبد مونده روبرو شدم. خواستم بپرسم چ یکه رو بابا بیسوار شم که با نگاه عج خواستم
. هاج و واج، با ترس به عقب برگشتم. دیقدم تند کرد و به سمت مهبد دو هویشده که بابا 

م از دست فمی. کدادیبه هم فشار م دایمهبد دستش رو به درخت گرفته بود و چشماش رو شد

 .سمتش دمیرها شد و دو

 ؟یداداش؟ داداش خوب_

و ر راهنشیرو از دستش که پ نی. اکردیدرد م ینفسش گرفته بود و قلبش جور بد انگار

 .دمیچنگ زده بود فهم

 !ستیرو روشن کن مهبد حالش خوب ن نیماش الیل_

 یبحران خوب تیریجور مواقع مد نیتو ا چوقتیزد. ه خیبرده بود و خون تو رگ هام  ماتم
ال تو ح یتپش رو از دست داد. مهبد ب هینداشتم. با شل شدن داداش تو بـ*غـل بابا انگار قلبم 

مهبد چشماش رو باز کنه. از سر و  دیتا شا دادیبـ*غـل بابا افتاده بود و بابا مدام تکونش م
 رو روشن کنم تا مهبد رو نیکه ماش ارهیمنو بخودم ب کردیم یداشت سع نکهیبابا و ا یصدا

 .دنیدو رونیاز خونه ب لیسام و سه م،یبرسون مارستانیب نیتر کیبه نزد

. ترس به کل بر وجودم غلبه دمیدیجا رو نم چیه گهیو د ومدیم نییوقفه اشک از چشام پا یب
بد  نجوریو تو هر لحظه که ا شهیممکنه هر لحظه از دستش بدم هم نکهیکرده بود. فکر ا

 .کردیام م وونهید شدیحال م
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. زدیاش چسبوند نوازشم کرد. عطر تلخش آشنا م نهیانگار بغلم کرد. سرم رو به س یکس

 .شدیم قشیعم یزخم ها یبرا یمرهم گرفتیم شیمردونه اش هر بار که قلبم آت یبازوها

دووم  یزندگ یو ترکش ها ریت ریز تونستمینم چوقتینبود ه تشیکه اگر حما ی... کسبابا
ر هم کنکو یعنی میاتفاق زندگ نیبزرگتر گهید یکه حت یبود. روز ی. چه روز نحسارمیب

 .برام مهم نبود

 .بابا جان شهیخوب م شهیخوب م ستین شیزیاروم باش دخترم چ_

اون پرستار با  یچرخوندم. تابلو جیکجا بود! نگاهم رو گ گهید نجایرو باال آوردم. ا سرم
اومده بودم  نجای! چطور اصال تا امارستانهیب نجایکرد ا میراهرو، حال یتو سیعالمت ه
نشسته بودن و  یکنج هیو سام کف راهرو  لیشد؟ چشام رو چرخوندم، سه یداداش چ

 .بودن گذاشتهزانو هاشون  یسرشون رو رو

 شد؟ یداداش چ_

و درد سرم هم بدتر از چشام داشت  کردیگرفته ام به زور بلند شد. چشمام درد م یصدا

 .کردیام م وونهید

 .بابا جان رهیخ شاهللی. خدا بزرگه اکنهیاش م نهیدکتر داره معا_

ام دوباره سر به فلک  هیحال وا رفت گر یاون صحنه که مهبد تو بـ*غـل بابا ب یادآوری با

 .زد. بابا فقط محکم بغلم کرد و من رو به خودش فشار داد

 !سر امتحان یبر دیبا یمحکم باش دیبا یباش یقو دیبا الیل_

 دنیبا د یبرم سر جلسه کنکور وقت تونستمیرو با حرص ازش جدا کردم. چطور م خودم
 یسک یوقت کردمیفکر م میلیتحص ی ندهیبه آ دیعمر شدم! چطور با مهیمهبد تو اون حالت ن

 .دیکشیقدر درد م نیبود ا میزندگ یکه همه 

 دمیکشیاون درد م یاکاش من ج رمیبم خوامیم خوامیکنکور نم خوامی... نمخوامینم_

 !...حال و روزه نیاون تو ا نمینب یول رمیکاش من بم

 :دیرو گرفت و منو به سمت خودش کش دستام

از درد  یچیحرفا ه نیاون بودم و ا یو کاش جا رمیبا بم یآروم باش دی! باالیآروم باش ل_
 نیبار اول و آخر نخواهد بود که ا نیا الی! لیکنیهم به خودت نم یکمک چیه شهیاون کم نم

سالها  ارهیتا اونم بتونه دووم ب یکمر خم نکن دیبا یریدرد رو بپذ نیا دی! باینیب یرو م زایچ
 هیشه که تو به . آرزویایب رونیب یو راض یروز بود که تو کنکور بد نیمنتظر ا وزهاو ر
کاخ آرزوهاش  الیتا اونم بجنگه... ل دهیم زهیتو به آرزوهات بهش انگ دنی. رسیبرس ییجا
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 یزجه بزن دی. نبایتالش کن دیبا یسخته ول دونمیم یداغون شد دونمیرو خراب نکن. م
 ؟یفهمیشه م عذبکه م یکن یکار دینبا

درد واسم ممکن  نی... تحمل امارستانیب ی. زانو زدم وسط راهروومدیهق هام بند نم هق

 .باشم. من مثل مهبد نبودم یقو تونستمیوضع کار من نبود! من نم نینبود. عادت کردن به ا

 .کردمیآرزوهاش رو نابود م دی. نباکردمیمهبد رو دلسرد م دیحق با بابا بود. نبا اما

 .زود باش دختر الیپاشو ل_

 هقیزانوهام گذاشتم و بلند شدم. انگار از همون دق یرو به هم فشار دادم. دستم رو رو چشمام
 ریشکست ناپذ دیکه با کردمیهمون لحظه من بزرگ شدم... انگار تازه داشتم قبول م و از

 .شجاع باشم دیگرفتم که با ادی قهیباشم. از همون دق

که مهبد رو برده بودن  ییاز جا یبگم که دکتر جوان یزیرو پاک کردم و خواستم چ اشکام

 ...حبس شد نهیو نفس منم تو س دنیاومد. همه از جا پر رونیب

 مهبد ما، حالش خوبه ؟ شدیدکتر چ_

طور دست هام. دعا  نیو هم دنیلرزیکنجکاو و نگران دکتر رو نگاه کرد. چشم هام م بابا

 .داغونم کنه نیاز ا شترینشنوم که ب یزیتا چ کردمیدعا م

دارن از حالت نرمال شون  ستون فقرات نکهینداره بخاطر ا یفیحالش خوبه اما چندان تعر_
دتر ب نیاز تیکه وضع نیو متأسفانه امکان ا ادیم یادیاش فشار ز هیبه قلب و ر شنیمخارج 

تون س یدگیشکل مهره ها و خم رییروند تغ نیا یبرا یفکر هیهر چه زودتر  دیبشه هست با

 ...بهتر شه یمهمون ما باشه تا هر وقت که کم دیدو شب با یکی الفقراتش کرد. فع

 یامهبد و روز یمارینشستم... از همون روز شدت گرفتن ب مارستانیب یصندل یرفته رو وا

 ...سخت مون شروع شد

 یدر نظر گرفته بودن به عقب هول دادم. کم یرو که به عنوان حوزه امتحان یساختمون درِ 
 یبود و مشخص بود که همه رفتن و سر صندل یخال رستانیبزرگ دب اطیبودم. ح دهیرس رید

 یکارت کنکورم رو درآوردم و با سنجاق قفل نیهاشون نشستن. قدم تند کردم و در همون ح
 دایرو پ میباال رفتم تا تونستم صندل یکی یکیکردم. طبقه هارو  وصلبه سمت چپ مقنعه ام 

 یو کم کم داشت دفترچه ها زدیبودم چون هنوز مراقب داشت حرف م دهیکنم. به موقع رس
 یکی کردیدعا م یکی. همه تو حال خودشون بودن شدیگذاشته م یکنکور، کنار هر صندل

 ...و دیباریاسترس از چهره اش م

با وجود اتفاقات ناگوار اون روز  دونستمیدادم. نم رونیرو چند لحظه حبس کردم و ب نفسم
ــ*ب ل ریکردن و ز داشته باشم و تمرکز کنم. شروع کردم به دعا دیمف یبازده تونمیچقدر م

 :زمزمه کردم
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 ایبه من بسته ست! خدا دشیام یکنم. اون همه  اهیکمکم کن نزار داداشم رو رو س ایخدا_

 ...خداجون ییتو دمیکمکم کن تمرکز کنم. تنها ام

بلند  یمراقب که کم ی. صدارهیم شیدرست پ یکه همه چ دادیم نانیته دلم بهم اطم یزیچ

 :تر شد به خودم اومدم

 شون یدفترچه هارو از کنار صندل توننیمن م یدقت کنن که با اشاره  زیعز نیداوطلب_

 .بردارن و شروع کنن

گذاشته شده بود انداختم. خوب شد بابا  نیکه به پشت، رو زم میبه دفترچه کنار صندل ینگاه
 نیبا ا او بیسکوئیت داده بود. وگرنه حتم وهیمقدار آب م هیسر جلسه بهم  امیب نکهیقبل از ا

 !...ومدیسرم م ییبال هیدز از استرس 

 :به ساعتش انداخت و گفت یاومدم. مراقب نگاه رونیافکارم ب از

 .نیشروع کن نیتونیم_

 یدفترچه رو برداشتم. طبق درخواست مراقب، اسمم رو رو میشدم و از کنار صندل خم
به سوال ها انداختم. نگاهم که به سوال ها افتاد ماتم  یا یصفحه اولش نوشتم. نگاه اجمال

بود که تو  یخال سکید هیبود! انگار فقط  دهیاز مغزم پر یمن! انگار همه چ یوا یبرد! ا
تموم وجودم بدتر، پر از استرس شده بود. همه شروع کرده بودن  ییجورای. دیچرخیمغزم م

که اصال جوابش رو  کردمینگاه م یینابه سواالت آش رونیبه پر کردن پاسخنامه و من ح
ازم رد شد.  یمهبد از جلو چشام انگار برق با ولتاژ قو ی. اما با گذشتن چهره ومدینم ادمی

 .زد بیتو وجودم نه یزیچ

. اروم باش و تمرکز کن! یحل کرد نارویا یتو همه  الیل یسواالت رو بلد نیا یتو همه _

 ...یباش دهیند ایو  ینبوده که تو حل نکرده باش یزیچ

دقت رو بکار ببرم و هر  تینها تونمیکه م ییکردم تا جا یرو به هم فشار دادم و سع چشمام
لــ*ب به خدا توکل و  ریدرسته به پاسخنامه منتقل کنم. ز کنمیو فکر م دونمیرو که م یچ

 بلندسرم رو  دمیچقدر گذشته بود. به آخر دفترچه که رس دونمیکارم رو شروع کردم. نم
ها پاسخنامه و  یلیشده ام رو تکون دادم و دور و برم رو نگاه کردم. خ خشککردم و بدن 

 .میمونده بود یباق گهیداده بودن و من و چند نفر د لیدفترچه رو تحو

بود که توش  یبودم. کمتر سوال یکردم به چک کردن جواب ها... از عملکردم راض شروع

 .جوابش رو به کل ندونم ایداشته باشم  دیترد

د بو یسوال از دفترچه بلند شدم و به سمت مراقب ته سالن که زن جوان نیآخر یبررس با

 .کوفته شده بود یروند نشسته بودم و بدنم اساس هیچهار ساعت بود که  بایرفتم. تقر
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 یآروم دیرو به همراه دفترچه به سمت مراقب گرفتم که لبخند زد و خسته نباش پاسخنامه
 نییاپ یکی یکیحوزه رو  یممنونم ساده اکتفا کردم. پله ها هیگفت. در جوابش به گفتن 

بودن و  ستادهیدور هم ا اطیح یگوشه  میدانشگاه شیپ یها یرفتم. چندتا از همکالس

 .کردنیم یسواالت رو بررس

ز توجه به اونا راهم رو به سمت در خروج کج کردم. چند تا ا یشون رو نداشتم ب حوصله
م . چشم چرخوندمونهیاومدن بچه هاشون بودن. بابا گفته بود منتظرم م رونیمنتظر ب نیوالد
اومد. طفلک اونم  رونیب فرمون رو چرخوند و از جا پارک دنمیکنم که اونم با د داشیتا پ

 .خسته شده بود تظاران یبعد از کل

 اصال نیپارک و خم شد و در جلو رو از داخل برام باز کرد. به محض نشستنم تو ماش جلوم

 : دیبه سمتم چرخ عیمهلت نداد و سر

 !؟یکار کرد یخب چطور بود چ_

واقعا خراب کرده باشم رنگ از روش  دیشا نکهیلبام نشست. با فکر ا یرو یمحزون لبخند

 !دیپر

 !هان؟ ینکنه خراب کرد_

 !استرس داشت شتریخنده ام گرفت از من ب دفعه واقعا نیا

 .دادم ینه اتفاقا عال_

 .دینفس راحت کش هیحرفم صاف شد و  دنیبود اما با شن دهیاون لحظه کامال به سمتم چرخ تا

 .یاریرتبه خوب م هیکه  شاهللی. ایخراب کرده باش دمیخداروشکر ترس_

 .دل و دماغ حرف زدن ندارم ساکت شد دید یبهم انداخت وقت ینگاه یچشم ریز

 ...ایخونه  میبر_

 : وسط حرفش و گفتم دمیپر

 ...سر خاک بابام میبر_

 یمثل هر بار خواستیراه افتاد. دلم م یحرف چیه یزود ب یلیتعجب کرد اما خ یکم اولش
هم بابا آرامش رو  نباریا شدمیآروم م شهیسر خاک بابا و مثل هم رفتمیکه ناراحت بودم و م

 .کنه هیبه وجود متالطم اون روز هام هد

 ...میقبرستون متوقف شد یبعد جلو یقیدقا
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جا  نی. هر وقت حالت بهتر شد برگرد. من همیتنهات میزارم که بهتر باهاش خلوت کن_

 .هستم

رو فقط در سکوت تکون دادم. عقب گرد کردم و نگاهم به سر در قبرستون که روش  سرم
بابام مرد مهبد چقدر دستم رو محکم  یوقت ادمهینوشته بود گلزار شهدا، گره خورد. خوب 

 دمیفهمیافتاده دست من رو محکم گرفته بود و من اون موقع ها نم یگرفته بود. با شونه ها
 نیچرا ا کردمیراجعون... مدام فکر م هیوشته... انا هلل و انا الن یسر در چ نیا یکه رو

 .سر در نوشته شده نیا یکلمات رو

فصل گل  یوقت شهیو نرگس... هم اسیدوست داشت!  یلیبابام دوتا گل رو خ ادمهی خوب
. مطمئن بودم که شدیبه پا م یعروس یبابام از خوشحال یانگار تو چشم ها شدینرگس م
دسته گل  هی. کردیذوق م دنشونیمزارش هم گل نرگس ببرم بازم همونقدر از داگر سر 

افتادم. چقدر سالها زود گذشته بودن. دوازده سال از  اهنرگس گرفتم و به سمت مزارش ر
رو به هر عنوان کنار خودم حس  شیخال یجا شهیگذشته بود. هم زمیعز یمرگ بابا

 ...ها چه تو غم ها ی. چه تو خوشکردمیم

وق تو ذ نیاز ا شتریب میپدر واقع یخال یکه جا کردیم یسع شهیچند که پدر خونده ام هم هر

 .نزنه

 نرگس رو باز یدور گل ها کیبغض گلوم رو فشار داد. پالست دمیسنگ قبرش که رس به

 .سنگش گذاشتم یکردم و رو

 :و گفتم دمیسنگ قبرش کش یبه عکس رو یدست

چشم  نمیو نب رمیبم یگفتیتو م شدیناراحت م یاومده... همون که وقت التیبابا من اومدم. ل_

 ...بابا ناراحته یعسل

 .سنگ سرد مزارش گذاشتم یو سرم رو رو نشستم

 ستین فیدختر من که ضع یبگ یریکه بغلم بگ ییبابا کجا م؟یچه حال ینیکه بب ییبابا کجا_

 ...شهینم می... دختر من که تسلخورهیدختر من که شکست نم

 .دمیاز ته دل کش ی. آهدیچشمم چک یاز گوشه  یسمج اشک

 نیدارم زم ینیکه بب ییکجا کشهیشده چقدر درد م فیمهبد چقدر ضع ینیکه بب ییکجا_
 ؟ییکجا شمیم میدارم تسل خورمیم

 ...به هق هق شد لیهام تبد هیصورتم رو شست و گر یکم اشک پهنا کم

 کس یب نیاز ا شتریمن ب یخوایخودت؟ تو که نم شیپ یمهبد رو ببر یخوایتو که نم_
همه زجر و درد باشه؟ بابا به  نیکرده که حقش ا یمگه داداش من چه گناه ؟یخوایبشم م
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و ... آخه اون ترهیبه داداشم آسون بگ کمیتر امتحانم کنه... به خدا بگو  واشی کمیخدا بگو 
 وقتچیه گهیو د شمیازش متنفر م رهی... اگر خدا داداشم رو ازم بگدهیند یخوش شیزندگ

 خوام؟یم یمگه من ازش چ ده؟یداداشم رو نم ی... چرا شفاکنمیبخشمش و عبادتش نم ینم
 ه؟یمگه گناه داداشم چ

. زدمیتوجه به دور و اطرافم فقط زجه م یهام سر به فلک گذاشته بود. ب هیگر یصدا
 ی... تو حال خودم بودم که کسرفتیم نییاز صورتم پا وقفهیو اشک ب سوختیچشمام م

 .صدام زد

 خانم؟ الیل_

 یچشم ها ریبه ز یدست عیکه منو مورد خطاب قرار داده بود سر ییآشنا یصدا دنیشن با

 ...و به عقب برگشتم دمیکش سمیخ

لــ*ب سالم  ریسرم مرتب کردم. ز یدست و پام رو جمع و مقنعه ام رو رو نیآرم دنید با

 : گفتم یکم جون

 .سالم_

 .کردمیحس م یچشم ریدوخته شده بود ز نینگاهم به زم نکهیکنجکاوش رو با ا نگاه

 ؟یزنیزجه م ینجوریچرا ا شدهیحالت خوبه؟ چ_

 چیه نیفاصله گرفته بود و خبرها ب انیو شا نیمهبد از آرم گهید بایمدتها بود که تقر انگار
. زبونم تو دهنم دهیزجه ها و حرفام رو شن شتری. حدس زدم بشدیکس رد و بدل نم

 .بود دهیدهنم چسب ی... انگار زبونم به سقف خشک شده دیچرخینم

 ال؟یشده ل یخودش مهبد چ شیمهبد رو ببره پ خوادیبابات م یگفتیم یچرا داشت_

عد از ب یا بونهیکه به طرز غر ی. به کسگفتمیم دیبا یبود. چ دهیدرست بود پس شن حدسم

 .همه ما کمرنگ شده بود یتو زندگ گهیپدرانه و فداکارانه از مهبد حاال د تیمه حمااون ه

 .شده ی. بسترستیمهبد... مهبد حالش خوب ن_

 . هاج وکردمیبود که فکرش رو م یزیاز اون چ شتریتو چشماش نشست. واکنشش ب ترس

 :واج دور و برش رو نگاه کرد و مبهوت گفت

سر مهبد اومده؟ چرا  ییکه چه بال نیکدوم تون نگ چیه نیخواستیم دمتیدیاالن نم یعنی_
هم که خونه بهش سر  یی! چرا از ما فاصله گرفت؟ وقتهاده؟یرو نم انیمهبد جواب منو شا

 !و من هنوز جواب چراهام رو نگرفتم کردیرغبت تا م یسرد و ب زدمیم
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ما کمرنگ و  یزندگ ی از صفحه نیشده بودم. چطور و از کجا شروع شد که آرم شرمنده
 مدونی... نمدمیشروع شد... شا حهیمل یشدن و خودکش دیاز ناپد دی... شاومدینم ادمیمحو شد؟

 .کردیمغزم کار نم

ها با شما تماس  نیزودتر از ا دی. حق با شماست ما بانیآقا آرم خوامیمن واقعا معذرت م_

 .میگرفتیم

 .هاش تو هم رفت اخم

 .زدیتو چشماش موج م یدلخور

 شده؟ یبستر مارستانیکدوم ب_

 : رو باال آوردم و گفتم نگاهم

 .یبهشت دیپرستاِر... شه دونیهمون که بعد از م_

 !حرف درشت بارم کنه هینگاهم کرد حس کردم االنه که  زیت

 !بگه اما انگار منصرف شد یزیباز شدن تا چ لباش

 !فتیراه ب_

 تخواسی! مفت؟یراه ب یچ یعنی دمیفهمینگاهش کردم! علت تحکِم تو صداش رو نم متعجب
 باهاش کجا برم؟

 !کجا؟_

 :دیدندون هاش غر یاز ال یحرص

 خورهیو ترکش هام به تو م ریتوپم پره منفجر بشم ت یلیکه خ فتیآقا شجاع راه ب یخونه _

 !باش یپس دختر حرف گوش کن

نگم.  یزیجلو و چ فتمیدادم تو سکوت ب حیو ترج دمید که ترسو پر از خشم بو یعصب اونقدر
از  چیسوئ هی میدیکه رس ابونیبوده. به سر خ مارستانیب فت،یکه منظورش از راه ب دمیفهم
! میگرفته بود که ما خبر نداشت نیماش یرفت. ک یمشک دیپرا هیدرآورد و به سمت  بشیج

 !میداشتیخبر م دمیها نبا یخبر یب نیالبته خب با ا

 !نیچرا خوابت برده بش_

کامال مشخص  نیرو باز کردم و جلو نشستم. نو بودن ماش نیاومدم و در ماش رونیبهت ب از
 رو گرفته؟ نیماش نیا ی. واسم سوال بود که با چه پولبود
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 کردیو به جلوش نگاه م زدیکه فکرم رو خونده باشه همون جور که استارت م انگار

 : گفت

 !گرفتم یرو قسط نینگاه کن ماش یجورنیا_

 .نبود دمیمثل اون بع یزبل بود که فکرم رو خوند! البته از آدم چقدر

 .مبارک باشه_

انگار من باعث شده  کردیرفتار م یجوری خوردیرو نداد. کم کم داشت بهم بر م جوابم
وداگاه رو بهش خبر بدم. ناخ یمن موظف بودم که همه چ ای رهیبودم مهبد ازش فاصله بگ

 : فکرم به زبونم اومد و گفتم

م ه ی! به کسستمیمن مسئول روابط داداشم ن نیکن یسر من خال نیخشمتون رو حق ندار_
که  دیبا من رفتار کن یجور دیکه شما بخوا نمیبینم یلیکه جواب پس بدم! و دل ستمیموظف ن

 !انگار مقصر منم

از  کهنی. انتظار امیزد رو ترمز که جفتمون به جلو پرت شد هویمحابا  یکه تموم شد ب حرفام

 .فقط نگاهش کردم تفاوتیآروم و ب نیهم یحرفام، ترش کنه رو داشتم برا

هبد م یپدر برا یسال جا نهمهیا یکه ک اریب ادتی نویا یخانم ول الیاره به شما ربط نداره ل_
 یپناه ینداشت پناه ب یپناه یوقت ی. کبستیزخماش رو م خوردیزخم م یوقت یبود! ک

کس  چیسر ه یمنت چیال مروت نباش! ه قدرنیرفته ال اقل تو ا ادشیهاش بود! اون اگر 
ق منه ح نیباشه ا نیمهبد بهتر یکرده برا یسع شهیکه هم یکیانسان،  نبه عنوا یول ستین

چون اون فاصله گرفت من ازش فاصله گرفتم؟  یکنیکه ال اقل از حالش با خبر شم! فکر م
 گهیرو روم بست د یارتباط یراه ها یخودش همه  یچرا ول دونمی! نمستیطور ن نینه ا

 خوادیم دیگفتم شا کردم؟یم لیرو بهش تحم خودم دی! باگرفتم؟یسراغش رو م یاز ک دیبا
م د شیساعت پ مین نیبه قطع ارتباط کرد. هم لیتنها بودن رو تبد نیتنها باشه اما اون ا
 چون کردمیدارم ازت؟ فقط فکر م یکس خونه نبود. مگه من چه توقع چیخونتون بودم اما ه

 .یهواش رو دار شتریقطعا ب یتو خواهرش هست

که  ییکرد. با حرفا انیب یمکث چیه یانگار منفجر شده بود! حرفاش رو با سرعت و ب واقعا

 .شدم مونیکه کرده بودم پش یقضاوت زود از یلیزد خ

 .خوامیحق با شماست من معذرت م_

رو نگاه کنم. داشتم جلو رو  رونیدادم در سکوت فقط ب حیرو کالفه فوت کرد. ترج نفسش
خبر رها کردم! اون قدر از  یقبرستون ب کیاومد بابا رو نزد ادمیکه تازه  کردمینگاه م

 : بلند با ضرب گفتم یو با صدا دمیهول شده بودم که از جام پر میعمد ریغفلت غ
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 !بابام یوا_

و فرمون از دستش  دیبلند من از جاش پر یخودش بود با صدا یکه تو حال گرفته  نیآرم
در  نیدرستش برگشت! داد آرم ریبه مس عیلحظه منحرف شد اما سر هی نیدر رفت! ماش

 !اومد

 !؟ یکنیم ینجوریازهر مار! سکته کردم! چرا  یا_

بود از ترس، که نتونستم  دهی! اما اونقدر با مزه پردیمنم پر یبرق از چشما دنشیترس از

 :! اما زود خودم رو جمع و جور کردم و گفتمشدینخندم نم خواستمینخندم! هر چقدر م

 !شهینگرانم م ستمین نهیبابام دم در قبرستون منتظرم بود االن بب_

 :کرد و گفت ینگاه نهیاش به ا دهیسبز کش یتفاوت با چشمها یب آرمین

. مارستانیب میریم دیمنم بهش چراغ زدم خودش فهم دیمارو د میرفتیم میپشتمونه! داشت_

 !مونیبکش یکه زد یغیج نیبود واسه هم کینزد

به  میدیبرگشتم و به پشت نگاه کردم. بابا درست پشت سرمون بود. رس دم،یخند زیر زیر
جلو  یپارک کرد. پله ها ابونیاون سمت خ ییشد و بابا هم جا ادهیپ نیآرم مارستانیب
 یشدم. قدم هام تند شدن و رفتم سمت اتاق مارستانیکردم و وارد ب یکیرو دوتا  مارستانیب

هوا باز کردم. اما  یبده در رو ب یبتونه جواب نکهیبود. در زدم و قبل از ا یکه داداش بستر

 !ماتم برد دادیه روبروم داشت رخ مک یزیچ دنیبا د

طور بهم القا شد که  نیبود در حال قهقهه زدن با مهبد بود و ا حهیکه سابقا معالج مل یدکتر
اون روز که دکتر به مهبد زنگ زده  دونستمیکه م ییشون با هم کوکه! تا جا فیاساسا ک

م با ه گهید دیبهش توپ یمهبد اونجور نکهیحرف بزنن، بعد از ا حهیبود تا بره و راجع مل
شتم دوست دا یلیلبخند ساده شد. خ هیبه  لیمهبد تبد یمن قهقهه ها دنی. با دشتنندا یمالقات

 زدم. اسمش دیلباس دکتر رو د یرو کتیات یدکتر رو بدونم! متعجب و به سخت نیا تیهو

 .رو بخونم شیمحمد بود اما نتونستم نام خانوادگ

 .نمتیبیم امیبا اجازه ات... بعدا م رمیم گهیمن د_

 ونریمتعجبم کرد و از در ب یبه من و چهره ینگاه میاز تموم کردن حرفش با لبخند ن بعد
مرموز بهم زل زده بود نگاه  یمندانه  تیلبخند رضا هیرفت. هاج و واج مهبد رو که با 

 .کردم

 شده؟ ینجوریا افتیچرا ق هیچ_
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 یچ نیبخت برگشته رو ع یداشت پسره  شی! چهار ماه پد؟یپرسیسوال بود که م نمیا واقعا
 گهیبود که با هم د شدهیداشت حاال چ زیباهاش ست حهیو سر مل کردیم یتیترور شخص

 !حالشون خوب بود؟ نقدریا

 ...همون دکتره نبود که نیا_

 : حرفم تموم شه و گفت نزاشت

 .کردمیتم راجع بهش اشتباه مداد متوجه شدم که داش حیتوض یخب وقت یچرا خودشه ول_

ا وقت ه یلیداده بود؟ خ حیرو بهش توض یدکتر چ قای. دقآوردمیاز حرفاش سر در نم یچیه

 .مهبد زود قضاوت کنه ،یکه راجع به کس ادیم شیکمتر پ کردمیفکر م

خوش  ایدن نیهم تو ا یلیکه خ یخواهرش افتاده بود. خواهر ادی حهیمل دنیاون فقط با د_

 .و تاسف بارِ  زیداستانش غم انگ ییجورایشانس نبوده. 

با خواهر دکتر  یچه وجه اشتراک خاص حهی. مگه ملشدیم ختهیداشت بر انگ میکنجکاو
 نیچشماش غمگ زدیحرف م حهیمهبد از مل یوقت گهیبود که د بیها عج نیاز یداشته؟ جدا

 نیگرفته بود در برابر ا ادی دیشا ایرو خودش کار کرده بود که عادت کنه.  دی. شاشدنینم
ال بد ح هیبود که تو  نیبود ا نیکه تو داداش قابل تحس یزیچ شهیممسئله هم صبور باشه. ه

که  شدیم ی. بعد از کش مکش با خودش باز همون آدمموندینم یباق یطوالن یهاتا مدت
 و کردیفق عمل نممو شهیهم هم زهایچ یتو بعض ی. البته گاهکردیم تیریبحران هارو مد

 .اومد یاز پس بحران بر نم

 ؟یاریدر ب یکه راجع به خواهر دکتر زد ییحرف ها یمنو از خمار یخواینم_

 شتریتو چهره اش داشت. انگار هر چقدر ب یبیعج یجلوه  ی. خستگدیرو به دهنش کش لباش
رو خوب  نیبرداشت من اشتباه بود. اما ا دمی. شاشدیخسته م شتریب کردیاستراحت م

 .بده حیترج تیکه سکون رو به فعال ستین یکه مهبد آدم دونستمیم

 ...کنم فیتعر یکس یبرا نارویدوست نداشته باشه ا دیشا_

 یاحساس غریب ادیم ونیکلمه وسط جمله ها به م نیا شهیهم یوقت ییجورا هی... یکس
 یطقهستم. من بهیغر نیقیدکتر به طور  یبود که من برا نیا ی. قطعا منظورش از کسکنمیم

 .فکر بود نیهم یتر و دل خوش کننده تر از هر تفکر

و هیچوقت تو نظرش اونقدر تنزل  مونمیم یادم مهم باق هیمهبد  یبرا شهیمن هم مطمئنم

 .( شمیبه )کس لیکه براش تبد کنمینم

 ؟ینکن فیتعر یکس یخودش گفت برا_
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 هشینداشت معلوم بود که مثل هم حیبه توض یازیگفت. ن یباال انداخت و نه آروم یا شونه
دادم بحث رو عوض کنم  حیکنه. ترج تیحق و حقوق انسان هارو رعا کنهیم یداره سع

 .گرفتمیازش نم ینیچون ظاهرا جواب مع

 ...یوقت ترسمیم یلیداداش. من خ یمراقب خودت باش دیبا یلیخ_

 : و گفت دیحرفم پر نیطاقت ب یب

 !یعادت کن دیبا_

 رهیکه هر لحظه ممکنه جونش رو بگ یشیبه آت دیبا یکیکه بگن  موندیم نیا نیکنم؟ ع عادت
ادت ع تیفرد زندگ نیتر زیعز دنیبه درد کش شهیعادت کنه! به سوختن عادت کنه! مگه م

 که زد اعتقاد داشت؟ یخودش به حرف ؟یکن

 ؟یشیم یضمن را دنیدرد کش دنیو هر روز درد بکشم به د رمیاگر من سرطان بگ_
 ؟ یکنیعادت م

 : بگن اما مجالش ندادم و گفتم یزیباز شدن تا چ لباش

 !نه ایکلمه بگو اره  هی_

 .فروغ و برق نگاهش خاموش شد یب چشماش

 ...الیل ینه ول_

 :که نشسته بودم بلند شدم و گفتم یا یصندل یاز رو یعصب

ه افکار احمقانه ب نیا گهیکه د یخزعبالت تالش کن اونقدر خوب بش نیا ینداره به جا یول_

 !...عادت کنه دنتیکه به درد کش ینخوا یسرت نزنه و از کس

 ونریبکنه قدم تند کردم و از اتاقش ب یاز خودش دفاع ایبزنه  یمهلت بدم حرف نکهیا یب
حالش بدتر بشه حتما اگر بهش  ایبمونه  یباق ضیکس دوست نداره مر چیه نایقیاومدم. 
ها دست خودش و به  یبد حال نیو ا کنهیکه داره تالشش رو م گفتیم دادمیمهلت م

 .ستیخواست خودش ن

اومد که من  ادمیتازه  نیآرم دنیانداختم. با د یرو فوت کردم و به دور و برم نگاه نفسم
حضور  یِ حواش ریرفته بودم اتاق داداش تا بهش اومدن آرمین رو خبر بدم اما اون قدر درگ

د رفته بو ادمیسر و ته مهبد شده بودم که پاک  یگام دکتر و خزعبالت بو نا به هن بیعج

 .نمیتا مهبد رو بب رفتم یچ یاصال برا

ده ش رهیخ نیانداخته و به کف زم نییها نشسته و سرش رو پا مکتیاز ن یکی یرو آرمین
به اتاق مهبد برگردم و اومدن  تونمیفکر که بدون جلب توجهش م نیو با ا الیبود. با خ
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هم  یکه کم یرو خبر بدم عقب کردم و هنوز قدم از قدم برنداشته بودم که با لحن نیارم

 : بود گفت ردهتمسخر رو بهش اضافه ک

 ...یرفت حضور منو بهش اعالم کن ادتیممنون که _

و گوش بشر همه جاش چشم  نی. انگار ادیرو به رخ کش شیرکیبودن و ز زیت شهیهم مثل

 !داشت

 ن؟یینجایرفته بهش بگم که ا ادمیکه  دیدونیاز کجا م_

 یهاش حواله  ینیب زیت دنیبعد از به رخ کش شهیباز اون لبخند کم رنگ مرموز که هم و

 .کردیطرف مقابل م

 یحس کرد نکهیسرو صدا بعد از ا یبه عقب گرد کردن ب یازین ،یاگر بهش گفته بود_

 !نبود ستیحواسم ن

 یتمساح هیشب ی. حس کردم گاهدیخندیسبزش بهم م یشدم. با اون چشما قیچهره اش دق به

 .گذرونهینظر م ریو همه رو از ز کنهیآِب! استتار م ریز

 ...خشیرفت بهش بگم فقط خواهشا توب ادمیچرت و پرت گفت منم _

 یو چشماسبزش ت ینگاهم کرد و چشما زیبود که ت ومدهیکلمه از دهنم در ن نیآخر هنوز
 ین یتو ن یدخالت نکِن خاص هی. دینگاهش حرف تو دهنم ماس بتیقفل شد و از ه میعسل

دم خو یشده بود بدزدم و به نوع ریدادم نگاهم رو که با نگاهش غافل گ حیچشماش بود. ترج
که  ینیفرو کرد و ح بشیدستاش رو تو ج دیسکوتم رو د یقترو از دستش خالص کنم. و

 :گفت شدیازم دور م

 !یدار نی. آفرادیخوشم م فهمنیکه حرف نگاه آدم رو م ییهااز آدم_

آدمها هم  نینگاه کرده بود که مطمئنا خنگ تر یاون قدر جد دیحرفش ابروهام باال پر از

 .شناختمیبودم و م دهینگاه رو د نیکه سالها ا یچه برسه به من دنیفهمیحرف نگاهش رو م

باعث شد که برگردم و کامل رفتنش  شهیداره ازم دور م دادیقدم هاش که نشون م یصدا
ود نب نیکه اگر آرم دونستمیم یداشتم. چون به خوب تشیبه وجود یرو نگاه کنم. حس خوب

 .موندینم یکدوم از ما باق چیه یاش رو زندگ هیو سا آوردیدوام نم شیسالها پ دیمهبد شا

 .فداکار باشهو  یحام نقدریهست که ا ایدن نیتو ا یکمتر کس_

ن که آرمی یریبود و متفکرانه به مس سادهیاومدم. کنارم وا رونیبابا از افکارم ب یصدا با

 .کردیرفته بود نگاه م

 چرا خودش رو وقف مهبد کرد؟_
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ا بزرگ و ب تینبود. وقف کردن خودش، حتما از شخص دمیسوالم احمقانه بود شا یکم دیشا

 .مهبد اقتیاز ل دمیشا ایبوده  نیارزش آرم

 .خوادینم لیخوب بودن دل_

 .حق جواب نداشت حرف

 .نمیکه آرمین وارد اتاقش شد بب یدوست داشتم واکنش مهبد رو وقت یلیخ

 : هم خسته شده رو بهم کرد و گفت یکه معلوم بود کم بابا

 .بود خبرم کن یزیدراز بکشم چ کمینماز خونه  رمیمن م_

هام فورا جور شد. اگر  یکنجکاو یاسه ارضاتو چشمام روشن شد! فرصت و یزیچی انگار

 .باهاش موافقت کردم یدرنگ چیه یکردم دروغ نگفتم. ب فیبگم که واقعا کِ 

 .باشه راحت باش_

ردن ک یعمل یگربه منتظر فرصت برا نیزد و به سمت آسانسور رفت. ع یلبخند محو بابا
زشت  ریعمل خط خوامینکرده متوجه نشه که م یتا خدا دمیینقشه هام بودم. رفتنش رو پا

 .در مکالمات دونفر رو انجام بدم یفال گوش بودن و فضول

 !شدیم دینا ام دایازم شد دیفهمیاگر م قطعا

باز  همین بایانجام بدم. در، تقر ینبود اقدام خاص ازیکردن نقشه ام ن یواسه عمل خوشبختانه
هم واکنش ها و حرکات  یو تا حد کم گهیم یچ یبشنوم ک تونستمیم یمونده بود و حساب

به داخل  یا ارانهی. سرم رو آروم جلو آوردم و از شکاف در نگاه هشنمیرو بب نیطرف

 !رو بشنوم نیآرم یصدا تونستمیبود و فعال فقط م دمیتو د شتریانداختم مهبد ب

 .دید شدیرو تو چهره مهبد م رتیح یخوب به

 ؟یکار دار یچ نجایا نجام؟یمن ا یدیاز کجا فهم_

تو اتاق حضور  یا گهیکس د چیجز مهبد ه گهیبرقرار شد. انگار که د ینیسنگ سکوت
 یک دونهیکه ادم نم یآرامش، آرامش قبل از طوفاِن! طوفان نیا گفتیبهم م ینداشت. حس

 !َبرهیو با خودش م َکنهیرو م یگرد بادش همه چ

 !...و به سمت مهبد قدم برداشت... شمرده و استوار دیبه گوش رس نیآرم یقدم ها یصدا

ه مهبد خم شد ب یکرد و رو یمهبد قرار گرفت. مکث یجلو قایبه سمتش قدم زد تا دق اونقدر
خودش و تخت حائل کنه و بدنش رو به عقب  نیکه مهبد مجبور شد دستاش رو ب یقدر

 !جر شهبکشه. چشمام گرد شده بود و هر آن منتظر بودم تا آرمین منف
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 هستم؟ یمن واسه تو چ_

ه شده بودن ب رهی! چشماش خزدیپلکم نم ینفس بکشه! حت کردیجرات نم یانگار حت مهبد

 !آرمین یشده  زیر یچشم ها

 !با توام_

و مهبد صورتش رو جمع کرد و چشماش رو  دمیزد از جام پر نیکه آرم یداد محکم با

 !دیکوبیبست! قلبم از ترس افتاده بود تو پاچه ام و محکم م

 :جواب داد شدیم دهیشن یکه به سخت ییمهبد به حرف اومد. با صدا آخر

 ...دارم از توعه ی... هر چیهمه چ_

 .دیجویم ی. پوست لــ*ب هاش رو عصبدیلرز نیآرم ی چونه

باشه رو دور  زی! آدم مگه هر کس که براش همه کس و همه چیانداخت پس چرا منو دور_

 !ندازه؟یم

 خواستی. انگار مدیچرخیآرمین م یبار تو چشما نیمهبد ا یدوباره سکوت... چشما و

 .خودش رو صاف کرد و از مهبد فاصله گرفت نی. آرمشدیمانعش م یزیحرف بزنه اما چ

بود؟  یگناهم چ ؟یرفتار کن بهیغر هیباهام مثل  یارزش شدم که حاضر شد یب قدرنیا_
تو و بر وفق مرادت  یطبق خواسته  یخواستم همه چ شهیبود که هم نیاز ا ریگناهم غ

و  یاون قدر بزرگ شد یو حالت خوب باشه؟ فکر کرد یرو پا باش خوامیباشه؟ بِد م
 ؟یرو حفظ کنو خودت  ینخور نیزم یتونیم یندازمغزت رشد کرده که اگر منو دور ب

به  اجیو احت یتجربه ا یب یلیبهت بگم که خ دی! چند بار با؟یقدر مرد شد نیا یفکر کرد

 !! هان چند بار؟یراهنما دار

از عجز و  یی... محکم بود اما رگه هاکردیم میو تحک کتهیداشت حرفاش رو د نیارم انگار
چقدر به مهبد تعلق خاطر داره... مهبد چشم هاش  دادیکه نشون م ییعشق داشت حرف ها

 .رو بهم فشار داد

 نیآرم ی. مشخص بود از حرفادی. چشماش رو مالدیاز لبه تخت به جلو کش یرو کم خودش

 .شدیکالفه شده. بحث داشت جالب م

 یتو هرچ دیبا یکنیچرا همش فکر م ای ارمیمن بدون تو دوام نم یکنیچرا همش فکر م_
 تونمیو بزرگ شدم و م ستمیکه من بچه ن یستیبه تو رو بزنم؟ چرا متوجه ن ادیم شیکه پ

چون خودت باعثش  رمیگیم ایچرا ازت فاصله گرفتم  یکنم؟ بارها گفت دایراه و چاه رو پ
هام  یینظر داشته باشه و به من و توانا رینفر منو ز هیهمش  نکهیا شمی! خسته میشیم
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رو  یهمه چ ایکه تو دن ییفقط تو نیا یکنیفکر م نکهیاز ا شمیاعتماد نکنه! خسته م

 !حرف حرف تو باشه دیبا شهیو هم یدونیم

ها به  نیافکارش رو قبل از ا نیوقت ا چیمهبد ه کردمیتعجب م دمیشنیکه م ییزایچ از
 یو نا آشنا بودن! مسلما برا زیبر انگ رتیح یکیجمالت واسه من  نیبود و ا اوردهیزبون ن

و ر شیقائل بود، نظر واقع نیآرم یکه برا ینبودن. مهبد با تمام احترام ندیهم خوشا نیآرم

 .ختیر رونیدلش رو ب رفکرد و ح انیب

که با صفاتش داشتم انتظار داشتم  یا ییبود. طبق آشنا بیعج گفتینم یزیچ نیآرم نکهیا
 چیمتهم کنه اما در کمال تعجب ه ییچشم و رو یو ب یمنفجر بشه و مهبد رو به نمک نشناس

مانع  از حد شیتعجب ب نیاز حد معمول شوکه شده بود و هم شتری. فکر کنم بومدینم ییصدا
آرمین باالخره مهر سکوت لــ*ب  نکهیروال گذشت تا ا نیشد تا واکنش بده. چند لحظه به هم

 !هاش رو شکست

االن  یخودت بزرگ شده باشبره و به قول  شیاگر قرار بود بدون من کارات درست پ_

 !نبود نیحال و روزت ا

سرش رو باال آورد  عیسر نیانداخته بود با حرف آرم نییکه تا اون لحظه سرش رو پا مهبد

 :گفت یشاک یگرد شده و با لحن یو با چشمها

 مگه من چمه؟_

از مهبد فاصله گرفت  یکم نی! آرمزدیبود که تو ذهن منم وول م یهمون سوال قایدق نیا

 .من خارج شد دیکه از د یجور

 ی! شد؟یشد یو چ یبود یچ یدونی! اصال م؟ینگاه کرد نهی! به خودت تو آستین تیچ_
روز و شب هات  یدونی! اصالً مبارهیکه غم از سر و کولش م ضیو مر ریادم گوشه گ هی

 برف؟ ریز یکبک سرت رو کرد نیفقط ع ای گذره؟یم یچجور

 نهیتو س شتریو نفس منم هر لحظه ب گرفتیمهبد تو هم رفت. بحث داشت باال م ی افهیق

 .شدیحبس م

 نمیبرو ب یک دیشدم با یبودم و ک یاگر نخوام بدونم ک نمیبب نهیاگر نخوام خودم رو تو آ_
 ببینم؟! اصال دیرو با یعده مدام دورم نباشن و تو گوشم وز وز نکنن ک هیهان؟! اگر بخوام 

! خسته شدم ه؟یچ یدونیمتحرک باشم! اصالً م یمرده  هی خوادیدلم م میوضع راض نیاز ا
اون رو بکنم که  نویا تیهمش رعا نکهیباشم از لشیخواست من مطابق م کسبس که هر 
به حال خودم  خوامیخودم باشم! م خوامیناراحت شه! م یبر بخوره و کس یمبادا به کس

 یونکه بت ستین یکار چیه گهید ؟یفهمیمن شو! م الیخیتو هم ب رمیباشم و به درد خودم بم
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ه و دورم نباشه که را یکس خوامیم گهی! دیبد ادمی یونکه بت ستین یچیه گهی! دیبرام بکن

 !چاه رو نشونم بده

 نیمآر نکهیا یبجا کردیکلماتش رو پشت هم بلغور م یمهبد باال رفته بود و عصب یصدا
ف حر یاتیبود و تازه طلبکار هم بود! با لحن و ادب کارو کرده نیبد اطوفان راه بندازه، مه

 دمیشا ایطور حرف بزنه  نیا هیبود مهبد با بق دهید یزد که انگار جدید بودن و کمتر کس

 !خود من یبود حت دهیند

وقت پشت سرم رو هم نگاه  چیه گهیو د گرفتمیبودم به دل م نیآرم یاگر من جا قطعا
کردم. کنجکاو بودم هر  زیو چشمام رو ر زیت شتریو گوشام رو ب دمیلبام رو گز! کردمینم

 نییو مهبد رو تع نیرابطه آرم که سرنوشت ی! واکنشنمیرو بب نیچه زودتر واکنش ارم

 !کردیم

 ...یخوایباشه هر جور تو م_

هم فشار دادم.  یشدم و چشام رو رو دیآرمین که به گوشم خورد نا ام وسیآروم و ما یصدا
که شاگردش بارها رد  یشه. درست مثل معلم وسیآرمین از مهبد ما کهنیا دنیسخت بود د

هاش ناباورانه بعد از هر شکست  دیباره و ام نیآخر نیا گهیو معلم مدام با خودش م شهیم

 ...رنیمیشاگردش م

تموم  یمن همه چنداشتم. از نظر  گهیم یچ یو ک شهیم یبعدش چ نکهیبه ا یرغبت گهید

 ...شد

 یراهرو یو ازش فاصله گرفتم. خودم رو پرت کردم صندل دمیبه جلو کش یرو کم در

 ...مارستانیب

نگذشت که آرمین با  یزی. چکردمیم یترک خورده اما براق رو با چشمام واکاو یها یکاش
باز کرد که  یاومد. اونقدر در رو ناگهان رونیافتاده از اتاق ب یاستوار اما شونه ها یقدم ها

. چه خوب که از در فاصله گرفتم وگرنه میو چشم تو چشم شد دیسرم به سمتش چرخ عیسر
 دکریم ی. نگاهم جز به جز صورتش رو به دقت بررسشدیو زشت م شدمیم ریحتما غافلگ

 .بتونم فکرش رو بخونم دیتا شا

مانعش شد و منصرفش کرد. نگاهش رو ازم  یزیچبگه اما انگار  یزیباز شدن تا چ لباش
 دمیفهمیخداحافظ هم نگفت! کاش ال اقل م هی یو رفت. حت نییگرفت و سرش رو انداخت پا

 یرفتار ها دونستمیبود. اعصابم خورد شده بود. م یبگه و نگفت چ خواستیکه م یجمله ا
از سر  ایاز سر احساس بودن  ای. ستنیخودش و معقول ن اریروزا تحت اخت نیمهبد ا

 !...یلجباز

تخس و لجباز! لبام رو  یبچه  هی شدیبچه تر م گذشتیم یانگار هر چ یچرا ول دونمینم

 .حوصله فوت کردم یبه هم فشار دادم و نفسم رو ب
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 هات غرق شدن؟ یکشت هیچ_

اق اتف هام انگار یفراتر از غرق شدن کشت یزیرو لبام نشست. چ یلبخند لیسه دنید با

 .افتاده بود

 .ادین گهیفکر کنم آرمین رفت که د_

 کرده بود. ینیب شیرو از قبل پ یاتفاق نی. انگار همچدنیاش خند رهیت یقهوه ا یها چشم
داشت.  یخاص یآینده نگر هی شهی. همشدینم دهیاز تعجب تو چهره و چشماش د یآثار چیه
. ردکینقص کار م یدرست و ب طیشرا نیتو سخت تر یکه منطقش اکثرا حت یادم منطق هی

 .بود لیآدم خانواده سه نیرعاقلت دیبه قول مهبد شا

 :هاش رو باال انداخت و گفت شونه

نه مونده تا مهبد درک ک یلی. خافتادیزود م ای رید ،یاتفاق نینداشت. خواه ناخواه چن یتعجب_
به بعد  یسن هیآرمیِن. به قول معروف از  خوادیکه مهبد رو به خاطر خودش م یکه تنها کس

 هر کس کننیفکر م نیهم یهاشون رو به رخ بکشن برا ییخودشون و توانا خوانیپسرا م
که خوِد آدم فکر  یو راه گهیداره بهش زور م زنهیم یو حرف گهیم یزیکه به اونا چ

 ییزهایکه اکثر چ ادیدستش م کنهیخودش آزمون و خطا م یفقط درسِت. اما خب وقت کنهیم
شده.  ریکه د فهمهیم یرو هم زمان نیبهش گفتن درست بوده و ا یروز هیکه بزرگتر ها 

 .نشه ریواسه مهبد د دوارمیام

 

 

ه ک کردیم ییکارا یاما گاه دیفهمیاز سنش م شتریو متفکر نگاهش کردم. واقعا ب متعجب
 یهاش که گاه یدنده باز هی نیخودش رو هم باور نداره. مثال هم یگفته ها دادینشون م

 !...هاش با مهبد یلجباز ای. آوردیهمه رو به ستوه م

است که خو ییهویجنجال به پا کنه. دلم  ومدیم شیبود و کمتر پ هیحاش یب شهیهم لیسه البته
 یپشت چشم یبزنم تو پِر حس خردمندانه و بقول داداش مهبد عالمه دهر بودنش! با بدجنس

 : نازک کردم و گفتم

 یخودت چرا رو اعصاب اعضا یدونیرو تمام و کمال م زایچ نیخب پروفسور شما که ا_
 ؟یزنیم ورتمهی گاهیخانواده گاه و ب

اما  کردیکه حرفم تموم نشده بود باد به غبغب انداخته بود و جلوش رو نگاه م یزمان تا
. چشماش گشاد دیخو به سمتم چر دیبرق گرفته ها از جاش پر نیجمله ام تموم شد ع یوقت

 .پرده باالتر رفت هیشد و صداش قِد 
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 !ه؟یرفتم رو اعصاب بق ورتمهی یمن؟! من ک_

 ریاز تعجبش بزنم ز دهیور قلمب یمونده بود از اون حالت کامال متعجب و چشم ها کم

 :لذت بخش تر بود. پس خنده ام رو خوردم و گفتم دنیخنده...! اما حرص دادنش از خند

و اِل و بِل! سوال  ستیخونه ن نیمن تو ا یو جا کنهیداداش به ما توجه نم یگیکه م نیهم_
و ممکنه بعدها به حرفاش  خوادیم شهیرو هم رتیمهبد خ یدونیتو که م نه،یمن از تو ا

 !ست؟یسرت به سنگ بخوره، چرا گوشات به گفته هاش بدهکار ن ای یبرس

م هاش تو هم رفت و جوابم رو دهنش رو صدا دار قورت داد و روش رو گرفت. اخ آب
پرده و رک حرف زده بودم و  یب یترش کرد! البته خب من خیل قدرنیچرا ا دمینداد. نفهم

 !ادیباعث شد حرفام به مزاقش خوش ن نیهم

 :به سواالت من بده. خودش رو جمع و جور کرد و گفت یجواب هیداد  حیکه گذشت ترج کمی

م خود یمستقل شدم رو پا یوقت دیو شا دیکه با یمن االن نتونم اونجور دیدرسته که شا_
 یِ سعادتمند کس گهیم گه؟یم یشم، اما سقراط چ یادیو مرتکب خطاها و اشتباهات ز ستمیوا

 هشی. پسرا همارهیبه دست ب دیجد یتجربه ا زنهیکه ازش سر م ییکه از هر اشتباه و خطا
جور شه افکارم رو  طیکه شرا یزمان هی جهین در نتور دل بزرگتر ها باش توننیکه نم

 .کنمیم یعمل

هم بحث  یگاه یموضوع حرف زده و حت نیلبام رو به دندون گرفتم. بارها سر ا ی گوشه
. در کل خواستم عرصه رو براش تنگ کرده باشم اما اون بازم با منطقش از میکرده بود

 .در رفت رشیز

 گردن؟یبر م گهیبه هم د نیخب حاال به نظرت مهبد و آرم_

واسه  لیسه ینه ول ایگفت اره  قیدق شدیبود نم یهاش رو باال انداخت. سوال سخت شونه

 .جواب داشت هیخودش  شیپ نمیا

 دایپ ازین نیمهبد قطعا دوباره به آرم یداشته باشه ول کنمیبه مهبد فکر نم یازیآرمین که ن_

 .و زود داره اما سوخت و سوز نداره رید گردهیو قطعاً به سمتش بر م کنهیم

 یبررس نیطرف یازهایرو از سر ن نیمهبد و آرم یکه داشت رابطه  لیافکار سه نیا با
دل و احساس  فیحرفاش درست بودن اما پس تکل یتا حدود دیموافق نبودم. شا کردیم

ون دوتاش! هر رنیمیهم م یبرا فتهیکه جفتشون پاش ب دونستمی! خوب مشد؟یم یچ نیطرف
 شییبخاطر بزرگتر بودن و دانا دیبودن. آرمین شا یا یساسمهربون و دل رحم و اح یادمها

که داشت!  یبه مهبد نداشت اما دل که داشت... احساس که داشت، وابستگ یازیدرظاهر ن

 !نداشت؟
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 ...الیل گمیم_

 :گفتم کردمیاومدم و همون جور که جلوم رو نگاه م رونیسهیل از افکارم ب یصدا با

 .لیسه هیچ_

 .به سمتم دیچرخ میکه روش نشسته بود یمکتین یرو کامل

 نه؟ گهیشجره نامه مون د نیدنبال ا میریداداش مرخص که شد م_

ر شجره نامه و د نیبشر ا نی! تموم فکر و ذکر ادمیکش یهام رو پر کردم و کالفه پوف گونه

 !خالدون بود هایآوردن اطالعات خانواده تا ف

 :گفت یبهم زد و شاک یآبدار ی غره چشم

 !خب یکنیم یرو اونجور افتیچرا ق گهینه د ایآدم جواب بده آره  نیع_

نگاهش کردم که آخر  یو صاف در سکوت زل زدم به تخم چشماش! اونقدر خنث دمیچرخ

 :دینتونست تحمل کنه و خند

 !عه ینکن اونجور_

چال گونه اش  یانگشت اشاره ام رو تو. فتادیگونه هاش چال م دیخندیم یوقت شهیهم مثل

 :فرو کردم و گفتم

 !یچال چال یخدا فقط بهت عقل بده پسره _

 :بود گفت شییاز پررو یکه حاک یو دستم رو پس زد و با لحن بدجنسانه ا دیخند

ه که ! نستیکم گذاشته اخه دست خودتم ن کمیتو  یعقل برا مینکه به تو داده؟! موقع تقس_

 .پندارد شیخو شی! بقول معروف کافر همه را به کنهیبیمگاو همه رو گاو 

و جسارتش چشام گرد شد و خون به صورتم هجوم آورد. نگاه توروخدا!  ییشدت پر رو از
پسرک به خودش اجازه داده بود  نیحرف بزنه که ا ینجوریجرات داشت با من ا یمگه کس

قطعا من زنده اش و  زدیحرفارو م نیبود و ا لیسه یجا یبه من بگه؟! هر کس نارویکه ا
شد. ناخودآگاه دستم بلند شد و سمت بازوش  دهییرو هم سا ام! دندونزاشتمیآبرو براش نم

ش گرفتم که دادش گوش فلک رو کر از یشگونیرفت. با انگشت سبابه و شست چنون ن

 !کرد

 ششم فصل

 !یوحشــ یریگیم شگونی! چرا آدم رو ن؟یضیمگه مر_

 :گفتم یگرفتم و با بدجنس رو دندون لبام
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نفس  یکه نتون رمتیگیم شگونین یجوریاضافه نکن بچه!  تیجرم به جرائم لفظ نقدریا_

 !ها یبکش

کردم و به سمت بازوش بردم  کیبه دنبال حرفم انگشت اشاره و سبابه ام رو به هم نزد و

 .دیو خودش رو کنار کش دیکه از جاش پر

 !یا یبخدا تو روان_

. دندون هام رو بهم فشار دادم نشستیتو چشمام م شتریب ،یبدجنس گفتیکه م یهر کلمه ا با

 :دمیغر نشونیو از ب

 !؟یگفتــ یچ_

 .قدم عقب رفت هی لیقدم به جلو برداشتم که سه هیاز تموم شدن جمله ام  بعد

 .نگفتم یزیبه خدا من اصال چ یچیه یچیه_

 یبودم که، اونقدر ابهت داشتم که کس نیزد. عاشق ا یاز شرارت برق قابل توجه چشمام

 :زدم و گفتم یا انهیغلط رو دوبار تو روم تکرار کنه. لبخند موز هیجرأت نداشت 

 !یطرف یکنم با ک تیتا حال یگفت یدوباره تکرار کن چ ینه جرات دار_

و ممکنه به سرش بزنه که منو  شهینم میتسل یبه راحت لیکه سه دونستمیهم م یاز طرف اما

 !تر کنه یصحر

 :سپر کرد و گفت نهیچشم طلبکارانه نگام کرد. س یرو کج و از گوشه  سرش

 !...یدوست دار یلیکه خودت خ ییازون جا_

کرده بودم که تا جمله اش رو دوباره تکرار کرد  زیدرست دراومده بود. دندون ت حدسم
ست در ییشد به جا رهیماتش برد و خ هویاما حرفش رو کامل نزده بود که  رمینفسش رو بگ

 :اش گفتم افهی! متعجب از قپشت من

 !ترسو ؟ یرو بگ هشیبق یشد؟! چرا برق گرفتت؟! جرات ندار یوا چ_

 :پلک بزنه گفت نکهیدهنش رو قورت داد و بدون ا آب

 !اونجارو نگاه_

 انمارستیرو که داشتن به ساختمون ب یدرنگ با حرفش عقب گرد کردم. چشام دو نفر یب
شوهرش باشه داشتن کم کم  خوردیمرد که م هیبه همراه  کایرو گرفت. را شدنیم کینزد

 .ومدنیجلو م
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 !کار داره؟ اون شوهرشه؟ یچ نجای؟ ا ستین کایاون را_

اصال  داشت؟ی! چرا دست از سرمون برنمشد؟یدختره از سرمون کم نم نیا ی هیسا چرا

 :و گفتم ! با اخم روم رو از جفتشون گرفتمنمشیخوش نداشتم بب

 !! به ما چه اصال؟کنه؟یبه حال ما م ینباشه چه فرق ایحاال باشه _

و معطوف من و  دیچرخ کایاز تموم شدن حرفم نگذشته بود که نگاه را یچند لحظه ا هنوز
 یجا خورد اما بعد خودش رو جمع کرد و نگاهش ب یمون اول انگار کم دنیشد. با د لیسه

از  لیسه یرو دور ساعد شوهرش حلقه کرد. چشم ها تفاوت شد. روش رو گرفت و دستش
چه کنج لبم نشست. ب یمن اصال تعجب نکردم. لبخند کج مابه وضوح گرد شد ا کایحرکت را

 .من نامتعارف نبود یبه راه بود و برا شهیهم کایرا یدرآوردن ها یباز

 : رو نگاه کردم و گفتم دیچرخیرو که گنگ رو من م لیهاج و واج سه یهاتمسخر چشم با

ً یاح ایشوهر داره  میدونیحاج خانم فکر کردن ما نم _  دمیشا میفکر کردن ما شوهر دزد انا

 !کنه یدگیاعالم عدم ترش خواستیم

به دو طرف تکون داد و  ی. سردیاز هم باز شدن و خند لیسه یجمله ام لــ*ب ها نیآخر با

 :گفت دیباریکه خنده ازش م ییبا صدا

 ...الیدست تو ل از

ردم ک زیو چشمام رو ر ستادمیکرد. سر جام ا ریگ یزیبه چ هویبگم که نگام  یزیچ خواستم
 کردیکه تا اون لحظه داشت من رو نگاه م لیمطمئن شم. سه دمیدیکه داشتم م یزیتا از چ

که داشتم بهش توجه  یکنجکاو شد و به همون سمت ستادمیمجسمه سر جام ا نیع دید یوقت
نگاهمون به سمت هم  دهیاونم د دمیکه من د یزیمطمئن شدم چ یوقتنگاه کرد.  کردمیم

 :. آب دهنش رو قورت داد و گفتمیرو بر انداز کرد گهیو همد دیچرخ

 !کارو کرده نیمهبد ا یِ واسه رو کم کن دمیشا_ 

ه بود مهبد بود ک ستادهیکرد و پشت پنجره ا ریکه چشمم بهش گ ی. کسومدیبنظر م یمنطق
تفاوت بودنش از اون فاصله  یبودن نگاهش و ب خی یزل زده بود. حت کایبه را یجور خاص

اون دفعه که  یو بخاطر تالف دهیهم مهبد رو د کایبود. مطمئن بودم که را صیهم قابل تشخ
رو انجام داده. هنوزم همون رفتار  یحرکت نیپس زد همچ مارستانیرو دم در ب کایمهبد را

لوس و بچگانه خودش رو داشت. مشخص بود که فقط داره تظاهر به خوب بودن با  یها
و دستش رو گرفت تعجب تو  دیبه شوهرش چسب یاونجور یچون وقت کنهیهمسرش م

 .ودگفت به کل مات و مبهوت شده ب شهیمعلوم و م یلیصورت طرف خ

از شوهرش  کایکه را دمیما دور شدن به وضوح د دید یاز محوطه  یبه قدر کاف یوقت
که  یجواب گذاشت. برگشتم و دوباره به پنجره ا یمتعجبش رو ب یفاصله گرفت و نگاه ها
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دو به شک نگام  لیازش نبود. سه یانداختم اما اثر یپشتش بود نگاه شیپ یمهبد لحظات

 : کرد

 کنم؟یفکر م یجورنیمن ا ایتفاوت رفتار نکرد؟  یب یلیبنظرت مهبد خ گمیم_

 : گفتم تیباال انداختم و با جد یا شونه

 .رفتار رو کرد نیبنظرم بهتر_

 مهبد

 هی. شده بود  زدیغم هم به من سر نم یحت گهید کایرا دنی. با د زدیهدف چرخ م یب نگاهم
 ی. حت کردینم یزیکه کهنه شده بود و خونر یزخم هی دمیسراب. شا هیدور...  یخاطره 

 یب تر و تفاوتیبودمش ب دهیهم که د یقبل ی. نسبت به دفعه  شدیقلبم هم مچاله نم گهید

 . دونمیاومده بود نم یسر من و اون همه احساس و اون آدم احساسات ی. چمحس تر شده بود

 .ردکینم خمیو توب زدیغر نم الیاومد تو... خوشبختانه اون قد ل لیبار سه نیباز شد و ا در

 ؟یخوب_

 

 

بد؟  ایخوبن  دوننیکه نم رسنیم یبه بعد آدم ها به نقطه ا ییجایکه از  شهیم یچ خوب؟
 دای<< پ؟یسوال ِ >> خوب یبرا یذهنشون جواب رةالمعارفیتو دا گهیکه د شهیم یچ

 !؟ شهینم

 .دیشد. متفکر شد و دست به چونش کش رشیدستگ ییزایچینگاه دو به َشکم انگار  از

خوب  یعنی تیسکوت و دو به شک نیخوبم. ا گهیم عیکه حالش خوب باشه سر یآدم_

 .یستین

 یچم و خم منو بهتر از هر کس لیسه شهیباال انداختم. مثل هم یزدم و شونه ا یتلخ لبخند

 . دونستیم

 !بد ایحالم خوِب  دونمی. اما خودمم نمیدرست گفت شهیمثل هم_

 یاش رو رو. دستدیکش نییهم خودش رو پا یو روش نشست و کم دیرو جلو کش یصندل
 .ومدیجذاب م یضرب گرفت. به چشم من بس نیاش به هم قفل کرد و با پاش رو زم نهیس

 !ژیدکترا بشه. با همون ابهت و با همون پرست هیالزم داشت تا کامال شب نکیع هیفقط 
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ون چ یول یخوب باش دیکه با یدونیبد. خودت بهتر م ای یخوب باش یکنیم نییخودت تع_
 نیحالت بِد. خب حاال با ا یکنیفکر م نیهم یبرا یسر وسامون بد ینمیتون تیبه افکار منف

 بد؟ ای یخوب ریتفاس

که  یبه جا مونده از کس ینوشته  نیتو آخر گفتیمتن افتادم که م هی ادی لیسه یحرفا با

 : جمالت اومده که نیپل تو فرانسه پرت کرده ا هیخودش رو از 

 یراه را ط یکه به منظور خودکش یریدر طول مس یبهانه ا چیه ینفر ب کیاگر  یحت))

 .((شدمیمنصرف م یشک از اقدام به خودکش یب زد،یبه من لبخند م کردمیم

 یگاه و ب یو حرفاش و اون لبخند ها لیمن هم، وجود سه یرو فوت کردم. تو زندگ نفسم
و دغدغه هام درد ها  یکه با وجود همه  شدیباعث م شهیدلگرم کنندش، هم یگاهش و حرفا
 کیمانع مرگ  تونستیرو داشت که م یواسه من حکم همون لبخند لیمنهدم نشم. سه

 ....بقاش بشه یانسان و ادامه 

 ونده؟یبپ خیرفت که به تار نیآرم_

 دیناخودآگاه سرم باال اومد و متعجب بهش زل زدم که انگار تازه فهم لیسه یسوال ناگهان با
 یچجور لیاونجا نبود پس سه یکه کس میزدیمن و آرمین با هم حرف م یگفته! وقت یچ

 !ده؟یبه کجا رس نیکه رابطه من و آرم دونستیم

 !شده؟ یچ یدیچطور فهم یمگه تو اونجا بود ؟یچ یعنی_

از نظرم  یچیهستم و ه یزیآدم ت دونستی. خوب مدیپر لیسه یسوالم برق از چشم ها با
از دستم در بره. دست و پاش رو جمع و جور کرد  تونهیکه نم دونستی. م مونهیپنهان نم

 :و صاف نشست. آب دهنش رو قورت داد و گفت

 !زهیچ_

 :رو باال دادم و مشکوک گفتم ابروهام

 ه؟یهوم؟ چ_

و  ییبود که اصال تو دروغگو یپسر صاف و ساده ا لی. سه دیلرزیچشماش م مردمک
و  گرفتیوجدانش درد م کردیرو پنهان م یزیچ یمهارت نداشت. همیشه وقت یپنهان کار

 یبه جاده خاک ی. البته گاه گفتیو راستش رو م ومدیکه م دیکشیطول نم یادیزمان ز
که  یموقع یِ هر آدم هیعیواکنش طب نیتا راستش رو بگه. خب ا کردیو مقاومت م زدیم

 دمشیمطمئن م فتادیو به تته پته م دیلرزیچشماش م یدستش رو شده. اما وقت کنهیحس م

 . کنهیرو پنهان م یزیکه چ

 .من... من اونجا نبودم_
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 :مقاومت هم نکرد. خودم رو از تک و تا ننداختم و گفتم ادیز شهیخالف هم بر

 !اش؟ هیخب بق_

. قطره قطره  گرفتی. کم کم داشت خنده ام مدیرو خاروند و چشماش رو دزد سرش
. من  دیترسیازم م شدیرو م یدستش تو هر مثله ا یچرا وقت دونمی. نم دادیاطالعات م

 .رو پنهان کرد با خشونت باهاش تا نکردم که بخواد بترسه یزیهروقت که چ ای چوقتیکه ه

 دونمی. من فقط منیبه هم گفت یچه جمالت قایدق دونمیاونجا بود. بخدا من اصال نم الیل_

 .نیآرمین رفته هم

 نیا مثل یپا افتاده ا شیبه خاطر مسائل پ یکس ومدیخوشم نم وقتچینگاهش کردم. ه کالفه
 کار رو بکنه؟ نیداره آدم ا یاجیموضوع، قسم خدارو واسم بخوره. واقعا چه احت

 :اومدم، عمدا اخم کردم و گفتم نییخودم پا تیفکر نکنه از موضع جد نکهیا یبرا

 قسم خورد هوم؟ دینبا تیاهم یخدارو سر موضوعات ب چوقتیبگم که ه دیچند بار با_

بهم انداخت اما  یچشم نگاه ریانداخته بود. با حرفم از ز نییحد ممکن پا نیرو تا آخر سرش

 .دیزود دوباره نگاهش رو دزد ییخ

 :گفت ومدیم رونیکه از ته چاه ب ییصدا با

 . خوامیمعذرت م_

 و آخر کنمیذبش مبا نگاهم مع دونستمیرو به دندون گرفتم و همونجور بهش زل زدم. م لبم

 .سرش رو بلند و نگام کنه. اونقدر بهش زل زدم که آخر سرش رو بلند کرد شهیمجبور م

 هان؟ یکنیم شیکار اون زشته چرا همراه یدونیزشت بود. تو که م الیکار ل_

که روش نشسته بود  یزرد رنگ و رو رفته ا یصندل یرو ی. کمدیرو به دهـ*ن کش لباش
 تونستیو نم کردیم طنتیش یگاه ال،یکه ل میدونستیم یما به خوب یجابجا شد. هر دو
م مثل سا بایهم تقر الیکه ممکن بود وسوسه اش کنه کنترل کنه. ل ییزهایخودش رو در چ

 یو ب عیمط شهیهم لیکمتر... اما سه ی. اما به نسبتشتروح پر جسارت و سرکش دا کی

 .ستنیهم ن هیشب چکدومیشتن که هخانواده درست مثل پنج انگ یدردسر بود. اعضا

 :بهم انداخت و گفت یینگاه گذرا لیسه

 ...کرده بودم داداش ینیب شیرو پ یاتفاق نیبگه من چن الیل نکهیقبل از ا_

 ندهیو آ نیآدم نکته ب لیکه سه دونستمیخوب م نمیشد. البته ا ختهیو بر انگ داریب میکنجکاو

 .نبود دیاصال ازش بع یحرف نیهمچ دنی. پس شنیِ نگر
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 ؟یچطور؟ رو چه حساب_

 .و تو فکر فرو رفت دیبه چونش کش یدست

 یکس یدوست ندار یکنیمراعات همه رو م شهیکه هم یهست یتو آدم دونمیخب من م_
که  یبه هر کار شهیهم یکی ادیهم خوشت نم یاز طرف فتهیب یبخاطر تو از کار وزندگ

رو دوست  یکه آزاد یهست ی... تو آدمیبده و مجبور به جواب پس دادن بش ریگ یکنیم
رو که  یزیو چ یشیطاقت م یکالفه و ب شهیم بداره صل تیآزاد یو اگر حس کن یدار

 .یزاریکنار م یجار و جنجال چیه یب کنهیم تتیاذ

.  کنهیو درک م شناسهیمن رو از خودم هم بهتر م یثابت کرد که حت لیسه گهیبار د و

 :تو فکرشه گفتم یبهتر بفهمم چ نکهیا یبرا

 منظور؟_

 :زد. سرش رو کج کرد و با اعتماد به نفس گفت یکم رنگ لبخند

 یخودش باشه. براش حق زندگ یکه بره به فکر زندگ یتو اون رو از خودت روند یعنی_

 .یتبخاطر خودش ازش گذش ،یدوستش دار یلیچون خ نکهیا یعنی نی. ایکردن قائل شد

واقعا از  ییزهایچ نیهمچ کردمیرو از خودم دور م نیداشتم آرم یزد به هدف! وقت واقعا
 دیکه باهاش آرمین رو از خودم روندم درست نبود. شا یروش دیفکرم عبور کرده بود. شا

که  یروش دی. شاکردمیو قانعش م زدمیباهاش حرف م یو منطق یبهانه ا چیه یب دیبا

 .داستفاده کردم بچگانه بو

ر و فک نشستی. مطمئنم میِ و متفکر یمنطق یلیآدم خ نیکه آرم دونستمیرو خوب م نیا اما
درست فکر کنه.  زاشتنیو نم گرفتنیمنطقش رو م یهاش جلو یدل خور دمی. شا کردیم

 .داشتم، کمتر بود نیکه از آرم یدوم با شناخت هیاما احتمال درست از آب در اومدن فرض

خودم  یرو پا ییجا هی دیتمام عمرش رو صرف من کنه و باالخره با تونهیدرسته اون نم_
ه خوب یلیخ یهر آدم یاز زندگ یپشتوانه در دوره ا هی. داشتن یپشتوانه ا چیه ی. بسمیوا

ر در نظموضوع رو  نیا دیآدم با شهیهم ستین داریتا ابد مانا و پا زیچ چیکه ه ییاما ازونجا

 .ستنیگاه ها هم جاودانه ن هیکه تک رهیبگ

دار نگاهم کرد،  ی. اما چند لحظه بعد معندیکش یکوتاه قیرو تکون داد و نفس عم سرش
منم  ستم،یمن هم جاودانه ن یعنیآخرم خودش هم بوده.  یکه مخاطب حرفا دیانگار تازه فهم

روز  هی شهیهمونقدر که شروع م یآدمم و هر آدم کیکنم، منم  تشیکه حما ستمین شهیهم
 یروز نکه،یبا فکر ا دونمی. نگاهش کدر و پر از غم شد. م رسهیم انیهم همونجور به پا

چه  یکه چه بخوا هیزیچ قتیاما حق شهیم یگاه آدم کنارش نباشه ته دل آدم بدجور خال هیتک

 .یقبولش کن دیبا ینخوا
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 نیداستان مثل هر بار که هم نیشد و ا رهیخ گهیطرف د هیرو گرفت و با بغض به  روش
و گرفته شدن حالش بشم.  یباعث پژمردگ خواستیتکرار شد... دلم نم ومدیم شیحرفا پ

 :گفتم نیهم یبرام قابل تحمل نبود برا دنش،ید ینجوریا

 . یدونیپشتتم. خودت م شهیهستم هم یاما تا وقت_

 ...شیو من هم تلخ شدم از تلخ... یتلخ قاجار یزد. تلخ تراز قهوه ها یتلخ لبخند

 دکریکه کنترل م یداد ادامه نده و از جاش بلند شد. با نگاهم دنبالش کردم. در حال حیترج

 :غم صداش رو مشخص نشه و من نفهمم گفت

 .هیچجور طیو شرا یشیمرخص م یک نمیبا دکتر حرف بزنم بب رمیم_

ام روز نباشم آزار نده اما لب هی نکهیخودت رو با فکر ا نقدریبغلش کنم و بگم ا خواستیم دلم
رفت که فرصت  رونیبه هم قفل شدن و فقط سکوت کردم. خودشم اون قدر زود از اتاق ب

که چطور  دمیبگم رو ازم گرفت. از جام پا شدم و رفتنش رو نگاه کردم. د یزیچ نکهیا
گذاشت و بازش کرد.  رهنشیدکمه پ ینفسش رو نبنده دستش رو رو هبغض را نکهیا یبرا

فردا  یوابستگ نیهم دیدل نگران بودم که شا شهیخوب نبود و من هم یهمه وابستگ نیا
بهشون  یبزرگ یروح یکنه و ضربه  تیکه من نباشم واهر و برادرام رو اذ یروز

 کیخورد و صفحه اش با  صدا میو سر جام نشستم که گوش دمیبه صورتم کش یبزنه....دست

 ...شماره ناشناس روشن شد هیاز طرف  امکیپ

 با خط صفر نهصد و شمارهشیپ هیرو برداشتم و کنجکاو به صفحه اش نگاه کردم.  یگوش
باشه؟! صفحه رو لمس  تونستیم یک یعنی.  کردیم ییعدد رند کنارش خود نما هیو  کی

 .رفت اخم هام تو هم امیمتن پ نیباز شد. با د ریبا چند لحظه تاخ امیکردم و پ

 

 

 یلجباز ینرفته. با ک ادمیشماره ات رو هم  یرفته باشه اما من حت ادتیتو منو  دیشا_

 !؟ یکنیم

 

 

از ذهنم از قلبم، از روحم  م،یرو از زندگ کایرا تونستمیرو به هم فشار دادم. چرا نم چشمام
دستام  ؟ گرفتیم شیبعد از عشق آت قهیدق هیو  شدیم خیقلبم سرد و  قهیدق هیپاک کنم؟ چرا 

به شوهرش  دی. اون نبا شدیمانع م یحس هیکنن اما  پیبراش تا یزیچ هی خواستنیمدام م
آدم  هی ی. بودن ما با هم درست نبود. پا بستیو دل به بودن دوباره با من م کردیم انتیخ
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 یا دهینبود باز بودن ما با هم فا ونیهم در م گهید یکی یاگر پا یبود. حت ونیدر م گهید
رو  دمیکنم که ق یگرفتم منصرفش کنم و کار مینداشت. نفسم رو فوت کردم و باالخره تصم

 .بزنه

 

 

 یسکه به شما احسا دیکنی. ضمنا اگر فکر منیمتاهل هست گهی. شما ددیند امیبه من پ گهید_

 . دیدارم سخت در اشتباه

 

 

دستام  ...شدیاما نم سمیبنو یشتریجمالت ب خواستمیم سمیسفت و سخت تر بنو خواستمیم
که با هم ارتباط  یباهاش تو کل زمان ینجوریمن ا ی. ک کردنینم یرویانگار از ذهنم پ

 بهیکه انگار هفت پشت غر کردمیرفتار م یصحبت کرده بودم، که حاال طور یرسم میداشت
نداشتم؟  یحرف نزده بودم. واقعا بهش حس یسرد و رسم قدرنیا چکسی! تا حاال با هم؟یا

 !؟ی! داریباور ندار یزنیکه م ییخودتم به حرفا گفتیتو دلم م یزیچی

 

 

ازت محافظت  خواستمی. خودت رو گول نزن. من میمنو فراموش کن یتونینم چوقتیتو ه_
من چقدر درد  یفهمیبهت گفتم. تو نم نارویکنم. از تو به خاطر خودت گذشتم. بارها هم ا

 .کنم یبدون تو زندگ تونمیجدا شم. من نم اریاز سات خوامی. من م کشمیم

 

 

سوزوندِن اما باز،  شیذات آت دونهیرو داشتم که م یحس آدم شد،یاز حرفاش مچاله م قلبم
درصد در  کیببره و خودش رو نابود کنه. اگر  شیبه سرش که دستش رو تو آت زنهیم

 دادمیتن در م کایرا یبه خواسته  قطعا شدمیم میبودم و تسل فیگرم ضع انیبرابر نفس طغ
کنارم نداشت دوباره همون  ییجا گهیهم د شدیاگر جدا م ی. حت ختیریبهم م یو همه چ

 ...متفاوت یای. دو آدم از دو دنومدیم شیاتفاقات ناراحت کننده پ

آدم  یایپسر که از دن هیپر قو بزرگ شده.  یال یگریجون کنده و د شیزندگ یکه برا یکی
بودن  یفقط عشق برا کنهیدختر که فکر م هیو  دونهیو نم فهمهینم یزیچ الیخیب یها
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م رو کنار بزار یبهش بدم. خواستم گوش یا گهی. صالح ندونستم که جواب دهیکنار هم کاف

 .اومد طرفشاز  یامیکه دوباره پ

 جام رو گرفته برات؟ یکینکنه _

 : گهیاحمدوند افتادم که م یاون اهنگ مهد ادیرو لبام نشست.  یپوزخند

 یرفتن التیاما از خ یعمر هی گذرهیم ستین نیمثل عشق اول ایتو دن یعشق چیه گنیم_

 ...ستین

و  کنهیعشق سر باز م نیزخم همون اول ییجایآدم عاشق بشه باز  هیاگر بارها هم  یحت
 و ستیون که نا ادیکه همش  گردهی. دل که منطق نداره فقط دنبال بهونه مزنتتیم شیآت

 .رفته رو بکنه

 

 

 .آقا حامد افتادم یحرفا ادیافکار خودم بودم که  تو

 .عاشقانه اس ستیبرادرانه ن حهیحس تو به مل نیا_

 شتریحرفا برام ب نیرو لبام نشست. ا یهام رو بستم و به هم فشارشون دادم. لبخند تلخ چشم
. دلم  شدینم کایهاش برام را یهم با تمام خوب حهیبچگانه بودن. مل یشوخ هی هیشب
بود به  یچ شیزندگ یبرا مشیتصم کهنیکنم. ا افتیدر کایاز را یامیپ گهیکه د خواستینم

 .منم واضح و روشن بود میخودش مربوط و تصم

 

 

بار  نیکارتم رمز داره و اگر رمزش رو چند میس دونستمی. مدیبه ذهنم رس یزیآن چ کی
 یبهونه ا تونستمیم ینجوری. اشهیو از دسترس خارج م سوزهیم مکارتیاشتباه بزنم س

 کردم و طبق یجور کنم. فکرم رو عمل دیخط جد هیکارتم و گرفتن  میواسه عوض کردن س
از  یکس خواستیاز دسترس خارج شد. دلم نم مکارتیس کردمیکه فکر م یزیهمون چ

اتاقم رو باز کردم و به  حرف زدم خبر دار شه. از جام پاشدم و در کایمن با را نکهیا
ور  شینشسته بود و با گوش مکتین یتو راهرو رو الیانداختم. ل ینگاه مارستانیب یراهرو

که  یرو صدا زدم. متعجب نگاهش به سمت کس الی. در رو با دستم کنترل کردم و ل رفتیم

 .دیو آخر به من رس دیصداش کرده چرخ

 : گفت نشستیتو چشماش م یکه نگران یو در حال دیاز جاش پر عیسر
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 اومده؟ شیپ یشده داداش؟ مشکل یچ_

 :لبام نشوندم و گفتم یرو یرو راحت کنم لبخند الشیخ کهنیا یبرا

 .ازت داشتم یخواهش هینشده.  یخاص زینترس چ_

 .اوردیازش سر در ن یزیکرد. اما چ ینگاه به گوش هینگاه به من و  هی

 انجام بدم؟ دیجانم چکار با_

 .. البته اگر ممکنهیریبراش بگ دیخط جد هیکارتم رو عوض کنم و  میس خوامیم_

 .طور شک و ابهام نیسوال نشست . و هم یبعد از حرفم کل شیعسل یچشم ها تو

 . رمیگیخودم حالش رو م هیمزاحمت شده؟ بگو ک یکس_

بهم  کایبدونه که را خواستیگرم شد. اما دلم نم یخواهرانه اش دلم حساب تیحس حما از
 داده و فکرش مشغول شه. خودم امیپ

 . شدیسوال م هیسر وصدا اون خط رو عوض کنم چون به هرحال واسه بق یب تونستمینم م

 .چاخان سر هم کنم الیل یبار برا نیاول یشدم راستش رو نگم و برا مجبور

 .اشتباه زدم سوخت یچند بار هینه حواسم نبود. رمزش رو _

نگام کرد که مشخص بود حرفم باورش نشده و احتماال من فکر  یجوریباال رفت.  ابروهاش
 هیساله  نیکه چند یکیرو بهش زدم. چطور ممکن بود  یحرف نیکردم گوشاش درازه که چن

 نیدر ا یزیچ الیبره! اما ل ادشی مکارتیگرفته ها رمز س مریالزا نیع ییهویخط رو داره 

 :کرد و با شک گفت جمورد نگفت و سرش رو ک

دوباره  یتونیقابش نباشه نم یرو من قبال انداختم دور... تا وقت مکارتتیفکر کنم قاب س_

 .یریبگ دیجد یشماره  هی یو مجبور یریهمین شماره رو بگ

پولم رو در آوردم بهش کارت  فیاما خودم رو به اون راه زدم. ک دونستمیم نارویهم ا خودم

 :انداز کرد و گفت پول دادم. سر تا پام رو بر یو مقدار یمل

 داداش؟ یندار ی. کار گردمیزود برم_

 :نگاهش کردم و گفتم طونیش

کالغه خبر  یکردن هات بکش یبار صدم سفارش کنم دست از فضول یبرا خواستمیم_

 !ها یکرد کاریآورد امروز چ
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من ازش  تیبا لو رفتن کارهاش ذهن دیترسیم شهی. همدیپر الیل یحرفم رنگ از چهره  با
 دونستیکه م ییها و کارها یشلوغ کار کردیم یسع شهیهم نیهم یخراب شه. برا
من  یجلو خواستیپنهان کنه که به گوشم نرسه. دلم نم یرو جور ادیازشون خوشم ن

 :گفتم نیهم یخجالت زده شه برا

. یکه درست رفتار کن دمیکه اخطار م یبار نیآخر نیا یبرو دنبال کاِرت. ول گهیخب د_

 ...بعد یدفعه 

 یماجرا که دفعه  یداد به باق حیترج ایجمالت من رو نداشت.  ی هیبق دنیتحمل شن انگار

 .دییفکر نکنه. پا بــ**رهنه وسط حرفم دو ادیم شیپ یبعد چ

 . شهیتکرار نم گهیوجود نداره د یا گهید یدفعه _

 ...رشیز زدیم یر دفعه به نحوحرفا زده بود اما ه نیقول ها داده و از ا نیهر بار از البته

 :دادم و گفتم نییباور نگاهش کردم و لبام رو پا نا

 ...تِ یشگیهم یآبک یحتما از همون قول ها نمیها... ا_

وجود  ییبار واسش راه در رو نیکه ا دونستیگرد و خودشم هول شد. خودشم م چشماش

 .نداره

 .دمیقول مردونه م گهیدفعه د نیا شهیتکرار نم گهینه جون خودم. د_

 :چشم نگاهش کردم و گفتم ی. از گوشه نهیبب قیمنتظر شد تا واکنش من رو کامل و دق و

 ست؟یقول زنا قول ن یعنی یدیقول مردونه م یگیم نکهیا_

بود  ییازون ها الی. ل کنمیم کیرو تحر شیبودن ذات ستینیحرفا حس فم نیبا ا دونستمیم
زن هارو دست کم  دیحقوق زن و مرد معتقد بود و باور داشت که نبا یبه تساو یلیکه خ

ت ها وق ی... گاهگهید هیاعتنا بود. اما خب ادم یهاشون ب یینسبت به توانا دینبا ایگرفت. 
از خودش دفاع کنه! اخم کرد  یو وادارش کن یاریرو در ب یکیواقعا لذت بخشه که حرص 

 :و گفت

 . میزنینم رشیحرِف. ز شهیما خانما حرفمون هم. ستیطور ن نیاصال ا رمینخ_

هم  شهیهم طنتیحس ش نیبزارم. ا یکیسربسر  خواستیگل کرده بود. دلم م بیعج طنتمیش
 قای. اون لحظات هم دق زدیو بهم سر م ومدیم یچرا هر از گاه دونمی. نم شدینم داشیپ

 .و بهم سر بزنه ادیاومده بود که ب ادشی

 :گفتم یبدجنس با
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 مونهیم ینشه فقط در حد حرف باق یکه عمل یحرفتون حرِف. حرفم موقع یگیخودت م_
 خیزنانه و عمل نکردن به حرفاتون تو کل تار لهیمکر و ح نیباد هواس! بعدم ا یعنی. گهید

 !زبانزد عام و خاِص 

فته در هم ر افهیاز ق یفکر کنم کل کل رو شروع کرده بودم. ول یا انهیبه طرز ناش ییجورای
. کنم شیمشخص بود که خوب تونستم کارم رو انجام بدم و حرص زونشیو لــ*ب و لوچه آو

 :رو نبازه گفت دانیو م یگو نکهیا یاما برا

ه مثل باشم! همه ک هیکه منم مثل بق شهینم لیدوبار به گفته هام عمل نکردم دل یکیمن  نکهیا_

 !ستنیهم ن

 :اومدم و گفتم نییهام پا طنتیاز موضع ش خورهیداره کم کم بهش بر م دمید یوقت

 .دختر زاشتمیداشتم سر بسرت م_

نکنه ازم  دایبروز پ کردیم یکه سع یهم بهم مزه داد. روش رو با خنده ا یالبته کل که

 :بودنش بهم نخوره گفت یجد کردیم یکه سع یگرفت و در حال

 ! دونستمیخودم م_

 سهی... وسط ردمیخند یام گرفت و به حرکاتش که در جهت حفظ غرور بود. ش اساس خنده

 ...دمنو صدا ز یکیقد بشقاب گرد شده اش بودم که  یو چشما الیمبهوت ل ی افهیرفتن به ق

 مهبد؟_

و غم تو وجب  دیباریاز سر و روش م یپسر جوون که درموندگ هی یآشنا یچهره  دنید با
که  یپسر همون پسر نیا ایبه حافظه ام شک کردم که آ داد،یم به وجب صورتش جوالن

 بودمش؟ دهیند یطوالن یبه مدت ها یول شناختمیسال م یمن سالها

که معلوم بود بارها چنگ خورده  ییو موها یمشک کدستی یناباور لباس ها یچشم ها با

 :بودن رو بر انداز کردم. لبام از هم باز شدن و ناباور گفتم

 نا؟یس_

نگذشت که به سمتم اومد و اونقدر محکم من رو به  یزیو چ دیچشماش لرز مردمک

 .تر از قبل قفل شم ریکه فقط تونستم سر جام متح دیآغـ*وش کش

 !یخودت شهیمهبد پسر باورم نم یوا_

 رانیاز ا خوادیکه مدت ها قبل گفت م یینای؟ س شدیباورم م دیمن نبا ای شدیباورش نم اون
 دنشینبود. تو تمام مدت نا پد یازش خبر گهیشد و د دینا پد یبیخارج شه و بعد به طرز عج

ه رفتنش ب یانجام دادن کارا ریرفتن به خارج داشت و درگ یتو سرش سودا دونستمیفقط م
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فکر که چه  نیازش نشد و من تا مدتها لنگ ا یخبر گهیاش بود. اما بعد د دههمراه خانوا

 !مده بودمسرشون او ییبال

 !مرد! به زور شناختمت یچقدر عوض شد_

عقب رفت و نگام کرد.  اقیقدم با اشت هیبه دنبال حرفش دستش رو رو بازوهام گذاشت و  و
برق نگاهش خاموش شد و با  دینگاه گنگم رو که د ومدم؟ینم رونیب یشوک لعنت نیچرا از

 :نگام کرد و گفت زدیتوش موج م یدیکه نا ام یلحن

 رفته؟ ادتیمنو _

تحمل  ی هیو پا داشیپ میتو زندگ یناگهان یلیرو، که خ نایفراموشش کنم س تونستمیم چطور
 ازش یاثر گهیکه د یرفت جور ییهویاز جمله فوت پدرم شد و بعد  میبزرگ زندگ یدردها

 !نبود میتو زندگ چوقتینموند انگار که ه

 ؟یواقعا خودت نایس_

و  دیندارم گل از گلش شکفت و دوباره پر مریآلزا یاله یمطمئن شد که به حول و قوه  یوقت
که نفسم از چلوندن  نیمنو از بس فشار داد، چلوند! نگاهم تو همون ح یبغلم کرد و حساب

 دیخندیم یافتاد که از شدت خنده قرمز شده بود. به چ الیبه ل ینگاه ومدیباال نم نایس یها
شدنش نا  دینا پد نیکه ع بشیغر بیو ابراز احساسات عج نایس یها یواقعا؟ به جو زدگ

 متعارف بود؟

 تا حاال؟ یکجا بود_

تاب دار بهم  یبه موها یقدم عقب رفت. دست هیشل شد و دوباره  نایس یسوالم دست ها با

 .دیکش ختشیر

 .نمیمرد بب کی یدوست نداشتم شرم رو تو چشم ها چوقتینگاهش خجل شد. ه یکم

 ...من... من_

چهره اش  یحساب زدیم یدیاش به سف قهیرو شق یشدم. موها قیدق شتریچهره اش ب به
اهش همر نیو نازن ای؟! چرا رو گفتیم یچ گهیدست د هی یِ لباس مشک نیشکسته شده بود. ا

 دادن هم نداشت؟ حیتوان توض یسرش اومده بود که حت ینبودن؟ چ

 اومده؟سرت  ییچه بال ه؟یچه حال و روز نیا نایس شدهیچ_

 الی. رو به ل شدمیحالش م نیاز قبل نگران ا شتریتو چهره اش نشست. هر لحظه ب یکالفگ
من کنجکاو و نگران  نیاونم ع نکهیکردم و با سر اشاره زدم که بره و به کاراش برسه. با ا

دستم رو دور ساعد الغر و  الینگفت و به حرفم گوش کرد. بعد از دور شدن ل یزیبود اما چ

 .دستش و دستم بُر خورد نیکردم که نگاهش متعجب ب حلقه نایجون س یب
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 ...راهرو یها مکتیو بردمش سمت ن دمشیدنبال خودم کش به

و بازگو کردنش زمان  دهیبهش رس یبزرگ بتیمص کردمی. حس منهیکردم بش وادارش

 .برهیم

 .رو َمرد یهمه چ رونیب زیکه گوش کنم. بر نجامی! من ایحرف بزن راحت ش نایس_

حرکاتش داشتم.  یرخش به سمت من بود و من اشراف کامل به تمام می. ندنیلرز لباش

 :دیو از غصه دو رگه شده بود نال دیلرزیکه م ییلرزش چونه اش رو کنترل کرد و با صدا

 ...زن و بچم مردن_

رم به س عیزل زده بودم اما با حرفش سر مارستانیجمله رو بگه به کف ب نیا نکهیقبل از ا تا
 دهیگشاد شده ناباور نگاهش کردم. انگار گوش هام اشتباه شن یو با چشم ها دیسمتش چرخ

 نیچطور همچ شد؟یفوت شده بودن؟ مگه م ایو رو نیواقعا نازن یعنیگفت؟  یبودن. چ
 ممکن بود؟ یزیچ

 انیمردن؟ چرا ماها رو در جر یمردن؟ چجور یچ یعنیُمردن؟  نا؟یس یگیم یچ_
 ؟ینزاشت

هم فکر کرده  یبه فوت عمو عل یمورد رو...حت هی نیباور کنم اال ا تونستمیرو م یچ همه
اومده باشه. چه  نیو نازن ایسر رو ییدرصد هم احتمال بدم که بال کی تونستمیبودم. اما نم

همه داغون شدنا و شکسته  نی؟ پس علت ا کردیتحمل م یچجور نایبود س یبزرگ بتیمص

 !بود نیشدن چهره اش ا

 :گرفته بود گفت هیکه از زور گر یبه حرف اومد و با نفس نایس باالخره

 .غرق شدن ونانی میرفتیم هیاز ترک میداشت یوقت ایتو در_

گم اما ب یزیخبر از بدنم رد شد. لبام از هم باز شد تا چ نیا دنیبا شن یبرق ولتاژ قو انگار
دهنم گذاشتم.  یبود. ناخودآگاه دستم رو جلو دهیزبونم به سقف دهـ*ن خشک شده ام چسب

و فقط  کردمیبگم. مبهوت و شوک زده دور و برم رو نگاه م دیبا یاصال چ دونستمینم
حامل  قیقا هیبودم که  دهیبود. چند روز قبل شن دهیچیبود که تو فضا پ نایهق هق س یصدا

آژه واژگون شده و چندتا کشته داده اما  یایهم توش بودن تو در یرانیپناهنده ها که چند نفر ا
وم ش نقدریبودن ا نایکه زن و بچه س قیاون قا یها نیکه سرنوشت سرنش شدیباورش م یک

 .باشه

 ...پس چرا االن یرفته بود شیوقت پ یلیاتفاق افتاد؟ تو خ نیا یک_

 .دیحرفم پر نیحوصله ب یو ب کالفه
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بمونم و کار کنم اما  هیترک خواستمیمن م سخت بود رفتن. یلی. خمیموند هیمدت ترک هی_
دهل  یاون آوا نیبره خارج. داستان ما هم شد ع خوادیکفش که م هیپاش رو کرد تو  ایرو

 ...که از دور خوِش 

 .دادم. بغض گلوم رو چنگ زد یفیشونه اش گذاشتم و فشار خف یرو رو دستم

 .بگم که آرومت کنه. فقط خدا بهت صبر بده دیبا یچ دونمیمتاسفم. نم نایمتاسفم س_

 هینفسش از زور گر یکه گاه قدرنیکرد. ا هیگر ریدل س هیرو رو شونه ام گذاشت و  سرش
 یسخته و من بهتر از هر کس یلیخ زیام گرفت. داغ عز هیهاش منم گر هی. از گر رفتیم

 . دونستمیم نویا

 .کنم میتقس یبرم و با ک دیبا تمدونسیبود که نم نیدرد برام سنگ نیاونقدر ا_

 دونهیو نم کنهیواقعا آدم خودش رو گم م شهیبه آدم وارد م یبتیمص یوقت کردم،یم درکش
نبوده که دردش  ادشیاون لحظه مارو  نکهیا یرو برا یکس شهیکار کنه. پس نم یچ دیبا

 یبه داد دلش برسم پس ب یجوری خواستیکنه، سرزنش کرد. دلم م میرو باهامون تقس

 : گفتم اریاخت

 .ما بمون شیپ ایب_

 :فکر کنه گفت یحت نکهیدرنگ بدون ا یکه رو صورتش بود برداشت و ب دستش

 ... شهینم_

 یاالن درست اون زمان قایداره که تنها باشه اما دق اجیدوست و احت دیکه شا کردمیم درک
ه ب شهینفره نم کیرو  یداغ نیکه همچ گفتی. تجربه به من مموندیتنها م دیبود که نبا

 .دیدوش کش

براشون حضور من ممکنه باعث  یمزاحمتون بشم تو خواهر و برادر دار خوامینم_

 .و معذب شدن شون بشه یناراحت

 :و گفتم دمیکش یقیعم نفس

 یستکن! را رونی. تنها موندن رو از ذهنت بزارمیمن تنهات نم یایب نییپا یتو باال بر یول_

 !؟ یکنیم یچ نجایا ینگفت

 رو نگاه کرد. قلبم بازم گهیطرف د هیو بعد  دیبه چونش کش یچشم نگاهم کرد. دست ریز از

 ...ایبود؟!  گهیخبر بد د هیدرآمد گفتن  شیپ بشیسکوت عج نیا یعنی دیلرز

 ...شده یبستر نجایبابام ا_
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 کننده و وسیمأ یحجم از خبرها نیا دنیشن شیگنجا کسچی. ه کردیکم کم داشت دود م مخم
اشه نداشته ب ییما جا یتو زندگ ای ادیخوشم ن یاز عمو عل یلیبه هر دل دیناگوار رو نداره. شا

 .شهیخوشحال نم گرانیشدن د یاز خبر بستر یاما بازم کس

 .زودتر حالش بهتر شه شاهللیمتاسفم ا_

 یو پدرش وجود نداره. از وقت نایس نیب یدرست یکه رابطه  دونستمیزد خوب م یکج لبخند
 نیعمو رو به باد داد، ب یآرزوها ا،یبا رو شیلیپدرش طردش کرد و بخاطر ازدواج تحم

 .نداشت ییعمو معنا یبرا نایشون کدورت افتاد و تا مدتها س

 .مردیاونا بابام م یکاش جا_

رو  یسبود که بد ک دیبود. بع دیبع ییحرفا نیهمچ نایاز س بایتعجب کردم. تقر نایحرف س از

 .بخواد

 .باشه باباته یحرفو نزن. هر چ نیا نایس_

که  نبود یطیتو شرا دادمیبابا رو ادا کرد. بهش حق م یرو کج کرد و با تمسخر کلمه  لباش
که  یهر چ نایهاش از عمو هم کم نبود. اما به هر حال س یباشن و دلخور یافکارش منطق

 حیباباش نکنم پس ترج ریافکارش رو درگ نیاز ا ترشیدادم ب حیداشت از عمو بود. ترج

 .سکوت کردم

حاکم شده بود سر رفت خودش  نمونیکه ب یا قهیحوصله اش از سکوت دو سه دق یوقت

 .دیکالم رو به دست گرفت و به سمتم چرخ یرشته 

با  کردمینگاه م یاس؟! به خدا ه دهیرنگ و روت پر نقدریچرا ا ؟یآب رفت نقدریچرا ا_
.درمان ..یشده باش فیو نح فیضع نقدریا شهیمهبِد؟ اصالً باورم نم نیا یعنی گفتمیخودم م
 نکرده بدتر نشده؟ یکه خدا تیضیمر ؟یکرد لیرو تکم

داغ  ی؟ که حال زارش رو بدتر نکنه. که وسط بحبوحه  دادمیبهش م یچه جواب باید

 .نگران من هم نشه گهید دنش،ید

 .روز بد هیروز آدم حالش خوبه  هیداداشم.  گهید نهیهم یزندگ_

 .و بغض کرد دیشد. چون صاف به سمت جلو چرخ وسیکنم با جوابم بدتر مأ فکر

 .یپس بدتر شد_

 . شمیخوب م نایس شمیخوب م_

. دلم براش داشت کباب  دیباریاز سر و روش م یموهاش رو چنگ زد. خستگ کالفه

 .ر شوم از دست داده بودتو اون سف زارویچ یلی. حتما خ شدیم
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 نا؟یس یمونیکجا م_

 خواستیموندن نداره. اما دلم م یبرا ییکه جا دمیگرفت و من فهم یبیرنگ غر نگاهش

 .کنم حرف بزنه بشیترغ

 ...جان نایجواب دارم س هیبه  اجیاحت یسوالم هر چند آزار دهنده ست ول_

 :قورت داد و گفت یدهـ*ن نداشته اش رو به سخت آب

 ... میرو که فروخت خونه_

 نیمه یمجبور شه اونا رو بشمره برا ای ادیب ادشیهاش به  یباعث شم بدبخت خواستینم دلم

 :حرفاش گفتم نیب

و ر ییکه جا ی. تعارف رو کنار بزار و تا وقتیستیبابات هم که راحت ن شی. پ دونمیم_

 .ما بمون شیپ یکن دایپ

 .رفتیبا خودش کلنجار رفت اما آخر پذ یکم

 ... رو خودم میخرج یول_

 .دیبهش زدم که حرف تو دهنش ماس یحرفش تموم نشده بود که چشم غره آبدار هنوز

 ؟یبود یبستر نجایتو ا نمیبب_

 :کردم و گفتم یکیکوچ یخنده  تک

 .فتهیم نجایگذرم به ا یلیقرار داد دارم. خ مارستانیروزا انگار با ب نیمن کال ا_

 ...خب یوارد شدم ول یمن از در شوخدوباره تو چشماش نشست.  غم

 اود کرد؟ تیضیمر ؟یافتاد یمکان لعنت نیا ریدوباره گ یواسه چ_

گرفته بودم با  ادیشده بود و  یمداوم عادت کرده بودم. برام عاد یها یبد حال نیبه ا گهید
کنم  هیحفظ روح کردیم ی. چه فرقرمیو بخودم سخت نگ امیکه داره کنار ب ییها یتموم سخت

چه  یعمر من بود. حاال چه به خوش گذشتیکه داشت م یزیغمبرک بزنم. به هر حال چ ای

 ...به درد

 :و گفتم دمیخند

 .خب گوش ندادم یگفت ول ییچرت و پرت ها هی. دکترم هویقلبم گرفت _
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تا دم  یکه کس شدیباورش نم دمیشا دهید یزیچ یخل هیانگار که  کردیمتعجب نگاهم م نایس
. اما تسین یساده و کم زیو بد حال شدنش چ آدم هیبخنده. گرفتن قلب  یمرگ رفته باشه ول

 .ترسمیو نم دمیاز مرگ هم نترس یحت وقتچیخب من ه

 پسر؟ یخندیم یچجور یریممکن بود بم_

مثل اون سخت بود. سالم بود.  یآدم یدرک من و حرفام برا دیو برم رو نگاه کردم. شا دور

 . فهمنیها م ضیرو فقط مر ضیمر یبود اما حال آدم ها دهیرنج نکش شیکم تو زندگ

 :رو به هم فشار دادم و گفتم لبام

که  رترید ،یروز هیمثل من هم  یضیندارم. آدم مر یخب مرگ حِق. منم با مرگ مشکل_

 .گهید رهیمیم هینه، زودتر از بق

گرفت و چشماش رو به هم با تموم توانش فشار داد. هر وقت حرف از حرفم روش رو  با
. البته اونا هم حق داشتن کردنیترش م یجوریهمه  شدیمن م یضیمرگ و بدتر شدن مر

 ...نیخواهر و برادر هام بودن. هم میمن فقط نگران یول

که  یزمان دمیترسیو کنارشون موندن رو نداشته باشم. م یخوشبخت دنیفرصت د دمیترسیم

 .داشت کنارشون نباشم اجیاحت گهیاز هر وقت د شتریمن ب تیبه حما

 ؟یشیمرخص م یک_

که جلوم رو نگاه  یو همونجور دمیو گم شدن تو افکارم کش نیشدن به زم رهیاز خ دست

 : گفتم کردمیم

 .فردا صبح ایامشب _

امل . ک شدیعش ممان یزیبگه و چ یزیچی خواستی. انگار مدیبه صورتش کش یدست کالفه

 :سمتش دمیچرخ

 ؟ شهیو نم یبگ یخوایتو گلوت مونده که م یچ_

هفت  و یسالش، تا االن که س شیو پنج ش ستیب یعنیجوونتر  یلیکه خ یرو از زمان نایس
شناختن چم و خم  یبرا یکم میمدت زمان، تا نی. به هر حال ا شناختمیهشت سالش بود م

و مدام  شدیبگه کالفه م یرو راحت به کس یزیچ تونستیآدم نبود. هر وقت نم هی یها

 .دیمالیو چشماش رو م دیکشیبلند م یمدام پوف ها ای. شکستیدستش رو م یقلنج ها

به  و یرسیبه خودت نم یتو درست حساب یها ول یاز حرفم بد برداشت کن خوامینم نیبب_

 .سفت و سخت مراقبت باشه یکیکه  اجِ یاحت لیدل نیهم
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ابروم باال رفت و  یمتوجه منظورش نشدم . تا یبرام گنگ بودن و درست حساب حرفاش

 ...منتظر نگاهش کردم

از  بزرگتر یکیدرست ازت مراقبت کنن  توننیندارن نم یتو سن یخواهر برادر ها نیبب_
 انیو شا نیاز آرم ی. راستانیشا ای نیمثل من، آرم یکیهوات رو داشته باشه  دیخودت با

 چخبر؟

د. ش داشیپ نایشکر آب شد س نیکه رابطه ام با آرم یروز قایبود. درست دق یبیروز عج چه
 انیاش یها یمعرفت یتازه نشه و ب نیداغ دلم از رفتن آرم نکهیا یو برا دمیکش یپوف بلند

 :گفتم ادین ادمیرو هم 

 .میاز هم خبر ندار ادی. زرنیجفتشون درگ_

چه  دونستیم ینبود و بهتر از هر کس بهیغر نایبود از حرفم تعجب کرده. س مشخص

 :اش رو خاروند و گفت قهیبود. شق نیو آرم انیمن و شا نیب یتیمیصم

 فتگیتون آخ م یکی! نیباش نیتونستیخبر نم یهم از هم ب قهیدق هیمگه؟! شما ها  شهیم_
 . بعد اون وقت دیرسیم گهید یکیبه داد  دییدویم نیزم زاشتیآب دستش بود م گهید یکی

 ...که شهیم یچجور

 .نهیهم یزندگ گهید شهیم_

ون م نیتر از تصوراتش ب یجد یزیکه چ دیفهم دمیحوصله وسط حرفش پر یب دید یوقت

 .ندارم حیاومده و من هم قصد توض شیپ

 .داد سکوت کنه. بحث رو عوض کرد حیباال انداخت و ترج یا شونه

 ؟ینیبابام رو بب یخواینم_

ما  نیب یبگم؟ حرف یبشه که چ یکه چ نمیرو بب یبرم عمو عل خواستمیمشغول شد. م فکرم
رو مکدر  نای... اما دوست نداشتم خاطر سنیمرده ا نیزنده ا دیهمه سال نپرس نیمگه بود؟ ا

 .نرفتن امتحان کردم یعمو نداشتم. اما بازم شانسم رو برا دنیبه د یلیکنم هر چند تما

 .نایخوشحال نشه س دنمیاز د دیشا_

 دنشیاگر به د ییجوراینداشتم.  یتنش و اعصاب خورد یداد. حوصله  نییرو پا لباش

 . خوردیبه غرورم بر م رفتمیم

 و کدورت ها ادامه رهیروابط ت نیبه ا نیخوایم یخب تا ک یناراحت بشه. ول کنمیفکر نم _
 ن؟یبد
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 نیکردن هاش ادامه بده؟ که اونوقت همچ یبه لجباز خواستیم یگرفت. خودش تا ک خندم

 ! دیپرسیرو از من م یسوال

 :. سرش رو کج و گنگ نگاهم کرد و گفتدمیتو روش خند علنا

 ؟ یخندیم یبه چ قایدق یدار_

 :خشک شده ام رو تکون دادم و از جام بلند شدم. با خنده رو بهش کردم و گفتم بدن

تا  که یاز من سوال بپرس نکهیمن و توعه! قبل از ا تیحکا اهیروت س گهیم گیبه د گید_
 یها یبه دلخور یخوایم یروند رو ادامه بدم از خودت بپرس که تا ک نیهم خوامیم یک

 .یگذشته ات از پدرت ادامه بد

 وا رفته اش زدم. پشت گردنش ی افهیبه ق طنتیو ش یاز سر بدجنس یدنبال حرفم لبخند به

 :و گفت دیرو مال

 .به من چه اصال نشینرو بب الشیخیخب ب یلیخ_

. اکثر آدمها دیشد و پا پس کش گهیآدم د هی دیبود ها. تا بحث به خودش رس یآدم زبل عجب

 .نیجور نیروزا هم نیا

 یموندن تو خونه  ی. خب پس برا زنهیغر م ادیبرگردم اتاقم االن دکتر م دیمن با نیبب_
 نه؟ گهید میما، توافق کرد

که از سر خجالت زد  یام که تموم شد دستم رو بردم جلو و اونم باهام دست داد. لبخند جمله

 .گفتن سکوت عالمت رضاس میاز قد شهیآره بود. هم یبه معن

لقمه نون هست با  هیما  یرو هم نکن. تو خونه  یچیرو جمع کن فکر ه لتیپس برو وسا_

 .گهید میکنیم میم تقسه

سقوط  هویو  یکه چقدر سخته به عرش برس کردمیرو به هم فشار داد. خوب درک م لباش

 .به فرش...حق داشت که احساس معذب بودن کنه یکن

 .ساک هیندارم. در حد  لیوسا ادیز_

 :صدام کردم گفتم یکه چاشن یدیو ام نانیشونه هاش گذاشتم و با اطم یرو رو دستم

خدا بزرگه  میکنیرو از نو شروع م یدوباره همه چ میدینباش دست به دست هم م نگران_

 .جان نایس

 ینقطه  نیاما ا میکنیزدن آسون بود و عمل کردن مشکل! بهش گفتم از نو شروع م حرف
رو از  یهمه چ نایعدم بود! س یمثل نقطه  ییشروع، صفر مطلق بود. شروع دوباره از جا
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رد م هی یزندگ دیام تونستنیکه م ییتنها کسا یعنیزن و بچش رو...  یدست داده بود. حت
بهش  یهمه چ یمدت هیادامه دادن و تالش کردن باشن. هنوز داغ بود و مطمئنا بعد از  یبرا

 .آوردیفشار م

 .اره خدا بزرگه. توکل به خودش_

 یینشده بود. اکثر کسا دیو نا ام یهمه بال، از خدا شاک نیخوب بود که با نازل شدن ا یلیخ
 دیبعد از خدا نا ام یاز دست داده بودن، کم یو جور بد یشون رو ناگهان زانیکه عز

له گ یحت نایشون نداره. اما س یتو زندگ ییجا گهیرحمه و د یکه خدا ب گفتنیو م شدنیم
 گرفتم ادیدرس بزرگ گرفتم.  هیمن  نایآخه چرا من؟ اون روز از س فتنگ یهم نکرد. حت

ه چرا اخ اینکنم و نگم خدا تیتحملم باال رفت، شکا یدرد از آستانه  یوقت یحت چوقتیکه ه
 من؟

باشم.  یراض شهیخدا و حکمتش مثل هم یبه رضا دیبا ادیب ادمیتا  شدیم دایپ نایس دیبا دیشا
 یکیبه قول  دی. شا گرفتیامتحان سخت هر دفعه ازم م هیدرد رو داشتم که  نیحتما تحمل ا

از  شتریکه نبودش ب حهیمل ادی یلیدوستم داره و خواسته خاص خودش باشم. من رو خ یلیخ

 .بود. صبور و قانع ینجوریانداخت... اونم ا یم زدیم مقبل تو ذوق

 . سینا یشد دایخوب شد پ_

 .دیتلخ، خند قیدقا نهمهیبعد از ا باالخره

 چرا؟_

 :ام رو باال انداختم و گفتم شونه

 ادمیرفته بود. تو  ادمیرو  ییزایچیخدا هنوز حواسش به من هست.  دمیشدنت فهم دایبا پ _

 .ارهیم ادمی نارویکه ا یهست ینفر نیممنونم. تو دوم یآورد

 ادیبا پ دونستیاون که نم دیفهمیم دمی. نبادهیاز حرفام نفهم یزیچ دادینشون م نگاهش
مدت گم  همهنیرو که ا یبهم دست داد و راه یباورهام، چه حال خوب یادآوریشدنش و 

 .کردم دایکرده بودم، پ

 سام

برگشت خونه. من  لیکه سه کردمیم الیبودم و هزار جور فکر و خ دهیتختم دراز کش رو
. قرار بود دکتر با یامینه پ ی. نه زنگکردیام م وونهید نیرو کاشته بودن تو خونه و هم

نگه داشته بودن  هیمنو تو حاش نکهید حرف بزنه. امهب تیوضع یدرباره  الیو ل لیسه
ه ب عیو در اتاقم رو با ضرب وا کردم. نگاهش سر دمیپر نییپا م. از تختکردیمشکوکم م

 .سالم هم نکرد ی. حتدیکش رونیرو بدون حرف از تنش ب شرتشیشد. ت دهیطرفم کش
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 خونه؟ یکردیم کاریچ ییتنها_

 ...بود حالش یبیعج جوریکردم.  نگاهش

 ام؟یمنم ب نیحالش خوبه؟ چرا نزاشت ؟یبا دکترش حرف زد شدیچ_

سر جاش و  یچیه یعنی کردیم یجور نیا یوقت شهیبغض آلودش رو ازم گرفت. هم نگاه

 .دادمیخونه اش رو تنش کرد و من تو دلهره و ترس ذره ذره جون م شرتی. تستیدرست ن

ده افتا رونیکه از آب ب یا یماه نیبا خودش کلنجار رفت. لباش ع یمبل و کم یشد رو ولو

 .دیچرخیبگه اما انگار زبونش نم یزیتا چ شدیباز و بسته م زنهیو داره پر پر م

م ه گهید یبه ارگان ها یزده به قلبش، به زود شیضیمر یبدتر شده سام یلیحال داداش خ_
وجود نداره و  یراه درمان خاص یدونی. خودتم م شهیستون فقرات حمله ور م سمیرمات

 ...که یعنی نیو ا شهیمهبد سال به سال بدتر م

که  ی. با هر کلمه انمیهاش رو ازم گرفت. نزاشت جمع شدن اشک تو چشماش رو بب چشم
. چرا جمله اش رو تموم نکرد شدیتو گلوم هر لخظه بزرگتر م سیتوپ تن هیگفت انگار 

 جهینت کیابهامات رها کرد. چرا گذاشت خودم از حرفش هزار و  کیتار یایچرا منو تو دن

 !چرا... ؟ رم؟یبگ

 یکنم. اما فقط سر جام خشک شده بودم و چشام پر و خال هیداد بزنم گر خواستیم دلم
 ممکن بود داداش رو از دست بدم؟ یعنی. شدیم

 ره؟یمیم_

که چشماش بهم افتاد  لیهگرفته و لرزون و پر از ترسم خودم هم بهتم برد. س یصدا از

 :تا بغلم کنه گفت ومدیکه به سمتم م یغمش گرفت. از جاش بلند شد و در حال

 . شهیسخت م طیشرا کمیفقط گفتم  زمیعز رهیمیمن نگفتم م_

 نکهیاز ومدینشم و نترسم. بدم م دیکه نا ام زدیحرف م یکه داشت جور دونستمیم خوب

 .بچه ها رفتار کنن نیو باهام ع ستیبارم ن یزیبخاطر سنم فکر کنن که چ

 ل؟یکرد سه کاریچ دیاال با_

 .شونه هاش گذاشت یمنو به خودش چسبوند. سرم رو رو دیبه موهام کش یدست

ن گرم باشه کمتر فکر کنه. م شتریکه سرش ب میکنیم یکاری میکنیم تنش هارو کم کمی_
 م،یکن یخونه رو بازساز میکنیشروع م گهید ی. هفته میپول جمع کن دیبا کنمیکار م شتریب

 .میدرمان ش رو جور کن ی نهیهز
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 :قرمز شده اس زل زدم و گفتم یرو گرفتم باال و نگاهش کردم. تو چشما سرم

 ده؟ینم مهیدرمان ش چقدره؟ مگه ب ی نهیمگه هز_

 . میکردیعمر مون رو تجربه م یاوج تنش ها می... داشتشهیتلخ شد. تلخ تر از هم نگاهش

 .سام میآزاد بخر دیبا یعنیخارج شدن.  مهیداداش گرون و از پوشش ب یاز دارو ها یلیخ_

بشه. اون قدر درک نداشتم  لیقراره بهمون تحم یکم بود تا درک کنم چه فشار یادیز سنم
 یاجتماع برا نیکردن قراره تو ا یو زندگ شنیها دارن سر سام آور م یکه بفهمم گرون

 لیسه انیسخت شه. بعد از اون جر میصعب العالج تو خونمون داشت ضیمر هیکه  ییماها
م خانواده مون ک ینبود. ساکت تر شده بود صبور تر شده بود. وضع مال یاون آدم قبل گهید

هممون اضافه کرد. اما هممون  یبه درد ها یمسئله هم درد نیو ا شدیم میکم داشت وخ

 .میشدیها م هیحاش ری. کمتر درگکردیمیکمتر بحث م کردیمیم تیرعا شتزیب

 جیبه ما اضافه شده بود و من به تدر نایکمک مون کنن. س یبه نخو کردنیم یسع همه
به خونمون برکت آورد . ال  ییجورایبود. بودنش  ی. آدم خود ساخته اشناختمشیداشتم م
. موندینم یال باقتو اون ح ادیز شدیم نیاگر غمگ ایغصه بخوره.  ادیمهبد ز زاشتیاقل نم

 .بود نیدوم آرم ینسخه  نایس ییجورای

 هیهممون  الیکنکور ل جیشدن به اعالم نتا کی. به خاطر نزدگذشتیهم م یها از پ روز
مون کرده بود بس که تو فکر رتبه آوردن بود. باالخره  وونهی. دمیاسترس داشت یجور خاص

کمر به مسخره  لیو قرار بود رتبه ها اعالم شن. منو سه دیفرا رس الیل یروز موعود برا
 شهیثابت م بهت گهید قیتا دقا میگفتیمدام م میکن تشیاذ نکهیا یو برا میبسته بود الیکردن ل

 میردکی! هممون فکر مستیخوب ن جیاز رتبه و نتا یو خبر یبش یکه قراره پشت کنکور
گند زده. اونم از حرصش هر  یاساس الیحال داداش بد شد، ل الیروز کنکور ل کهنیبخاطر ا

که  کردیم یکه مهبد به جفتمون چنون اخم زدیم غیو ج کردیدم دستش بود پرت م یچ

 .گذشتنیم ری.ساعت ها د میشدیالل م قهیچند دق یبرا

رو  یعلم یکتاب ها شهیمن هم قیاز عال یکی. خوندمیکاناپه ولو شده بودم و کتاب م رو
بود. کتابم رو بستم و  دهیگذاشته و خواب نیزم یبالش رو هیخوندن، بوده و هست. مهبد هم 

. عاشق نگاه  شدیم نییآروم باال و پا نشیس ی. قفسه دمیرو کاناپه به سمت مهبد چرخ
. مشغول قربون صدقه رفتنش تو دلم بودم که دیخوابیقدر آروم م نیا یکردنش بودم وقت
که خواب مهبد سبک بود زود از خواب  ییمن رو از جام پروند. ازونجازنگ تلفن خونه 

 ...تازه خوابش برده بود ها چارهیوقت لعنت . ب یب یتلفن ها نیبر ا ی. ادیپر

رو  یزنگ گوش مهبد رو آزار نده زود گوش یصدا شتریب نکهیا یتند کردم و برا قدم

 :برداشتم

 بله؟_
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 .ادیصدام به حرف ب دنیکه زنگ زده بود بعد شن یتا کس دیطول کش کمی

 عمادم مهبد خونس؟ ؟یگل. چطور یسالم آقا سام_

 . کردیخمار از خواب نگام م یسمت مهبد که با چشمها دمیچرخ

 ه؟یک_

 :تلفن گرفتم و رو به مهبد گفتم یدهن یرو جلو دستم

 .آقا عماده_

ث شد چهره اش تو هم بره نشست. که باع یکه روش بود رو کنار زد و با درد یا مالفه
که گفت نا متعادل بلند شد. به سمت تلفن اومدو  یا یعل ایگذاشت و با  نیدستاش رو زم

 .رو ازم گرفت یگوش

 .سالم عماد جان_

 . دمیشنیمهبد رو م یمکالمه  یاون ور تر رو مبل نشستم. فقط صدا رفتم

 .بودم دهینداره. فقط دراز کش بینه نه ع_

 قا؟یکجا دق_

مهبد رو نگاه  یجغد چهار چشم نیبود؟ ع یچ قایکجا دق نیشد منظورش از ا زیت گوشام

 .بره ییبا عماد جا خواستی. حتما م کردمیم

نبودن  ایرتبه اش و مجاز بودن  خوادیم الیل شهیباز م تیسا گهیدو ساعت د یکی هی_
 که نداره؟ یبی. عمیف بزنحر امیم ستین ی. بعدش اگر مشکلنهیرشته اش رو بب نییتع یبرا

 .برن ییبا هم جا خواستنیدرست بود پس م حدسم

 . کنمیهماهنگ م میایب نکهیقربونت. زحمت نباشه؟ چشم قبل ا زمیباشه عز_

 یبا ک ! قرار بودمیایگفت م شیاما تو جمالت بعد میکه حرف بزن امیگفت م شیجمالت قبل تو

 .رو سر جاش گذاشت یمکالمش که تموم شد گوش ؟یعنیبره 

 ؟یداداش یبر یخوایم ییجا_

 :و گفت دیرو مال کردیدرد م سمیبخاطر رمات یرو که اون روزا بدتر از هر موقع گردنش

 .لیو سه الی... من تو ل میریم_

مهبد شده  قیرف نیتر یمیصم میریاگر آرمین رو فاکتور بگ بایگل کرد. عماد تقر میکنجکاو
از  ادیبود که مهبد ز نیو جالب ا کردنیم یرو ادهیپ رفتنیکه با هم دکتر م یبود. جور
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. درست مثل آراد که  گفتینم یزیبوده چ یبوده و چ یک نکهیاز ا زدینم یعماد حرف
 اتیاز جزئ یزیچ الیو ل لیاز شناختنش، من و سه یزمان طوالن هیهنوزم بعد از گذشت 

 .میبود دهینفهم شیزندگ

 اونوقت؟کجا _

 یبودم که دست تو موها نی. عاشق ادیقرمز شده بودن مال یرو که به علت کم خواب چشماش

 . رنگ صافش بکنم یفندق

 .ها رهیگیتو موهام خوابم م یکنیدست م ینجوریا نی. ببایعماد لــ*ب در یعمو تیسوئ_

 تیسوئ ایپولدار باشن که دم در یلیخ دیبودم. حتما با دهینشن یزیعماد چ یحاال از عمو تا

 . دونستمیم یزینه من چ دونستیدارن. حاال چرا مارو به اونجا دعوت کرده بود نه مهبد م

 .سرت رو بزار رو پام ایب_

 .و سرش رو گذاشت رو پام دیحرفم مهبد که انگار از خداش بود دراز کش با

شدن و  نیکردم که چشماش سنگ ینرمش بردم. اون قدر با موهاش باز یموها یرو ال دستم
د. نشسته بودم و بدنم خشک شده بو یگذشته بود که همونجور یدو ساعت یکی بای. تقردیخواب

 یکنم. کم کم داشت چشم ها داریمهبد رو با تکون خوردنم ب خواستیهم دلم نم یاز طرف
شباهت به سر و  یکه ب دهیژول یباز شد و با موها الیکه در اتاق ل شدیخودم هم گرم م

زده بود. تا اومد  جانیباز شده که ه تیاومد. معلوم بود سا رونیها هم نبود ب یوضع جنگل

 :گذاشتم و گفتم مینیب یبگه انگشت اشاره مو جلو یزیچ

 .دهیخواب سیه_

که  ینیما چرخ زد. ح یبا دقت جفتمون رو نگاه کرد و نگاهش رو وجنات هر دو الیل

 :گفت یجد یلیموهاش برد و خ یود دستش رو الچشماش پر از عشق شده ب

 !دوتا کرکس عاشق یاخ_

که زد چشام گرد شد و مات نگاهش  یکرکس نه! از حرف یبودم ول دهیکفتر عاشق شن واال

 :کرد که گفتم

 !کرکس؟_

 !شد و کله اش رو خاروند جیبه شک افتاد و گ خودش

 بود؟ کفتار؟ یپس چ_

 ی ندهیآ یاگر دانشجو دونمی؟ نم شنیکفتار عاشق؟! کفتار ها هم هم مگه عاشق هم م دوتا

 !گهید شدیحتما م شهیم گفتیمملکت م
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گفت کنترلم رو از دست دادم و زدم  الیکه ل یزیتصورشم خنده دار بود. با تصور چ یحت

 !خنده ریز

که از خنده  الی. لدیرو مال دست چشماش هیشد و نشست. با  داریمن مهبد ب یخنده  یصدا از
رو سمت  ایاش ادیکفرش در م یکه وقت یشگیشده بود طبق اون عادت هم یمن حرص یها

شده کوسن رو پرت کرد سمتم که  داریمهبد ب نکهیتوجه به ا یب کنه،یپرت م یبشر یهر بن
بود که  یبار چندم نیبه خطا رفت و کوسن محکم تو صورت مهبد خورد. ا شیریهدف گ
که مهبد پشت به من نشسته بود  یی! ازونجاگرفتیقرار م رسیمن هدف و در ت یمهبد جا

 .دیهم با ترس از جاش پر الی. لنمیاز ترس رو بب دنشیفقط تونستم پر

 که نشد؟ تیزیسام رو بزنم! چ خواستمیداداش م دیببخش یوا_

 .دیچپ چپش ماس کرد. خنده رو لبم از نگاه یمن رو نگاه یبرگشت و جد مهبد

 ؟یدختر گذاشت نیباز سر بسر ا_

کردم که برام پشت چشم نازک کرده بود و با نگاهش برام خط و نشون  الیبه ل ینگاه
هاش رو به  دیتوجه به تهد ی. بشکستیکاسه کوزه ها سر من بدبخت م شهی. هم دیکشیم

 :مهبد کردم و گفتم

 دهنیآ یداد به من چه! دوتا کفتر عاشق رو گفت دوتا کرکس عاشق! دانشجو یخودش سوت_

 !بگه ستیجمله بلد ن هیمملکته  ی

 :زمان با تشر گفتناعتراض جفتشون بلند شد و هم یآخرم صدا یجمله  با

 !سام_

نق و غر زدن  یکه حوصله  ییازون جا ینفر! ول هی! اقــــا چند نفر به میبود کیبه  دو

 :باال بردم و گفتم میجفتشون رو نداشتم دست هام رو به نشونه تسل یها

 !میخب تسل یلیخب، خ یلیخ_

 تهخی! مهبد موهاش رو که بهم ردیمن بادش خواب یلبخند زد و با چشم غره  یبا بدجنس الیل

 :گفت الیبود با دست مرتب کرد و رو به ل

 باز نشده؟ تیسا_

رفته  ادشیرو  تیرتبه و باز شدن سا یکلبه شیشدن بحث سوت دهیکش شیکه انگار با پ الیل

 :بود، هول گفت

 .مینیبب میبر نیایچرا چرا باز شده. ب_
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اومد تو. مشخص بود  لیبه خودش داد و خواست بلند شه که در باز شد و سه یتکون مهبد
 وارید یساعت قهوه ا یهم اومد. نگاه متعجب مهبد رو شهیاز هم رتریخسته شده. د یلیخ

 :گفت لیزد و بعد رو به سه یچرخ

 ؟یکرد رید نقدریخونه! چرا ا یبرگشته باش دیبا نهایمن فکر کردم قبل از ا_

ه از ک ییگذاشت و با صدا شخوانیپ یگوجه بود رو لویکه توش چند ک یکیپالست لیسه

 :گرفته بود گفت یخستگ

 .سر کار بودم_

کار  ییتو نونوا یتا ساعت خاص لیسه میدونستیما م یمهبد باال رفت. همه  یها ابرو
. مهبد ادیبمونه و ساعت سه ب یی. سابقه نداشت از ساعت دوازده به بعد نونوا کنهیم

 :دیمشکوک پرس

 ؟یبود یحاج شیپ یعنی_

رو باز کرد. کمر بندش رو از  شیو مشک دیسف یچهارخونه  راهنیاول پ یدکمه  لیسه

 .و سر آخر وا رفته رو مبل نشست دیکش رونیب شیمشک نیشلوار ج

 .خونه کار گرفتم کیمارکت نزد پریتو ها_

کار اضافه بر  هی خوادیکه م نیاز ا ی. تا اون موقع حرفمیمون متعجب نگاهش کرد همه
 کردمیمکار کنه اما فکر ن شتریب دیکنه نزده بود. البته به من گفته بود با دایپ ییکار نونوا
کنه. مهبد به وضوح اخم  یقدر هم زود فکرش رو عمل نیبراش داشته باشه و ا یبرنامه ا

 .کرد

 ییکار نونوا لیسه ؟یدو جا کار کن یخوایکه م یچرا اولش به من نگفت ؟یک یبا اجازه _

 ...یبه حد کاف

داروهات اضافه شده؟  متیچند درصد به ق یدونیم دهیهامون رو نم نهیشغل کفاف هز هی_
 ! همسنپرسمیسوال رو ازت کردم بازم م نیبار ا نیچند ؟یبزارم داغون تر ش یگیم یعنی

ند چ یریو از خانواده هامون پسمون بگ یکن نیمارو تام یو زندگ یایب نکهیا یبرا یمن بود
 ...؟! هوم؟یکردیجا کار م

بد غم مه یبود. تو چشم ها دهیمهبد پر یحرفا نیلحن تند، ب هیو با  یطاقت وعصب یب لیسه

 :گفت یصداش نلرزه جد کردیم یکه سع ینیگرفت و ح لینشست. روش رو از سه

 .کنمیها م نهیهز نیا یبرا یفکر هی. من لیمارکت رو ول کن سه پریکار تو اون ها_

برامون نمونده.  یکه واقعا راه حل خاص دونستیحوصله نگاهش کرد. خودشم م یب لیسه
وضع و اوضاع، مهبد دوباره کار کنه هر چند خود مهبد دوست  نیکس حاضر نبود با ا چیه
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 به مهبد به اتاقش رفت و یجواب چیبلند شد و بدون دادن ه لیبمونه. سه یباق کارینداشت ب
شده.  لیسه یبرا یبار اضاف هیکه  کردیکردم که مهبد احساس میدر رو هم بست. درک م

تر  یحس هم تو مهبد قو نیا شدنیم شتریب لیسه یبه مرور زمان هر چقدر تالش ها
. کردیم نیما نسبت به مهبد احساس دِ  یمثل همه  لی. سهستیطور نبود و ن نی. اما اشدیم

 :فتبکشه گ رونیمهبد رو از غم ب کهنیا یبرا الیل

 !م؟ینیرتبه کنکورم رو بب میبر_

 .گرفت لیسه یحرفا دنیزد. چقدر دلش بعد از شن یجون یلبخند ب مهبد

 .میبر_

اتاق من رو که  وتریرفت و کامپ الیرو به سمتش دراز و کمکش کردم بلند شه. ل دستم
 یبرا الیل یکنار صندل یصندل هیروشن کرد.  میکردیباهاش کار م یهممون مشترکا گاه

لع اونم بخواد مط دیرو صدا کنم. با خودم فکر کردم شا لیمهبد گذاشتم و خودم هم رفتم تا سه

 .بشه

. بدون اجازه اش در رو باز کردم و رفتم تو. ومدین ییازش صدا یاتاقش رو زدم ول در
بود. صورتش رو  دهیبه شکم رو تختش دراز کش یرو درآورده بود و همونجور رهنشیپ

 .مماس به بالش کرده بود

 :خورد. مکث کردم و گفتم یرو تختش نشستم. تکون کم رفتم

 ؟یایب یخواینم نهیرتبه اش رو بب خوادیم الیل_

 نیمورد نداشت. ا نیبه دونستن ا یرغبت چیبود که ه بیگفت. عج یهمون حالت نوچ بلند تو

 .دمیسر رتبه اش کرد فهم الیکه شروع به مسخره کردن ل یرو از همون موقع

 :گفتم یکنجکاو با

 ؟یشیخوشحال نم ارهیرتبه ب یعنیچرا؟ _

 :گفت تیآورد و به سمتم کجش کرد. با تحکم و عصبان رونیسرش رو از بالش ب یکم

 .حرف نزن نقدرمی. ارونیحوصله ندارم برو ب_

و من  شدیم گهید یکیو به کل  گشتیاخالقش بر م آوردیبهش فشار م یکه خستگ ییوقتا
رس د تونستیم الیل نکهیاز ا دی. شادیچیبه پر و پاچه اش پ دیکه نبا دونستمیم یبه خوب
 یحت ایناراحت شده  تونستیخانواده مون نم طیو موفق باشه اما اون بخاطر شرابخونه 

 .حسادت کرده بود
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نجکاو ک الینشسته بودن برگشتم. ل الیکه توش مهبد و ل یپاشدم و به اتاق یحرف چیه بدون

 :گفت

 اد؟ینم_

مغموم مهبد رو نگاه کرد. حقم داشت  الینه به دو طرف تکون دادم. ل یرو به نشونه  سرم
رش خواه تیکه موفق کشهیمثل تموم برادر ها انتظار م لیسه کردیتعجب کنه. حتما فکر م

چند لحظه چشماش رو رو هم گذاشت به منظور  یطور نبود. مهبد برا نیاما ا نهیرو بب

 .نداره و ناراحت نباشه بیکنه که ع میتفهم الیبه ل نکهیا

دنده بود  کی. چون هم مهبد  شهیمطرح م لیزم بحث کار و دو شغله بودن سهبا دونستمیم
منو پروند و  یاز سر خوش الیبنفش ل غیلجباز... تو افکار خودم بودم که ج لیو هم سه

 هیو گر چلونهیم یداره مهبد رو از شدت خوش دمی. به خودم که اومدم ددیپنجره ها لرز

 :دمیپرس جی. گکنهیم

 شد؟یچ دمینفهم_

 کردیرو نگاه م الیو با غرور ل شدیکه چشماش پر م یسمتم و در حال دیبا ذوق چرخ مهبد

 :گفت

 !شده یرتبه اش سه رقم_

. اونم درست ارهیب یخوب یرتبه  قدرنیبتونه ا الیل کردمیواقعا گرد شد فکر نم چشمام
شدم و به  زیخ مین یاومد. از جام کم شیخانوادمون پ یبرا یندیکه اتفاق نا خوشا یزمان

 .آوردمیاعداد و ارقام روش بود که ازش سر در نم یسر هیانداختم.  یتر قینگاه دق توریمان

قدر مهمه؟!حتما بود  نیکنکور ا یرتبه  هی یعنی زدیم غیو ج دیدویم یبا خوشحال الیل
 یمتهر زح! اما به گهیم یشد چ میحال یکه به سخت زدیتند تند حرف م هی! اونقدر با گرگهید

 !دمیبود فهم

 !یدوستت دارم وا یمرس ایشکرت عاشقتم خدا ایخدا یوا_

خل و چل  نیو اون دور افتخار زدناش و ع الیمهبد بلند شد. حرکات ل یخنده  کیشل یصدا
دخترا. حالشون بد باشه  نیکردنش واقعا خنده دار بود. امان از دست ا هیو گر دنیها خند

که آدم به کل  شنیخوشحالم باشن چنون خل و چل م برهیو آب مر ایدن کننیم هیگر نقدریا

 ! کنهیسرشون شک م وبه داشتن عقل ت

 .برات خوشحالم ایدن ایدن زمیمبارک باشه عز_

تو چشماش جا خشک کرده بود.  یبهش انداختم. نم اشک از خوشحال یحرف مهبد نگاه با
گذاشته بود. حق داشت  هیتالش کرده و از جون و دل ما یلیخ الیل تیموفق یمهبد برا
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 یزحمت ها تونهیم یداره و به نوع اقتیثابت کرد که ل الیخوشحال باشه چون ل قدرنیا

 .مهبد رو جبران کنه

و روش نشست.  دیمهبد رو جلو کش یروبرو یصندل جانیباالخره آروم گرفت. با ه الیل
 الیل میاشون به لبخند باز شد. کنجکاو بودم بدونم تصمنگاهشون که به هم گره خورد لــ*ب ه

 .هیاش چ ندهیآ یبرا

از ما ها از رشته  یلی. خاوردمیو سر در نم دونستمینم یدانشگاه یاز رشته ها یزیچ ادیز
 یارمیو متخصص انواع ب یو جراح یمثل پرستار میشناسیفقط چندتا شو م یدانشگاه یها

 ...ها و

 ال؟یل یبخون یچ یخوایخب حاال م_

 :گفت کرد و یدست شیبتونه جواب بده مهبد پ الیل نکهیرو محکم فوت کرد. قبل از ا نفسش

 ؟ینبوده که جراح قلب بش نیا شهیهم اتیمگه رو_

 ینبودم. جراح قلب شدن آرزو الیل یآرزوها انیدر جر ادیسوال مهبد تعجب کردم. من ز از
جراح قلب، زن باشه.  هیکه  دهید ینا متعارف بود. کمتر کس یمن کم یهم نبود اما برا یبد

ش رو تموم وقت دیبا خوندیهفت سال درس م دیبا نکهیا یبود. جدا ینیازون گذشته شغل سنگ
کمتر  یو به نوع کردیم یسپر یها و ساعت ها جراح ضیبا مر ها مارستانیتو ب

 .تو خانواده حضور داشته باشه تونستیم

 .ح شمجرا خوامینم_

 کهنیاز مدتها قبل به ا ادی. به احتمال ز زدیتوش موج م یمهبد متعجب نشد اما کنجکاو نگاه
بود  یآدم نکته سنج شهینداشت مهبد هم یعوض شه فکر کرده بود. تعجب الیممکنه تصمیم ل

 . گرفتیو همه جوانب رو در نظر م

 یفتیم ای النیدانشگاه گ یفتیم تاینها یو بعد قبول ش یبزن یکه بخوا یتو هر رشته ا_
 نیاز من و ا نکهی. اگر بخاطر ایمدت از ما دور باش هی یدانشگاه تهران. باالخره مجبور

 ،یبه معضالت خونمون برس یتونیبخاطر مشغله هات نم یکنیحس م ای یفتیخونه دور م
ه ک ییایو مهمتر از همه رو تیسرنوشت زندگ نییتع یتو برا ننشو. چو یجراح الیخیب

 . یتالش کرد یلیخ یهمه سال داشت نیا

رو دو  اشیبه رو دنیمهبد داشت فرصت رس نکهی. با ادیلــ*ب هاش رو به دهـ*ن کش الیل
رو  مشیمشخص بود که مدت هاست تصم الیل یاما از چشم ها کردیم مشیتقد یدست

که  یهر مردکه بود خواهر مهبد بود. خوا یتو چشماش نبود. اون هر چ یدیترد چیگرفته. ه
 یو وقت دیکش کردیم دایکه داشت تحقق پ ییایرو ازبخاطر خواهر و برادر هاش دست 

 .پشت پا زد اشیقبول شد به رو یپزشک
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 یکی یوقت میگرفته بود ادی. میگرفته بود ادیرو از مهبد  یاز خود گذشتگ یما به نوع ی همه
بقول معروف هوا پس معرکه اس، خودمون رو در نظر  ایداره  اجیتو خانواده بهمون احت

خودمون به سر انجام  ینشده که خواسته  نکهیو از ا می. چشم رو خواسته هامون ببندمیرینگ

 .مینشنرسه، ناراحت 

که اکثر جراح ها مرد هستن سخته.  یخانم تو جامعه ا هی ینه داداش جراح قلب بودن برا_
بخونم. هم  یداروساز خوامی. م رسهیآخرش به کجا م دونمیداره و نم یو خم چیراه پر پ

 .داره یبازار کار بهتر نکهیراحت تره هم ا

 الی. انگار دوست نداشت که بشنوه لدیبه موهاش کش یگرفت. دست الینگاهش رو از ل مهبد
. مهبد دیچشماش رو دزد الیانداخت که ل الیبه ل یاش رو عوض کرده. نگاه نهیرید یایرو

 .تو افکارش غرق شد یو اساس دیلبش رو جوپوست 

 :از چند لحظه به خودش اومد و گفت بعد

 هستن؟ ایچ یبزن یخوایکه م ییرشته ها ؟یکجا درس بخون یدوست دار_

 :تکون داد و مطمئن گفت یسر الیل

رو  کنمیم یخب سع یول زنمیباشه. چندتا شهر رو م یهمون داروساز خوامیفقط م _

 .متمرکز شم النیدانشگاه گ

و از خونه ر الیدور بودن ل ادیز یبازم بد نبود مهبد دغدغه  شدیقبول م النیدانشگاه گ اگر
 در اتاقش لیکه سه می. سکوت خونه رو در بر گرفت. همه تو حال خودمون بودکردینم دایپ

در هم بر  یاومد. با نگاهم کنجکاوانه دنبالش کردم. از اخما رونیرو باز کرد و ازش ب
کرده بود با دست مرتبش کنه اما موفق نشده بود،  یاش که انگار سع دهیژول یهمش و موها

 .که هنوز اعصابش خورده و به خودش مسلط نشده دیفهم شدیم

تو نگاهش  یچیاما ه کردیرو نگاه م لیزدم. داشت سه دیرو ازش گرفتم و مهبد رو د نگاهم

 ...... نه عشقینه سرد ینبود. نه ناراحت

ه ک یزی. آخر انگار چگشتیم یشده بود و معلوم نبود دنبال چ خم خچالیتا کمر تو  لیسه
که تو دستش بود رو گاز زد  یبی! سدیکش خچالی یکرد و دست از واکاو دایرو پ خواستیم

رو همون  بشیکنه. س یحرص هاش رو سرش خال یهمه  خواستیکه انگار م یجور
کوتاه دم آشپزخونه  یپله  یرو فته،یتا از دهنش ن کردیطور که با دندون هاش کنترل م

 .جورابش شد دنینشست و مشغول پوش

 :گفت کردیرو نگاه م گهیطرف د هیکه داشت  ینیروش رو ازش گرفت و ح مهبد

 !پا داره ؟ هی! مرغ م؟یبزن میندار یا گهید یحرف چیمنو تو ه یعنی_
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تفاوت از جاش  یب لیهمراه باشه اما سه لیاز طرف سه یداشتم حرف مهبد با واکنش انتظار

 ...بلند شد

هر  کردمیحس م ومدیم شیپ لیمهبد و سه ایخانواده  یاز اعضا یکی نیب یوقت تنش هر
شدن خانواده مون  دهیبه از هم پاش شتریهر روز ب شه،یدور م شتریروز دل هامون از هم ب

ماها چه کار ها  یمهبد برا نکهیدرک ا کردمیحس م گذشتی. هر روز که ممیشیم کینزد
ر مدت قبل ب هیکه تا  ی. در صورتشهیتر بشه سخت تر م آسون نکهیکه نکرده بر عکس ا

 !کردمیفکر م نویعکس ا

. می. اونقدر فداکار نبودمیاونقدر از جان گذشته نبود م،یکدوم ما اونقدر صبور نبود چیه
. دل دید شدیزرده شدن هاش رو ممهبد دل آ یچشما ین ی. تو نمیاونقدر مالحظه گر نبود

بود که چشماش رو  دهیرس ییبه جا لیچرا سه دونمیاما نم دید شدیهاش رو م یشکستگ

 .بستیمهبد بودن، بسته بود و م یچشما توکه  ییتموم حرفا یرو

به  داره نکهیچرا با فکر ا شن؟یم دهیآدم رنج یهاش کل یتفاوت یکه چقدر از ب دیدینم چرا
 کرد؟یناراحتش م گهید جوری کنهیمهبد کمک م

 ...داداش با تو بودا_

 هی یوقت گفتیم شهیبود. مهبد هم دهیاز دهنم پر ،یحرص خاص هیحرف با  نیا ناخودآگاه
 نوی. خوب ایمعرکه اس باش اریب شیاون نفر سوم، که آت دیتو نبا فتهیدو نفر اتفاق م نیب زیچ

 !رهیدر م یاز دست آدم ییزایچ هی یکنم گاه یاما چ دونستمیم

 !رسهیمسائل نم نیاز تو نظر نخواست! عقلت به ا یکس_

ه ب دنیو توپ یریهمه جبهه گ نیو چشماش پر از خشم بود. ا یعصب یاساس لیسه ی چهره
کم سن و سال بودنم رو به رخم بکشه  یکس نکهیاز ا شهی. همکردمیو اون رو درک نم نیا

من رو وادار به دفاع  یناشناخته ا زیدهـ*ن به دهنش بشم اما چ خواستیمتنفر بودم. دلم نم

 .کردیاز مهبد م

هام مهبد رو دلخور کنم.  یکه با لج باز دمیمثل تو به خودم اجازه نم یعقلم نرسه ول دیشا_
ش به یستیاز همه گوش داده اونوقت تو حاضر ن ترشیبه ما ها گوش داده به تو ب شهیاون هم

 !تا کجا؟ یاحترام ی! ب؟یگوش کن

که آغشته به اعتراض بود  یمیکه تموم شد مهبد اروم رو به هم کرد و با لحن مال حرفم

 :گفت

 !کنمیخواهش م یسام_

من رو به روش نزن!  یها یناراحت یعنیباهاش کلنجار نرو!  یعنینگو!  یچیبهش ه یعنی
 یشیآت لیکه کرده بودم سه یا یتحمل کرد؟! از گستاخ شدیچقدر م گهیتا کجا؟! د یاما تا ک
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با  دیبگه اما منصرف شد. شا یزیتر شده بود. دستاش مشت و لباش از هم باز شدن تا چ
و  دشیم نییباال و پا دایاش مرتب شد نهینداره! از حرص قفسه س نخودش فکر کرد بچه زد

با  یچیکنم. تا بهش بفهمونم ه جادیا یریکه درگ دیخاری. البته تنم مزدیم یبه سرخ افشیق
توجه به اخطار مهبد محکم  ی. بشهیو به دل گرفتن مسائل حل نم یبودن و لج باز یعصب

 :گفتم لیرو به سه

 ؟یهات ادامه بدکردن یتک رو نیبه ا یخوایم یتا ک یخب که چ_

که  شدنیسواالت باعث م نیا دیمن مهم نبود. شا یاما برا زدیم رونیب شیچشماش آت از
د که بو لیشدن در توسط سه دهی. جواب من فقط محکم کوبادیبه خودش ب ایفکر کنه.  یکم

 .بشنوم یرفته... انتظار هم نداشتم که جواب دادینشون م

 .لبم رو به دندون گرفتم ی گوشه

 !حل شد؟ یخب االن چ_

رخم  میچشمم، به مهبد، که به ن یمهبد بود. چشام رو چرخوندم و از گوشه  یشاک یصدا
 هی سیپل هی یرو داشتم که جلو یحس کس دم،یکشیشده بود نگاه کردم. ازش خجالت م رهیخ

 .توجه بوده باشه یرو از عمد مرتکب و به اخطار هاش ب یتخلف

اگر شما دوتا برادر هم  ؟یکن سر براهش یتونیبه دو کردن با اون م کهیبا  یکنیفکر م_

 !مونه؟یم یخونواده باق نیا رازهیاز ش یزیچ یکنیفکر م نیفتیبه جون هم ب

اما حرفاش  شدن،یادا م قیاخم عم هیبود و حرفاش همراه با  یو عصب یشاک نکهیا با
 یکی زدیبهش م دیتلنگر با هی یکی. شدیم لیمانع سه دیباالخره با یکی یدرست بودن ول

که بهمون تشر بزنن  ییتلنگر ها، به آدمها نیبه ا یما گاه ی. همهکردیباهاش بحث م دیبا
ممکن بود فکر کنه که آزاده  لیاون قدر مهربون و با گذشت بود که سه د. مهبمیدار اجیاحت

 !انجام بده خوادیم یهر کار

ز ا شتریب یتر بودم و قطعا بهتر از مهبد که کل کیافراد خونواده کوچ یخب من از همه  اما

 .دونستمیپاره کرده بود، مسائل رو نم راهنیپ یمن تو زندگ

ل نقطه ز هیهدف به  ی. پا رو پا انداختم و بدمیجام بلند شدم و رفتم تو اتاقم و دراز کش از
 رم رو بلندظاهر شد. س یپادر یجلو الینگذشته بود که ل دنمیاز دراز کش یزیزدم. هنوز چ

 :کردم و گفتم

 ؟یدار یکار_

 :رو روم چرخوند و بعد از مکث گفت نگاهش

 .ستین دنیپاشو که االن وقت دراز کش_
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 .منداشتم انجام بد ینبود؟ من که کار دنیچرا االن وقت دراز کش قایشدم. دق زیخ مین متعجب

 : هام رو باال انداختم و کنجکاو گفتم شونه

 !اونوقت چرا؟_

 .زد هیچهارچوب گذاشت و بهش تک یرو رو دستش

 !روستا میو فردا عصر بر میمون رو ببند لیبار و بند دیچون با_

از  یچ چیمون بود که ما ه یخانوادگ ی! کدوم روستا؟! نکنه منظورش همون روستاروستا؟

 !میدونستینم کردنیم یکه توش زندگ ییکسا

 :و گفت دیهاج و واج زل زدم بهش خند دید یوقت

 ییاتالش ج میریپالنگان کردستان که بابا اونجا بزرگ شده بعدش هم م یروستا میریاول م_

 .که مامان بزرگ شده

 !میجا واسه رفتن داشت یپس حاال حاال ها کل دیابروم باال پر یتا

 کهیبه حرف اومد و در حال الیبپرسم ل یزیتا خواستم چ م؟یبر میخواستیم یبا ک قایدق یول

 : گفت یبا لحن کشدار دیمالیدستاش رو به هم م

 !البته_

 .تکون دادم یبه منظور گفتن چ ریرو متح سرم

 هیلتخ گهید یکه قراره خونه رو هفته  لیبه جمع کردن وسا میاالن شروع کن نیاز هم دیبا_

 !وقت تنگه آقا پسر گمیم نیهم یبکوبن بره! برا انیب میکن

همه  نیجمع کردن ا یهفته برا هی نیا یعنیگشاد شد دروغ نگفتم!  یبگم چشام قد نعلبک اگر
 بود؟ یکاف لیوسا

 .مینباش نجایا کوبنیکه خونه رو م یموقع دمیم حیترج_

 .پاشدم و رو تختم نشستم الیمهبد و قرار گرفتنش پشت ل یصدا دنیشن با

خونه  نیخاطره از یداشته اش بود و کل نیزتریکهنه عز یها واریدر ود نیخونه با هم نیا
خونه جلو چشماش  نیا نکهیا دنیبود که مسلما د نیکه به وضوح روشن بود ا یزیداشت. چ
نبود و همون بهتر بود که جلو  ینبود. اما چاره ا ندیبشه براش خوشا کسانیبا خاک 

 !...فتهین یاتفاق نیچشماش چن

ار به و هر ب شدیانجام م شیها پمدت دیکه با یدو تا کار یوقفه افتادن تو یبعد از کل باالخره
تو دل  یچ هیجفتشون مشخص شه اما  فیبود که تکل دهیزمان اون رس شدینم یهر عنوان
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 ازش برداشت دیداشته باشم که ندونم با یدلشوره ا شدیو باعث م رفتیم شیمن نادرست پ

 !دب ایخوب کنم 

 مدونستیو بزرگ آورد. نم کیکوچ ییچندتا کارتن مقوا اطیاومدم مهبد از ح رونیاتاقم ب از

 .میمدت رو کجا بر نیقراره که ا دونستمیو مهم تر از همه نم میاز کجا شروع کن دیبا قایدق

 !بشه داداش؟ یخونه باز ساز کشهیچقد طول م_

 :و گفت دیبه موهاش کش یدست مهبد

 .شتریسال شدم ب هی دیشا زمونینا چ یبودجه  نیبا ا_

ساخت مجدد خونه اقدام  یکمه پس جرا اصال برا نقدریاگر بودجه مون ا ز؟یناچ بودجه

 !؟یو رو چه حساب میکرد

 شهکیطول م نقدریا میدونیو م ستیتو دست و بالمون ن یادیکه پول ز یما وقت قایخب دق_
 داداش؟ میبمون میخوایاصال کجا م م؟یشیدست به کار م میاصال چرا دار

 .گذاشت زیم یبرداشت و رو نیزم یکارتن رو از رو هی

 یکم نهیدرسته که هز م،یبساز میتونیکم م نهیداره و خونه رو با هز یادیز یعماد آشناها_
شدن  لیکمت می. تامیرو قراره به کار ببر یتیفیبا ک بایمصالح تقر یول میکنیرو پرداخت م

 میاالنم شروع کن ادیکه اکثرا بارون م هیبه بودجه نداره. شهر ما شهر یخونه ربط خاص
 یو کارگرها روزا یاکثرا بارون شهیو زمستون. اون موقع هم که هم زییپابه  خورهیم

آپارتمان مبله داره صد و  هیهم عماد  میکجا بر نکهی. در مورد اکننیرو کار نم یبارون
ن خب م یول خوادیدر قبالش نم یاونجا البته گفت که پول میمتره و قراره که بر یخورده ا

 .بها بهش بدم هبابت اجار یپول هیکه  خوامیم

دوست نداشتم.  نجایجارو قد ا چیه چوقتیاز اتمام حرفاش دور و برم رو نگاه کردم. ه بعد
. مهبد بود میپدر مادر ناتن یدوستش دارم و اونم خونه  نجایبگم قد ا شدیجا بود که م هیالبته 

کنار خونه شروع کرد و دور هر کدوم روزنامه  ها و گوشه زیم یرو ینییتز یها لیاز وسا
 نیسنم کمتر بود دوست داشتم که ا یچقدروقت ریبخ ادشی. دیکش ریک ضربه گیو پالست

رو  دادنیرو که کوچولو بودن و تق تق صدا م ریضربه گ یها کیپالست یحباب ها

 .بترکونم

جهاز مامانمون بودن رو با  یروز هیکه  ییظرف ها یسر هیرفتم آشپزخونه و  الیبا ل منم
ورد هم م یلیکه خ ییآوردم . بلور ها نییرنگ و رو رفتمون پا یها نتیاز قفسه کاب اطیاحت

 .استفاده قرار نگرفته بودن

 م؟یببر دیبا نارویا یبال استفاده هم هستن همه  الیل ادهیز یلیخ نایا_
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 با گل یآب یبلور یاز قندون ها یکیخواست جواب بده که مهبد اومد تو آشپزخونه و  الیل
 الیل یچشماش گرفت و با دقت نگاهش کرد. جا یبرجسته رو برداشت و جلو یصورت یها

 .جواب سوالم رو داد

به  میبد میتونی. مرهینداره واسمون و دست و پا گ یهاشون استفاده ا یلی. خستین ازینه ن_

 .دارن اجیاحت هیزیکه به جه ییتازه عروس ها

 .شدنیآدم خوشحال م یتوش ثواب وجود داشت. کل یبود. اساس یخوب فکر

 بهشون؟ میبد میبتون نارویکه ا یشناسیرو م یکس_

 :. بعد از چند لحظه فکر کردن گفتدیبه پشت گردنش کش یدست مهبد

 .کنمیببرن. بعدا خودم جورش م نارویا انیبه اونا بگم که ب تونمیم شناسمیرو م هیریخ هی_

 یگشنم شده بود و ب ی. اساسمیخسته شده بود ی. حسابمیبود یجمع آور  ریخود شب درگ تا
نبود.  یخبر لی. همچنان از سهدیدراز کش ونیزیتلو یحال سر جام ولو شدم. مهبد هم جلو

بود راه  هدیچیکه پ ییمو نوازش داد. به دنبال بو ینیو ب دیچیخوش غذا تو خونه پ یکم کم بو
 کردنیگاز جلز ولز م ی. تابه رو گاز بود و کتلت ها رودمیسرک کش آشپزخونهافتادم و تو 

که برم غذا رو انگولک کنم  کردنیبهم. وسوسه ام م زدنیکه چشمک م ییها ینیزم بیو س
 زدم و پا یا یطانینبود. لبخند ش یهم که خبر الیرو کش برم. از ل ینیزم بیو چندتا س

سرخ کرده رو  ینیزم بیراست رفتم سر غذا. اصال س هیتو آشپزخونه و  دمییبــ**رهنه دو
 نیزبونم و سقف دهنم تو ا شهیهم نکهیخاص خودش رو داره. با ا ی. صفایداغ داغ کش بر

. دو سه تا رو رفتمیاما بازم از رو نم سوخت،یبدجور م ینیزم بیزدنها به س خونیشب
ز ا الیل غیکه ج دیجنب یام م چهشتر لــ*ب و لو نیع لیچپونده بودم تو دهنم و به قول سه

 !پشت سرم، ذهله ترکم کرد

 !؟یباز تو انگولک کرد_

زد که قلبم افتاد تو  یغیو با وحشت نگاش کردم. المصب چنون ج دمیمتر از جام پر دور

 !پاچم

 :اعتراض رو بهش کردم و گفتم با

 !! گشنمه خبگهیبود د ینیزم بیدو سه دونه س هی! دمیچه خبره ترس یوا_

نازک کرد و  یپشت چشم ریسخت گ یمامانها نیا نیجمله ام تموم نشده بود که ع نوزه
ذا از انگولک شدن غ دونستمیم نکهیدست به جارو برد و هوار کشان افتاد دنبالم! با ا عیسر

 !بردمیلذت م ارمیحرصش رو در ب نکهیاما باز از ا ادیبدش م
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نبالم دزده د هیکه با سماجت دنبال  یسیپل نیع غیبا ج الیو ل دمییدویو دور خونه م دمیخندیم
مگه دستم بهت نرسه! جفتمون خونه رو بدون توجه به حضور مهبد  سایوا گفتیو م دییدویم

 !میرو سرمون گذاشته بود

 !بابا یکله ام رفت ا گهید نیبس کن_

جارو رو از دستش سر داد و چپ چپ نگام  الی. لمیداد مهبد جفتمون ساکت شد یصدا با

 .میمهبد توقف کرده بود یکرد منم طلبکارانه روم رو کردم اونور. جفتمون درست جلو

باشن که بزنن تو  دیخونه همش دو نفر با نیتو ا ن،یبزرگ ش کمیمگه شماها  نیبچه ا_

 !سرکله هم؟

 نقدیه اک لهیبرگشتن سه ریطر د. معلوم بود بخانییو سرم رو انداختم پا دمیلبم رو جو پوست
حق  الیبه کار ماها نداشت. ل یکار گهید ی. وگرنه روزادادیبروز نم یول ختهیبازم بهم ر

 : به جانب گفت

 !اه کنهیغذا رو انگولک م ادیمن بدم م_

 نیدستش اومد که ا یو گوش دیباال پر الیل یتو هم رفت که ابروها یمهبد جور یها اخم
که دستش رو  یاش رو خاروند و در حال قهی! شقستیها ن یریازون تو بم گهیها د یریبم

 :گفت دیکشیدور مچم حلقه کرده بود و منو به سمت خودش م

 .میشام آماده کن میما بر گهیخب د_

 !شام آماده کنه خواستی! به من چه مسادمینگاهش کردم و سر جام وا متعجب

 !آقا خودت آماده کن به من چه_

 !دیکش کش نیدرشت کرد و زل زد بهم و من رو دوباره عرو  چشماش

 !هیقاط ینیبیمگه نم فتیراه ب_

 خواستیوقتها دلم م یآوردم. بعض رونیب الیسرد ل یو دستم رو از دست ها دمیکش یپوف
 یگی! نم؟یزنیزنگ نم هی یریو خفه اش کنم. آخه المروت م لیسه یگلو خیدست بزارم ب

بودم که مهبد  لیتو افکار خودم و مشغول سرزنش سه ره؟یداداش بدبخت هزار جا م نیدل ا
رو عوض کرد از خونه  رهنشیرفت. پ وارید یرو یلباس وباز جاش پاشد و به سمت چ

 .رو نگاه کردم الیرفت. متعجب ل رونیب

 : گفت بردیکه موهاش رو پشت گوشاش م ینیرو از تو چشمام خوند و ح سوالم

 .قدم بزنه آروم شه کمیرفته  ایباشه  لیرفته منتظر سه ای_
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بار  نیا الیراه حله... ل نیقدم زدن بهتر شهیهم کردیکارو م نیرو بهم فشار دادم. بهتر لبام
. من مینیبش نیکه دور هم رو زم دادیحال م یلیخ یپهن کرد. هر از گاه نیسفره رو رو زم

 یدور هم نشستن ها برا نیاما مطمئنم ا ومدینم ادمی گفتیم الیهام که ل یاز بچگ یزیکه چ

 .داره گهیصفا د هی لیو سه مهبداون و 

 ؟یکنیفکر م یبه چ_

 .انداختم یینگاه گذرا الیرو بلند کردم و به ل سرم

 ؟ یدور هم غذا خوردن رو دوست دار نیتو هم رو زم_

 !دوره دور یهاسالشد. انگار که رفته باشه به  رهیخوردن سر سفره خ یبه سبز نگاهش

 : تلخي زد لبخند

 اره چطور؟_

 .اروم اروم شروع کرد موج زدن یبیغم عج هیچشماش زل زدم.  تو

 اد؟یبدت م تیاز کودک_

 یک اد؟یبقا خوشش ب یادامه  یداداشش برا دنیرنج کش دنیهست که از د یکرد. ک بغض
 دایب ادشیکه  شهیخوشحال م ی! کاد؟ینکرده خوشش ب یبچگ نکهیا یادآوریهست که از 
نفره  خانواده چند هی یکارها برا یلیمجبور بود که خ فشیو بدن نح کشیکوچ یچقدر با دستا

 ...کنه

 ...نون گذاشت دهنش کهیت هی

 بدنش شهیلقمه نون هم هیسام. مهبد واسه  ترکهیدلم از غصه م ادیکه م ادمی یول ادیبدم نم_

 .یباش دهیتو هم د دیاز زخما رو تنش مونده...شا یلیخ یبود. هنوزم جا یزخم

جز زجر کش  یزیبحث چ نیبودم. چشام رو چند لحظه رو هم گذاشتم. ادامه دادن ا دهید

 .کردمیمنم بودم و اون روزا رو تجربه م خواستیدلم م یلیکردن طرف نبود. اما خ

 ان؟ینم نایچرا ا_

ساعت هم از  میخونه چرخوندم. ن یسرم رو به سمت ساعت گرد و قهوه ا الیحرف ل با

 .که مهبد رفته بود گذشته بود یزمان

 .تا جلو بره کندیدست رو پام ضرب گرفتم. انگار ساعت جون م با

 ؟یآماده ش دیجد یلیواسه سال تحص یخوایتو نم_
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 یلو شه،یبودم هم یشاگرد خوب نکهیبا ا رفتمیوقت اصال مدرسه نم چیبه من بود که ه اگر

 .قبل که عاشق مدرسه بودم یهامدرسه رو دوست نداشتم. برخالف مدت

 نیخوند زودتر ا یجهش شهینم الیل گمی. مرمیبگ ریلوازم تحر یسر هیکتاب و  دیچرا با_
 درس و مدرسه رو تموم کرد؟

 :زد و گفتلبخند  رهیزردش رو بگ یتا برگ ها رفتیها ور م یطور که با سبز نیهم

 ؟یبخون یخوایم_

زودتر از  خواستیدلم م یلیخونده بود. خ یرو تکون دادم. خود اونم دو سال رو جهش سرم

 !درس و مدرسه خالص شم نیشر ا

 !بنظرت؟ شهیاره م_

 .هاش رو باال انداخت و سرش رو کج کرد شونه

 .گهیم یچ نیبه مهبد بگو بب دونمینم_

 مهبد

طرف اون طرف شوت  نیپام رو به ا ریز یها زهیبودم و سنگ ر سادهیکوچه وا سر
 دیکنم. شا دایرو پ لیسه دیتا شا چرخوندمیکوچه م یکینگاهم تو تار ی. هر از گاهکردمیم
 هیدارم مثل  ای زارمیهاش احترام نم میو به تصم کنمیدارم محدودش م کردیحس م کهنیا

بار نگفته بودم هر کس هر  هی. مگه من شدیم شیباعث لجباز کنمیبچه باهاش رفتار م
 نبود راه خودش رو بره؟ یبکنه بهم بگه و اگر مشکل خوادیم یکار

 .کردمیخودم داشتم بر عکس حرفم عمل م حاال

از ته کوچه به  شدیم دهیکش نیپاش رو زم ینفر که گاه هیخسته  یقدم ها یکم صدا کم
 داداشم رو نشناسم؟ یپا یصدا شدیگوشم خورد. مگه م

 یبا حس حضور کس دیکوچه که رس یشد. به وسطا انیکوچه کم کم نما فینور ضع تو
 نکهیا صیتشخ دیبودم شا سادهیوا یکیسرش رو باال آورد و کنجکاو نگام کرد. چون تو تار

 .اونجاس براش سخت بود یک

 چقدر دونهی. خدا م. اونقدر که من روبروش قرار گرفتمسادیسمتش قدم زدم. سر جاش وا به
ه چه برسه ب شدیکنارم هم بود دلم براش تنگ م یوقت یگاه یدلم براش تنگ شده بود. حت

 .که کنارم نبود ییساعت ها

 نیهوا بغلم کرد. مات سر جام خشک شدم. انتظار همچ یب هویصورتش زل زده بودم که  تو

 .ردمرو نداشتم...! اما کم کم دستام بلند شد و منم بغلش ک یزیچ
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 .بد رفتار کردم یلی... من خیببخش داداش_

 و کردیخودم بود داد و قال م ی. رفتاراش کپدمیرو بوس شیشونیخودم جداش کردم و پ از

 .گرفتمیرو ازش به دل نم یچی. اما من هشدیم مونیبعد پش

 .خونه میبر ایب_

قدم  اصدیکردم. کنارم ب تشیزد. دستم رو پشتش گذاشتم و به سمت خونه هدا یگرم لبخند

 .زدیم

 کار چطور بود؟ _

 :بگه گفتم یزیبخواد چ نکهیدهنش رو صدا دار قورت داد. قبل از ا آب

 !یبد یقول هی دیندارم اما با یمن با کار کردن تو مشکل_

فکر  خوامیسفت و سخت ازش م زیچ هیحتما  نکهیحتما داشت به ا سادیجاش مردد وا سر

 : . دمق گفتکردیم

 ؟یچه قول_

 : جفت شونه هاش گذاشتم و گفتم یرو رو دستم

مواظب  یقول رو ازت گرفتم. قول داد نیهم ا ییسر کار نونوا یبر یخواست یوقت_
 ل؟یمثل من! باشه سه ینش یکی یباش تیسالمت

کش فکر کرد که اش یپر شد. نتونستم حرف چشماش رو بخونم. نتونستم بفهمم به چ چشماش

 !گفتم؟ یدر اومد. مگه من چ

 ...باشه قول_

نفر صدام زد! عماد بود که  هیزدم و خواستم به سمت خونه قدم بر دارم که  یمحو لبخند

 !کرد؟یم یچ نجایوقت شب ا نیا زدیچهره اش داشت چشمم رو م یبرق خوشحال

 :دینگاهم روش چرخ رونیقدم بلند به سمتم ورداشت. ح هی

 !؟یخوشحال قدرنیچخبر شده؟! چرا ا_

 :گفت طنتیرو پشتم گذاشت و با ش دستش

 زارنیخونه تون م کیجنگل نزد یشغال ها ؟ینصفه شب یمنو تو کوچه نگه دار یخوایم_

 !دنبالم که
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متعجب شده بودم که به کل  دنشیاونقدر از د گفتیخنده ام گرفت. راست م شیشوخ طبع از

 .داخل ادیم که برفته بود تعارفش کن ادمی

. حاال هیهمه شور و شوقت واسه چ نیا نمیخونه بب میبر ایمتلک باال ننداز ب کهیخب ت یلیخ_

 !ها ترکمیم یاز فضول ؟یتو خونه بگ دیحتما با

 یو دور و برش رو نگاه مرموز دیکش یقیو دستاش رو به هم زد. نفس عم دیخند زیر زیر
که  دهیو حاال زمان اون رس دنییرو پا ییجا هیدزدها که مدتهاست  نیا نیانداخت. ع

 :گفت یآورد و با لحن آروم و شمرده شمرده ا نییبزنن. صداش رو پا خونیشب

 .میشیم کیبه روز موعود نزد میدار_

زدم رو  هوی دادمیو بهش گوش م زدمیاون لحظه که داشتم شونه به شونه کنارش قدم م تا
کنجکاو کردنم، افتادم لبخند  شتریب یتو دامش برا یاساس دید یترمز و متوقف شدم. وقت

 :صورتش زد و گفت یبه پهنا یبزرگ

 !م؟یشیم کینزد میدار یحاال بپرس به چه روز_

نبود که واسه  یتو سرش بود؟ کال عماد آدم یرو از نظرم گذروندم. باز چه فکر صورتش
 داشت یفکر یدغدغه  هی شهیاش باشه. هم ندهیآ یاز نقشه برا یهم شده ذهنش خال قهیدق هی

 .که نگرانش باشه یزیچ ای

 !؟ میشیم کینزد میدار قایدق یخب به چه روز_

انداخت و خودش زودتر رفت تو. منم  یدیکل لی. سهمیبود دهیدیگه به دم در خونه رس بایتقر

 .گهیم یعماد چ نمیسرتا پا گوش بودم که بب

 !گهید یرسم یبه روز افتتاح موسسه و راه انداز_

آب دهنم رو صدا دار قورت  دی. پشتم لرزختیتو من فرو ر یزیچیچرا اما انگار  دونمینم
ا بفهمم چرا ب تونستمیشده بود که خودمم نم یجوریدادم و در رو با دستم کنترل کردم. دلم 

 .شد قراریب نقدریحرف عماد ا دنیشن

 .زد یفروغ یو ب یرگیعماد به ت نگاه

 !؟یتو خوشحال نشد یعنی نمیچت شد؟! ب هویتو _

نگ ر دونستمینگام مشخصه. م شیو تشو یشب هم آشفتگ یکیتو اون تار یحت دونستمیم
ازون حال بدم حرف  یازون حس لعنت خواستیاز سر درون! دلم نم دهدیرخسار خبر م

 .بزنم

 :گفتم یا یرو به عقب هول دادم و با لبخند تصنع در



www.taakroman.ir  

 

  

 
450 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

 !بفرما_

 .م که برم تو که دست عماد دور دستم حلقه و مانع شددنبال حرفم پامو بلند کرد به

 ؟ینجات بد یسردرگم نیمنو از ا شهیمهبد؟! م هویچت شد  فهممینم_

شدم. درو دوباره به جلو  رهیجواب باشه. به چشماش خ دنیشن تابیب قدرنیداشت که ا حق

 .زدیموج م یادیز ی. تو نگاهش سوال هاسادمیعماد وا ی نهیبه س نهیو س دمیکش

 کردمیم یکه سع یشده بود قورت دادم و در حال داشیاصال چرا پ دونمیرو که نم بغضم

 :صدام نلرزه گفتم

 ...افتتاح موسسه ات خوشحالم یبرا_

فکر کنم حرفم واضح و روشن بود که بفهمه دردم  ی*ب هاش از هم باز شدن. به قدر کافلــ
و  دادیموسسه متعلق به اون بود نه من. حاال هر چقدرم که اون سخاوت به خرج م نی. اهیچ
 هدیهدف اون بود که به سرانجام رس نیاما بازم ا شه،یم کیکه هدفش رو با من شر گفتیم

 .بود نه هدف من

خودم رو  یخودم موسسه  یروز هی خواستیو من دلم م شدیاون بود که افتتاح م ی موسسه
 یخودم براش تالش کردم رو افتتاح کنم. من کم برا یها و خون دل خوردن ها که با دست

که  یبودم. من کم واسه خشت رو خشت رفتن موسسه ا دهیپاتوق ها زحمت نکش یجمع آور

 .نکرده بودم شکرده بودن تال شیکیبا خاک 

فکر  عماد هم سالها تو دونستمیبودن. م دهیمن رو دزد یایبود که انگار رو یجور حسم

 .دهیمن رو دزد یایبگم که اون رو شدیهدف من بوده. هدف من هدف اونم بوده و نم

 .و جور واجورش بیغر بیعج یو حس ها هینبود. اما آدم یزیچ نیهمچ اصال

 .و ناباور دور و برش رو هم نگاه کرد دیکردم شوکه شده. لباش لرز حس

 ...یعنی... یعنی_

 .رو که گفت تموم کنه یتوان نداشت جمله ا ی. حتدیبدجور لرز صداش

 .باالخره به خودش غلبه کرد. باالخره جرات ادا شدن رو به کلماتش داد اما

تو هم به  نکهیا یکردم و تموم تالشم برا یمن فقط هدف خودم رو عمل یگیتو م یعنی_

 ....یگیم یتو دار یعنیبوده؟  هودهیب یبرس اتیرو
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ر تموم ت یهر چ یمواج پر پشتش با کالفگ یبه موها یکاره ول کرد. دست مهیرو ن حرفاش
. دلم ردمکینگاه م شیحال شونی. ساکت فقط به پردیخند ی. چند قدم عقب رفت و عصبدیکش

 .کارو کرده بودم نیانگار ا یناراحتش کنم ول خواستینم

 .وقت نخواستم موسسه داشته باشم چیمهبد من ه_

! جلو اومد و گفت؟یم یموسسه چ نی! پس اخواست؟یدوختم. چطور نم نیرو به زم نگاهم

 .دیزده از غمش چرخ خیطاق در درست کنارم گذاشت. نگاهم تو نگاه  یدستش رو رو

قشنگ بشه که دیگه مجبور نشه کار  نقدریا ایروز، دن هیآرزو داره  یکار یمهبد هر بچه _

 .نباشه نیرو زم یکار یبچه  چیکنه دیگه ه

 :گفتم دمیشن یکه خودم به سخت ییو با صدا دمیکش یآه

 .دونمیم_

 .دیبه وضوح لرز چونش

 چیکه ه نهیا اشیو رو کنهیکار بزرگ م هیبچه ها داره  نیاز دل هم یکی دمیشن یمن وقت_
که  یو به هر شکل کنمیم داشیدیگه تو شهر نباشه به خودم گفتم هر جور شده پ یکار یبچه 

 ها راجع بهت یلیتو و کارات بودم. از خ ریگیوقت بود که پ یلی. من خکنمیشده کمکش م
هاست مدت نکهیکه ساختمون اون موسسه نابود شده، هم ا دمیفهم ی. وقتدمکر قیو تحق دمیپرس

ته و از نداش دهیفا یدولت یرفتنت به ارگان ها کنه،یهم کمکت نم یو کس یشد ریکه گوشه گ
 ... منیناج شمیبا خودم گفتم من م ست،یاخته نس یهاتم کار یکس از دور و بر چیدست ه

 .یعقب بکش جهو چیبه ه زارهیکه نم یاون کس شمیم

 آشنا کردمیفکر م نکهیعماد که تا االن اونارو بهم نزده بود بهتم برد. پس ا یحرف ها با

 .فکر غلط بود هیبوده  ییهویبرنامه و  یشدن ما ب

حرفاش رو  یبگم که اون پ یزیچند لحظه گشاد شد. خواستم چ یبرا یقد نعلبک چشمام

 .گرفت

تنم رو خانواده ام رو از دست دادم. اما بعدش از  یکار بودم منم پاره ها یمهبد منم بچه _
بود رفتم درس  یو هر زحمت یگذاشتم و با کارگر میزانوها یبه بعد دست رو ییجا هی

نداشتم. اما درس خوندم دانشگاه  ینداشتم دلخوش یخواب نداشتم دلگرم یخوندم. مهبد من جا
وامانده، خودم رو  یکار وا خورده و از زندگ یبچه  هیبهم نگن تو  نکهیارفتم. من بخاطر 

نم م یایتو رو یایبه بعد رو ییجایمن مثل تو بزرگ نبود اما از  یایزدم. رو شیبه آب و آت
ه به هست ک یسقف کبود کس نیا ریز یدونستیتو نم دیداد! شا دیشد. مهبد وجود تو به من ام

شد  تو باعث یایاما وجود تو، رو یدونستیتو نم دیکردنت! شا لخوشحا یبرا کنهیتو فکر م
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 یراب کشهینفس م یچ یبفهمه که برا یکیبشه.  یادم هدف دار بشه با معن هی یبرا یزندگ

 !زنده اس یچ

دستش گذاشت و  یکه تموم شد، چشماش پر شد و بغضش شکست. سرش رو رو حرفاش

 ...هق هق مردانه اش سکوت شب رو شکست یصدا

. تو خودش بود و اصال خوردیسر و صدا سر سفره نشسته بود و شامش رو م یهم ب لیسه
 یدابا لبخند گله گش ارمشیب رونیازون حال و هوا ب کهنیا ی. براکردیتو بحث مشارکت نم

 : گفتم

 نه؟ ادیبا ما ب خوادیانگار نم لیآقا سه_

 :سرش رو بلند کرد و با تعجب گفت عیبا حرفم سر لیسه

 !حرف رو؟ نیا یمهبد ؟! از کجا آورد امیگفته نم ینه ک_

 نیچقدر منتظر ا میدونستیهمه به خنده افتادن. همه مون خوب م لیمتعجب سه ی افهیق از

 :سر بسرش بزارم گفتم نکهیا یبرا یروزها بوده. ول نیمسافرت و ا

 !یبرینم فیآقا شجاع! شازده مگه شما دوجا سرکار تشر بیاز ج_

شرک که خودش رو لوس  یگربه  نیمظلوم شد و ع لیسه یکه تموم شد چشما حرفم
لوس شدن هاش بودم. از  نیخنده! عاشق ا رینگام کرد! بدجور خندم گرفت و زدم ز کردیم

 : خودش رو کنترل کرد و گفت یمن خندش گرفت ول یده خن

صاحب کار  یول دهیرو م یبهم مرخص یندارم حاج یکه مشکل ییو نونوا یبا حاج_
 ینگذشته که رفتم سر کار، که بخوام ازش مرخص یادیهنوز مدت ز دونمیفروشگاه رو نم

 .رمیهم بگ

 :نگاهش کردم و گفتم طونیش

! وگرنه جا یکارت بش الیخیب دیبا یایب یخوایاالن دور، دور منه! اگر م گهیخب د_

 !یایب یتونینم یمونیم

کارش هم برسه  یکیموافقت کرده بودم که به اون  نکهیشد. با ا زونی*ب و لوچه اش آولــ
کرد. خودش هم خوب  تیریچند تا کار رو با هم مد شدیشده بود که نم یجور طیاما شرا

 .رو انتخاب کنه یکیکار و سفر  نیو مجبوره ب شهیم مونیپش ادیکه اگر ن دونستیم

 .کنمیکار م یچ نمیبب_

 : کرد و گفت یدست شیمن پ یو جا دیبه ته ریشش کش یدست عماد
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سرکار و  یریم ای یایو م یشیکارت م الیخیب ای! گهید میندار کنمیکار م یچ نمیبب_

 !مارو مشخص کن فی! تکلیمونیم نجایهم

 .دیکش یکالفه پوف لیسه

 .اونم اجازه بده دیشا هیسفر کار هیخب اگر بگم _

 :باال انداختم و مطمئن گفتم یا شونه

هفت هشت  یروز اومده سر کار مرخص هیکه فقط  یکیبه  ادیم ی. آخه کدونمیم دیبع_

 !روزه بده؟

 یچیمنم  گفتیم یکه هر چ. ازون روزا بود دیبه موهاش کش یرو گاز گرفت و دست لبش

 !داشتم که بکنم تو پاچه اش

میگه نه  ایمیگه آره  ای! امتحانش ضرر نداره که شهیم یچ نمیبب گمیبابا حاال من م یا_

 !گهید

نکنه.  یسربسرش نزارم تا قاط شتریبهتر بود ب گهیبود. د یحرف هی نمیرو تکون دادم ا سرم
ن دنبالمون. بعد از رفت ادیو اونم ب میکه فردا ساعت ده صبح آماده باش میبا عماد قرار گذاشت

ق . بدنم طبدمیآشپزخونه رفتم و تو اتاقم دراز کش یتو جمع آور الیعماد و کمک کردن به ل
سخت تر از ماه  یواسم سخت تر از همیشه شده بود. حت دنیو دراز کش کردیمعمول درد م

 یبه زود نکهیودم رو تو رخت خوابم جابجا کردم. فکر اخ یقبل...کم یروزها یحت ای شیپ
 رفاه هی نکهی. فکر اکردیتو شهر وجود نخواهد داشت دردم رو آروم م یکار یبچه  گهید

دلم قنج  شدیباعث م زنهیبرق م یشه و چشماشون از خوشحالیم جادیهمشون ا یبرا ینسب
از خانواده ها به طور گسترده شروع  تیو حما دنیرسیم یینوا هیبره. خانواده هاشون به 

 .شدیم

 لیپر سر و صدا که همشون دل یعالم بچه  هیرو لبام نشست. تصور موسسه با  یمحو لبخند
سخت نبود. دل تو دلم نبود تا زودتر روز افتتاح موسسه  ادیموسسه بودن، ز یادامه بقا

 یرو از نور نیشد. اروشن  میخودم بودم که حس کردم صفحه گوش یبرسه. تو حال و هوا

 .دمیشد فهم سسقف منعک یکه رو چوب ها

نهصد و سه بهم  یشماره  شیناشناس با پ یشماره  هیرو برداشتم و نگاهش کردم.  میگوش

 .اس ام اس داده بود

 ...سالم_
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 کم اصال ایبده.  امیبهم پ یشماره ناشناس ومدیم شیشدم. کمتر پ رهیبه اس ام اس خ کنجکاو
رو  یگوششماره شدم و خواستم  الیخیرو بدم. ب یناشناس یمن جواب شماره  ومدیم شیپ

 .اومد امیبرگردونم سر جاش که دوباره از همون شماره پ

 .رفته باشه ادتیمنو  دمی؟! با یدیبرفت. جواب نم دهیاز دل برود هر آنکه از د_

کردن خودش داره با من  یمعرف ی! بجا؟یبود نصفه شب یک گهید نیهام تو هم رفت ا اخم
 گفتیتو دلم م یزیچی. دادیمنو قلقلک م یزیچی! هی! اما کنجکاو بودم بفهمم ککنهیم یباز

 !انهیاز آرمین و شا ریغ یآدم کس نیا

 : حرکت کرد و نوشتم یرو صفحه گوش دستم

 !شما؟ _

گار طرف آدم پشت خط معلوم شه. اما ان نیا تیمنتظر بودم زودتر هو یچرا ول دونمینم
از همون  امیکه دوباره پ یبعد امیاز اومدن پ شدمیم دیقصد جواب دادن نداشت و داشتم نا ام

 .شماره رو صفحه نقش بست

 .حهیمل_

 نرویدهنم باز موند و ماتم برد! چشمام داشت از کاسه ب دمید یکه رو گوش یکلمه ا دنید با
که  یاز دستم ول شد و صاف خورد تو دماغم! درد ی! اون قدر ماتم برده بود که گوشزدیم

 !دمیمنو به خودم آورد! دستم رو رو دماغم گذاشتم با ضرب از جام پر دیچیتو صورتم پ

 امیپ نیا یعنیواقعا خودش بود؟!  یعنیشدم!  رهیخ میگوش یرو یبه نوشته  گهید باری

 !نبود؟ یسرکار

 !هوا رفتنش شکوه کنم یبخاطر ب دیبا ایخوشحال باشم  دیبا دونستمینم

 !؟یبگ یزیچ یخواینم_

 دایپ نانیاطم دیبا شدمیمطمئن م دی! اما بادیچرخیم میصفحه گوش یهدف رو یمدام ب چشمام

 !که خودشه کردمیم

نگذشت که تماس برقرار  یزیتماس رو لمس کردم. چ یو با عجله قسمت برقرار اریاخت یب

 .سکوت رو پر کرد شوازیپ هیشد و 

 رمیگیدستاتو م بندمیم وچشام

 رمیهر شبو با تو تو خواب راه م من

 دستام زنهیم خیقلبم  زنهیم تند
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 حرفام رهیم ادمی رهیگیکه م بغضم

 شونهیاز بس حالم پر رهیم ادمی

 مونهینم ادشیکه دل تنگه  آدم

 مونمیتو زنده نم یبگم ب نکهیا

 کم بترسونم هیبشه تو رو  دیشا

 وونهیا یبارونه ماه رو ستاره

 شونهیمثل موهات امشب پر ایدر

 انیهات با من تا صبح لــ*ب در خاطره

 ها تنهان؟ وونهیگفته د یک دروغه

******************** 

 یه خست یقطع کنم که صدا خواستمیکم کم م گهیبدجور گرفت... د شوازشیبا اهنگ پ دلم

 ....یتو گوش دیچیدختر پ هی

 ....جانم مهبد_

 !گلوم رو فشار داد. خودش بود... خود خودش یزیچ

! تا االن کجا خوردیسوال تو ذهنم چرخ م کیمطمئن بودم که خودشه! هزار و  گهید حاال
 یفرق چیه هیبود؟! چرا با من تماس نگرفته بود؟ اصال چرا رفت! چرا من براش با بق

پتک تو سرم  نیجواب مونده بودن دوباره داشتن ع یکه ماه ها ب یینداشتم؟! سواال
باعث شد  یبدونم چه منطق خواستیرو بشنوم. دلم م شجواب خواستی. دلم مخوردنیم

 یبود. با صدا دهیشوکه شده بودم. زبونم به سقف دهنم چسب شیشدن ناگهان دایبره! از پ

 : گفتم دمشیکه خودمم به زور شن یفیضع

 !چرا؟ حهیچرا مل_

 متیر نیا شدی. مگه مشناختمیرو خوب م قشیکوتاه و تند و عم ینفس ها یکرد صدا مکث
شده بود... حس کردم االن هاس که بزنه  ینفس هاش رو نشناسم؟! نفس هاش با بغض قاط

 ...نشه یجورنیکه ا کردیرو م شیاما داشت تموم سع هیگر ریز

 ...رفتمیم دیمهبد با رفتمیم دیدارم که بگم من با زایچ یخیل_
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نا  یزایچ ی! چرا پشت همه کردیم یمن رو روان دیبا یکلمه  نیهام تو هم رفت... ا اخم
 یلعنت دِ یبا نیتبرئه کردن خودشون از یهست؟! چرا آدم ها برا شهیهم دیبا هیمتعارف 

 !کنن؟یاستفاده م

 گفتنش یبرا زهایچ یلیخ دمیکنترل خودم و حرکات و صدام رو از دست دادم. با ناخودآگاه
 اجیکه بهش احت یحق من بود که بدونم چرا درست وقت نی. ادادیم حیتوض دمیه باشه. باداشت

 !رو از من گرفت یو چ یداشتم تنهام گذاشت... تقاص ک

 :بلند شد و گفتم صدام

به  یکه محکومم کرد ییروزا و شبها یبرا یبگ یدار ی! چ؟یلعنت یبهم بگ یدار یچ_
 ؟یدار یچه جواب یرفت یکاش منو گذاشت یبا هزارتا چرا و ا نکهیغصه خوردن! به ا

 یاش باعث شد اخم هام از هم باز شه و بادم خال هیهق هق گر ینگذشت که صدا یزیچ
دل آزرده شه... اما انگار بدجور  ایکنه  هیدوست نداشتم باعث شم که گر وقتچیشه... ه

ک تر شده بود. خواهش رو تو صدام ناراحتش کرده بودم. انگار از قبل تر ها هم دل ناز

 :و گفتم ختمیر

 ...نکن لطفا هیگر زدمیداد م دینبا خوامیمن معذرت م_

رو بشنوم  حهیجواب مل نکهیبه در خورد و فرصت ا یدو ضربه ا یکه تموم شد تقه  حرفم
وارد اتاقم شد و برق رو روشن کرد کنجکاو نگاهم کرد. نور چشمم رو زد  الیازم گرفت. ل

اهش سمتش. نگ دمیمسلط شم چرخ دمیتونستم به د نکهیو باعث شد صورتم جمع شه. بعد از ا
و آوردم ر یکشونده بود. گوش نجایرو به ا الیدادم بود که ل یصدا نمبهم مشکوک بود. فکر ک

 :گفتم الیو رو به ل نییپا

 شده؟ یزیچ_

 .ثابت موند یبر اندازم کرد. و آخر نگاهش رو گوش متفکر

 صدات باال رفت؟ هویشده؟ چرا  یزیچ_

 :. با سر به در اشاره زدم و گفتمودیداشتم. اما االن وقتش ن ادیدادن ز حیتوض یبرا وقت

 .. درو ببنددمیم حیبعدا توض_

گفت. رفت و در رو هم پشت سرش بست. بعد از  یآروم یباال انداخت و باشه  یا شونه
رو باال آوردم و کنار صورتم دم گوشم گذاشتم.  یمطمئن شدم گوش الیاز رفتن ل نکهیا

 .هنوز هم پشت خطه دونستمیم

 ؟یآروم شد_
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پر از آرامشش... واسه نگاه  یذره شده بود. واسه صدا هیرو فوت کرد. دلم براش  نفسش

 .شییایبزرگ و درمهربونش. واسه دل  یعسل

 !م؟ینیرو بب گهیهم د میتونیم یخوبم. ک_

و ر دنتیتحمل ند قهیدق هی گهیبگم که اصال د خواستیاالن! دلم م نیبگم هم خواستیم دلم
و صابخونه  ییجا رهی. آدم که نصفه شب نمستیوقته و درست ن رید دونستمیندارم. اما م

 :گفتم میباطن لی. بر خالف مکنهیرو معذب نم

 .ی... هر وقت که تو بگیهر وقت که تو بخوا_

ه کرد که ب دیترد دمیشا ای. گشتیوقت مناسب م هیکرد. انگار داشت تو ذهنش دنبال  مکث
الف . اما بر خمینیرو بب گهیهم د دیخودش گفته بود با نکهیبا ا مینیها هم رو بب یزود نیهم

 :تصور من به حرف اومد و گفت

 !فردا صبح خوبه؟_

 یلیصداش برام خ دنیشن ،یخبر یزدم. باالخره بعد مدتها ب یبود! لبخند محو یعال خوب؟

 .بود زیبرام سوال بر انگ یزیچیبود. اما در مورد صداش  ندیخوشا

 رفته باشه! همون لیتحل نقدریبود. سابقه نداشت صداش ا یانرژ یخسته و ب یلیخ انگار

 .وابش رو هم دادمج کردمیبودن حالت صداش فکر م بیطور که به عج

 !؟ هیجوریصدات  نقدریفقط تو چرا ا هیاره عال_

غمگین  ینسبت به قبل ساکت تر و حت یلیدهنش رو صدا دار قورت داد. حس کردم خ آب

 ...تر شده

 !سرکار بودم تازه اومدم خونه_

هم رد  مهیاز ن یساعت، که شب حت نیحرفش ابروهام باال رفت! کار؟! اونم تا ا دنیشن با
 دیدختر تنها! که اصال با هی...! اونم دیکشیطول م قدرنیبود که ا یشده بود؟! اون چه کار

 !شدن هوا خونه باشه کیقبل از تار

 ؟یکدوم کار؟! چرا تا االن سرش بود_

سوال رو هم به فردا صبح  نیجواب ا نیهم یبده برا حیتر از اون بود که بخواد توض خسته

 !موکول کرد مینیکه قرار بود هم رو بب

 !؟ یایم یک یخب نگفت گم؛یفردا بهت م_

 قبلش شدینبود م ی. اما خب مانعمیقول و قرار داشت یسر هیافتاد که ما با عماد  ادمی تازه

 .میرو هم با خودمون ببر حهیمل شدیاگر م یحت ای. میو حرف بزن نمیرو بب حهیمل
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 !! ساعت نه خوبه؟؟یفردا صبح خونه ا_

 :رو صاف کرد و گفت صداش

 با هم میتا نه و ن ایسر کار باشم تو هشت ب دیما ؟ من ده با یخونه  یایهشت ب یتونیم_

 .بعد من برم میباش

 میاز قد خب یکم بود ول میتا نیو ا میبه هم بزن میحرف داشت یلیبود! هرچند خ یخوب شنهادیپ

 .بود متیشروع غن یبرا نمی! همیچیبهتر از ه یگفتن کاچ

 !سر ساعت هشت اونجام_

و خنده اش ر یوقت بود که صدا یلی. فکر کنم از بس هول بودم خندش گرفت. خدیخند اروم
: >>ضعف کردم گفتیافتادم که م یسچیطل رضایجمله از اهنگ عل هی ادیبودم.  دهینشن

 << !ینیریواسه خنده ات عشقم بس که ش

هم باشه خنده اش، بازم برام  هیثان هیاگر کمتر از  یبود... حت نیمنم به خنده هاش هم حس

 .ارزش داره

 !؟یندار ی... منتظرتم. کارایباشه ب_

منم از لحن آغشته به خنده اش خندم گرفت. نتونستم کنترلش کنم و همراه با خنده  باالخره

 :گفتم

 !داشتمیتلفن نگهت م نیا یبح پاتا ص ینه... اگر به من بود و تو خسته نبود_

 :هوا گفت یکه بعد از چند لحظه ب میخنده اش باعث شد ساکت شم. جفتمون ساکت شد تک

 !شهیبرام، تو نم ایدن نیکس تو ا چیدلم برات تنگ شده بود. ه یلیخ_

 شتری. اگر بنییپا ختیریم یهر نمی. تو سزدیم یجمله هاش داشت بندر دنیبا شن دلم
و من از فاش شدن راز دلم هراس  شدیقطعا دستم براش رو م زدمیو حرف م موندمیم

! اما باز رازم هیاحساس من بهش چ دونهیکه خودشم م گفتیبهم م یحس هیداشتم! هر چند 

 : فتمرو سر به مهر نگه داشتم و گ

 !ریشبت بخ گهی! خب دشتریمن ب_

 : درنگ جوابم رو داد یب

 !ریشب بخ_

حد اقل از ذوق دوباره  ایمکالمه رو تموم کرد که تا معذب نشم  نیزود تر ااونم عمدا  انگار
 نیا ای. کردیم دایمکالمه تا ابد ادامه پ نیا خواستیصداش جوون مرگ نشم! دلم م دنیشن
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. خودم رو تو رخت خوابم با ضرب ول کردم و دراز شدیاالن صبح م نیتر هم عیشب سر
ته جون تازه گرف هیلبخند گله گشاد زدم. انگار قلبم و روحم  هیبستم و  روو چشمام  دمیکش

 !دیجد دیام هیبود. 

بود. از جام پاشدم و در اتاقم رو باز کردم که همزمان  دهیخواب هم از سرم پر گهید یحت
و ر ی... کم کم از لبخند پر انرژکردنیسمتم. منتظر نگاهم م دنیچرخ لیو سام و سه الیل

 .دمیو دست هام رو به هم مال دمیخوش خند لبام متعجب شدن. سر

 !شده؟ یچ نیاگر بدون یآ یآ_

 :جا باهم گفتن هیگروه سرود شد و  یادم ها نیع صداشون

 !شده؟یچ_

 :دو برابر کردم و گفتم صدام رو یشون خندم گرفت! انرژ ییهم صدا از

 !برگشته حهیمل _

همشون باال رفت اما انگار براشون  یدنبال حرفم نگاهم رو روشون چرخوندم. ابروها به

 :نگاهشون کردم و گفتم ی. سرم رو کج و سوالدینبود! لبخند رو لبام ماس بیعج

 !ن؟یخوشحال نشد _

شده بود، با پارچه  سیخ وهیم یسر هیهمون طور که دستش رو که، بخاطر شستن  الیل

 :گفت کردیخشک م

 !به نبودنش میبرگشته تازه عادت کرده بود یواسه چ _

ر ب دینبا حهیمل یعنی! زد؟یبود که م یچه حرف نی! واقعاً اختیاوقاتم بهم ر الیحرف ل از

 !برگشتنش درست نبوده؟ یعنی! گشت؟یم

اونا نبود.  یبود برا ندیمن خوشا یبرا حهیکه برگشتن مل یهام تو هم رفت. اونقدر اخم
ان.  دهیهم عق الیکه اونام با ل دادیو سام هم نشون م لیتفاوت سه یب ی افهیق الیعالوه بر ل

 !و افاده اس سیهمه ف نیپشت ا یبدونم چه منطق خواستیدلم م

 !قاً؟یبود دق یحرف چ نیمنظورت از ا_

 خوانشیپ یشده  زیسنگ براق و تم یدستش رو رو یتو ینگاهم کرد و پارچه  یجد الیل

 .گذاشت

بده که چرا  حیتوض هی یکه حت شهیآدم ارزش قائل نم یکه، واسه  یکه آدم نهیمنظورم ا_

 !؟یاز برگشتنش خوشحال شه! متوجه شد ینداره کس یلیدل ره،یداره م
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ته رش لیبگم که سه یزیو تحکمش حبس شد! خواستم چ تیام از اون همه جد نهیتو س نفسم

 :به دست گرفت الیکالم رو بالفاصله بعد از ل ی

باشه اون راهش رو  کیاگر راه هم تار ی! حترهیگیم ادیکه بره؛ راِه رفتن رو خوب  یآدم_

 !...کارو باهات نکنه نیاز کجا معلوم دوباره هم کنهیم دایپ

 شدمیم یپتک تو سرم فرود اومد. کل ذوقم کور شده بود. داشتم عصب نیجفتشون ع جمالت
که خودم کرده بودم و اجازه  ییقضاوت ها بود، بلکه واسه زیبرام عز حهیمل نکهینه واسه ا

 .افکار نادرست، تو ذهن همه مون رشد کنه نیداده بودم ا

ا داره بگه چر زایچ یلیپشتشه! حتما خ یقانع کننده ا لیحتما دل دیاون نبود یشما که جا_
 ن؟یکنیحرفاش قضاوتش م دنیبدون شن

 : باال انداخت و به من با چشماش اشاره زد ییابرو سام

 !؟یکارو، نکرد نیا یخودتم کرد _

و تو چشم خودت  شهیم لیاول دودش به سمت خودت ما یبزن شیاگر یه جا رو آت میگن

 : ام به هم چفت کردم و گفتم نهیس ی! دستام رو رونهیهم رهیم

آدم بخواد فرصت  شهینم لیکرده، دل یاون هر اشتباه ایکردم  یمن هر فکر نادرست_
ه بود! از شماها ک مینخواه م،یستین م،یاون نبود یکدوم جا چی! ما ههریبگ یجبران رو از کس

رو  یکه قدرت گذشت ندارن و همه چ نیباش ییادمها قدرنیکه ا دهیبع نیخواهر و برادر من
داشتم بهش  اجیکه احت یداره، درسته موقع یخاص گاهیمن جا یبرا حهیل. مرنیگیبه دل م

 .گاه باشه هیتک تونستیرفت، اما خودش داغون بود و نم

 .. حرصم واقعاً در اومده بودشدیادا م یبا لحن عصب حرفام

 .دیگاه بودن ند هیتک قیاون تورو ال یول_

 بودم،یم حهیمل یگاه برا هیتک دیتنم گر گرفت. من واقعاً اون روزا که با الیحرف ل با
 حهیمدام دنبال محکوم کردن مل الیبودم چرا ل دهیگاه باشم چون، خودم لغز هیتک تونستمینم

 یکه حت میدیرس نجایکار کرده بود؟! چطور به ا یچ یبود؟! مگه اون با ماها جز خوب
و با  کردنیکه مدام قضاوتش م حهیمل یها یدور و بر نیع یکیشده بودن  مخود من خانواده

 .کردنیم یتیو احساسش نداشتن اونو ترور شخص یکه از زندگ یدرک

هم با اون  هگینفر د هیگاه بشه  هیگاه بودن نداره اون آدم اگر تک هیتک اقتیغزه لکه بل یکس_
 یدرد کس تونمینم گهیکه من اون قدر خستم که د دیاونم فهم دمیمنم لغز الیل کنهیسقوط م

 ...بکشم دکیرو، رو شونه هام  گهید
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د. بر قرار ش ینیبود چون سکوت سنگ نیروش رو برگردوند... فکر کنم حرفم سنگ الیل
خورد برگشتم به اتاقم...  یخوب منظورم رو گرفت. با اعصاب الیحرفم کامال واضح بود و ل

دِل آزرده  هیسردرد و  هیاون همه ذوق که جاش رو به  فیبود... ح یا جهینت یچه بحث ب

 !...داد

 و هییتنها ریدستام، دلم و افکارم درگ ام،یبار حس کردم چقدر دن نیاول یاون شب برا و
 نیکه چقدر از ا کننیخانواده ام هم درک نم یبار حس کردم که حت نیاول یتنهاس! برا

د. اونا ش یو آرزو هام فدا میخستم. درک نمیکردن که کل زندگ تیهمه مسئول نیو از یزندگ
من از درس  یکردن، نه جا یمن کارگر ینه جا یبودن داشتن وقت گاه هیاز تک یچه تصور

داشته باشه، نگذشته  تونهیدانشگاه رفتن ساده آدم م هیکه با  یاجتماع یها تیو موقع

 !...بودن

سرد و گرم روزگار رو  یداشتم... از اونکه از همون بچگ یشتریب یانتظار ها الیاز ل من
آدمها  شهیگاه بود...اما خب هم هیتک شهینم شهیبود انتظار داشتم بدونه که هم دهیچش

 ...ستنین میکه ما انتظار دار یاونجور

شدم. از خونه نشستن خسته شده بودم. از  رهیخ کمیو به سقف اتاق تار دمیجام دراز کش سر

 .شده بود خسته شده بودم جادیا میماریکه بخاطر ب یکاریب نیا

 تونستنیبزرگ شده بودن و هر کدوم م گهیسرم گذاشتم. بچه ها د ریدست هام رو ز جفت

 .رنیون رو به دست بگش یعنان زندگ

 یدگزن یکرده بودم؟! کجا دایدست پ میتو زندگ ییبودم؟! به چه آرزو دهیمن به کجا رس یول

 !کردم؟ یخودم زندگ یرو واقعا برا

 !جاش چیه

! دلم خوادیباشم که دلم م یاون باریخودم باشم...  یخودم باشم...! برا خواستیم دلم
 و دیبزرگ شد نرس یکدوم از آرزوهاش وقت چیباشم که به ه یکار یاون بچه  خواستینم

 ...حسرت بخوره دیشد فقط با ریپ یوقت

درس  خواستیام فکر کنم...! دلم م ندهیبه آرزوهام و آ شتریکه ب کردیوادارم م یحس هی

 .کردمیکارو م نیا دمیبخونم دانشگاه برم و به جامعه برگردم... و با

 :مو برش داشت دمیکش یکوتاه قیروشن شد. نفس عم یوباره گوشافکار خودم بودم که د تو

 .میخوریفردا صبحونه نخور با هم م_

 :دنکر پیکه باال اومد شروع کردم به تا بوردمیبود. لبخند دوباره مهمون لبام شد. ک حهیمل

 .ریشبت بخ ی. بخواب خسته ازمیباشه عز_
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 .شد وریبهش دل امیگل رز گذاشتم. پ یاموج هیبراش  و

 ...فکر و دغدغه یشبت ب_

دغدغه  یشب من ب چیآرزو محتاج بودم. اما ه نیداشتم. چقدر به ا ازیجمله ن نیبه ا چقدر

 ...نبود الیفکر و خ یبرام ب یشب یچیدرد نبود. ه یشبم ب چینبود ه

 هیثان و قی. دقادادیگلوم رو فشار م یزیچ هیخود صبح پهلو به پهلو شدم و خوابم نبرد...  تا
 یدرد سمج از لحظه به لحظه  هیخاطره  هی قه،یکه بگذرن... هر چند دق کندنیها جون م

 .شدیو اشک تو چشمام جمع م ومدیجلو چشمم م م،یزندگ

 یخودم به خاطر لحظه ها یخودم، بخاطر درد ها یبیبار بود که دلم بخاطر غر نیاول

 ....کردم هیصدا گر یکه داشتم سوخت و ب یسخت

از اون رخت خواب که کل شب شده  ومدیاعت هفت که تازه آفتاب داشت باال مس باالخره

 ...دل کندم دم،یبود بستر شکنجه ام دست کش

نبود  ییصدا چیشده بود... تو خونه ه دهیخواب بودن و انگار گرد مرده تو خونه پاش همه

 ...تاک ساعت کیجز ت

 که اون روزا ی! سوالم؟ی! من چم؟یشدم... من ک رهیاش به خودم خ نهی... تو آیدستشوئ رفتم
ودم . به خدمیکش نهیخودم تو آ ریبه تصو یبود. دست نایهم شدیهمش ناخودآگاه تو ذهنم اکو م

 .دلم با اشک تو چشمام لبخند زدم یبا تموم غم ها

 ی... دل به چ کنمی... خوده خودم کم مکنمیآره... غم تو کم م سازمیهامو خودم م یخوش _
 دلکم؟ یخوش کرد یو به ک

 ینباشه که همه چ یکی گهیآدم در مونده نباشم! د هی گهیجا به خودم قول دادم که د همون

 ...ارمیشن خم به ابرو ن جیبس همیعل ایدن یاگر همه  ی! حتکنهیم تشیاذ

تو  دمیاز همون جا و همون لحظه شروع شد. مشت مشت آب پاش میبزرگ زندگ یها میتصم

 .شدم رهیخ دیچکیکه از سر و صورت و موهام م یو به آب دمیکش یقیصورتم... نفس عم

 .کردیکه غم تو نگاهش غوغا م یشدم... به اون رهیخ یبار به اون مهبد قبل نیآخر یبرا

اومدم و برگشتم تو  رونیب ییام رو برداشتم و صورتم رو خشک کردم. از دستشو حوله
 هگیشده بود زل زدم. د یتکرار یاتاقم. کمدم رو باز کردم و به چند دست لباسم که اساس

. انگار سلول به سلول کردیطلب م دیجد ینخ نما شده بودن. انگار کمدم هم لباس ها یلیخ
ا ب میخواست. لبام رو بهم فشار دادم. دستم رو به سمت لباس مشکیم دیجد یزایچ میزندگ

رنگ کتانم بردم. لباسم رو عوض کردم و در اتاقم رو  یریو شلوار ش دیسف یچهارخونه 

 .شدم لیسه ی نهیبه س نهیرفتم بستم، که س رونیازش ب نکهیبعد از ا
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 !موهام تا نوک پام رو متعجب بر انداز کرد از

 جناب؟یعال ی! کجا اول صبحیرینفس گ پیعجب ت_

دادن  حیتوض ایحرف زدن  ی. حوصله دمیبهش کردم و از جلوش کنار کش ینگاه مین
نداشتم. عقب گرد کرد و رفتنم به سمت آشپزخونه رو با چشم دنبال کرد. رفتم آشپزخونه و 

 .دمیکردم و ال جرعه سر کش یخال وانیرو تو ل کمشیدرآوردم.  خچالیآب رو از  یبطر

 .رسونمیم رو تا اومدن عماد م. خودگردمی. بعد بر مرونیب رمیدارم م_

و کامال ت شیخش دار شده بود و گرفتگ دنم،یشب قبل و از بابت نخواب یها هیاز گر صدام
و زل زد بهم. چشم هام  ستادیا خوانشیکنجکاو جلو اومد. جلوم اونور پ لی. سهزدیذوق م

 یبفهمه که کل شب رو ب یکس ایکردم.  هیبفهمه گر یکس خواستی. دلم نمدمیرو ازش دزد

 .دمیکش یخواب

 !؟یکرد هیتو گر نمیبب _

حرفش سرم باال اومد و نگاهم قفل نگاه غمزده اش شد. اما بازم نگاهم رو ازش گرفتم و  با

 : گفتم

 !حرف رو ؟ نیا ینه از کجا آورد_

 .تر نگاهم کرد قیرو خم کرد و دق سرش

 .نمیباال بب ریسرت رو بگ_

هست ول کن نبود و انقدر  یزیچیکه  شدیمطمئن م یبود و وقت زیت شهیباز هم مثل هم لیسه

 !هیچ انیتا بفهمه که جر شدیم چیپاپ

 :و گفتم دمیخودم رو از جلوش کنار کش دوباره

 با ما؟ یاینم ایباالخره  یایم_

 .کفشم شدم دنیرفتم. مشغول پوش یاتمام جمله ام به سمت در و جا کفش با

 ؟ یکرد هیگر یواسه چ_

 هیکردن هاش نشد! با اخم نگاهش کردم، اونم با  نیج میعوض کردن بحث هم مانع س یحت
براش، آدم جواب  دیخونه گناه بود و با نیکردن هم تو ا هیاخم خفن زل زد بهم... انگار گر

 .دادیپس م

 نیدلم گرفته بود هم، حق ندارم دو تا اشک تو ا یوقت یعنیجواب پس بدم؟!  دیبا نمیواسه ا_

 !زم؟یخونه بر
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از لحن تند و  دمیشا ایخورده بود.  کهیگرفت. انگار که از حرفم  یبیرنگ عج نگاهش
ارم بز نکهیکج خلق باشم. بدون ا قدرنیا یجا خورده بود. سابقه نداشت اول صبح میعصب

ه رفتم و در زنگ زد نییرو هم تو روش بستم. از پله ها پا ییرایجوابم رو بده رفتم و در پذ
کردم. دم آخر برگشتم و نگاهش کردم هنوز سر جاش خشک شده  ازو به کوچه رو بر ی

 .شده بود رهیپاش خ یجلو ییبه جا کردیبود. اما منو نگاه نم

 .حوصله بودم یرفتارم درست نبود. اما کالفه و ب یاول صبح دیشا

 .آوردم رونیشلوارم ب بیرو از ج ی. درو بستم و گوشدیلرز بمیتو ج میگوش

 ؟ یایم یدار ریسالم صبح بخ_

 .نمتیبیسالم آره تو راهم. م_

. سرم دادیفشار م دایهام رو شد قهیاز دو طرف، شق یکی. انگار که کردیسرم درد م چقدر
بزرگ داشت گرفتم. درد سرم، بدتر شد  دیسف یکه ابرها یرو به سمت آسمون صاف و آفتاب

 .رمیبود البته اگر سردردم رو فاکتور بگ یزیو چشمام رو به هم فشار دادم. صبح دل انگ

شدم.  رهیخ نیماش یاز پنجره  رون،یگرفتم. عقب نشستم و به ب یتاکس هیو  ابونیسر خ رفتم
متر ک ی... پرنده هاشتریب یها نیبلند، ماش ی... آپارتمان هاکردیم رییکم کم داشت شهر تغ

و درخت چنار  ییطال یپرتقال و کاج ها یاز درخت ها یتوش اثر گهیکه د یعتیو طب

 .نبود

رو سرش به وجد  یو باز شدن شونه ها دنشیکه از د شدینم دهید یتو شهرمون هدهد گهید

 .نبود که محو تماشا کردنش بشم یبزرگ یپروانه  گهی. دامیب

 !ن؟یبریم فیکجا تشر_

 :راننده به خودم اومدم یصدا با

 .یواحد یکو_

نگاهم کرد. منم نگاهم بهش  نهیاش رو حساب کردم. از تو آ هیپولم رو در آوردم و کرا فیک
 شیعسل ی. چشماومدی... شکسته بنظر میجو گندم یبود با موها یگره خورد. مرد جوون

 .پهن و متناسب با صورتش بود یهم کم شینیداشتن و ب یآرامش خاص

 .خص بودمش یمیقد یخورده  هیزخم بخ هی یگونه اش جا رو

 دم؟یند ییشما رو قبال جا_

 .من که آشنا نبود یتر نگاهش کردم. برا قیباال رفت و دق ابروهام

 .گمون نکنم_



www.taakroman.ir  

 

  

 
465 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

 .نگذشت که انگار گل از گلش شکفت یزیگرفت و ساکت شد. چ نهیرو از آ نگاهش

 . مگه نه؟یساختیموسسه م هیکار  یواسه بچه ها یکه داشت یهست یاومد! شما همون ادمی_

 : تو جوابش زدم. چشماش برق زد و با ذوق گفت یمحو لبخند

پاتوق ها  نیبرادر منم تو هم یطال بشه بچه یزنیم یدست به هرچ شاهللیبده ا رتیخدا خ_
بچه هارو پناه داده و  یستیو بهز یشما با رفقات اونجا رو جمع کرد یاز وقت کردیکار م

 .از خانواده ها راحت تره یلیخ الیخ کنه،یم تیخانواده ها رو حما ریهر چند بخور نم

جا به درد  هیمنم شد. حس کردم باألخره  یدرون تیچهره اش باعث رضا تیرضا احساس

 .خوردم

 !حاال قراره بهتر هم بشه. تازه اولشه_

 :و از ته دلش گفت دیخند

 ...باشه ارتی... امام رضا دالشهدایاجرت با س_

 ...گهیآدم د هی ریخ یقشنگ تر از دعا یزیچه چ و

مورد نظر  یبه محله  دمیو خدارو شکر کردم. سرم رو بلند کردم و د دمیکش یقیعم نفس

 .شدم ادهیکردم و پ ی. خداحافظمیدیرس

از  ترشیب کمیانداختم.  نایا حهیمل یچرک گرفته  یول دیسف یبه خونه  یسر کوچه نگاه از
بود و خزه زده  ختهیگچش ر واریاز د ییافتاده بود. جلوتر رفتم. قسمت ها ختیقبل از ر
بود. خونه چهل سال ساخت بود و کم کم داشت  ختهیهم ر یروانیش یاز رنگ نما یبود. کم

 .دیکشیبه سر و روش م یدست هی یکی دی. باشدیفرسوده م

د. خشکم ز دنشیشد. با د انینما حهیدر بزنم، در، در کمال تعجب روم باز و مل نکهیاز ا قبل
و  و چشماش گود رفته بود دهیپر یلیانگار منو برق گرفته بود! رنگش خ یولاون لبخند زد 
 ی؟! ناباور نگاهش کردم اگر با پاسرش اومده بود ییرنگ بود. چه بال یب یلباش هم اساس

 .شناختمینم افهیشکل و ق نیرو با ا حهیبودم قطعا مل ومدهین خونه نیخودم به ا

 !داریمشتاق د_

 : گفتم یفیضع یدستش رو جلو آورد تا باهام دست بده. با صدا و

 ؟یواقعا خودت_

چشمش  ریز یخوردم...! اما زود به خودش اومد دست سیبعد از حرفم تو نم چشماش خ و

 .و اشکش رو پاک کرد دیکش
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 ...تو بده جلو در ایب_

 رفته بود! رفتم تو دمایاز  یبهش بگم اما همه چ دمشید یآماده کرده بودم که وقت زایچ یلیخ
خونه به همون شکل سر جاش بود. فقط رنگ و  لیو کفش هام رو جفت کردم. هنوز وسا

 .رو رفته تر شده بودن

 .مهبد جان یخوش اومد_

 .دیبهت زده ام دوباره روش چرخ نگاه

 !؟یشد ینجوریچرا ا_

 تخیغم چشماش ر دنیلبخند کم جون بهم زد. غم عالم با د هینشست و بعد از سوالم  روبروم

 ...شناسمیخوب م یلیلبخند ها رو خ نیکه از سر درد بود! من ا یتو دلم! لبخند

 شدم؟ یچجور_

اون دختر شاد نبود.  گهیبود. د دهیچشماش به صفر رس دیچشماش کم شده بود. ام فروغ

 .بود نبود یاون دختر که منبع انرژ گهید

 !حه؟یبا خودت مل یکرد کاریتو چ افتیداغونه ق_

 .نگاهم کرد. کم کم غم تو چشماش نشست یخنث

 یها صاف کنم. رفتم که حسابم رو با دلم صاف کنم. به اون اول یلیرفتم که حسابم رو با خ_

 !نه یبه دوم یول دمیرس

 یبرا دیبا حهیمل گفتیاون حرف آراد افتادم که م ادی هویبود؟!  یها ک یلیاز خ منظورش

 .بود کمکش کنه حهیخانواده مادر مل یها یپرونده که مربوط به خرابکار یسر هیبرد  شیپ

 :دمیپرس ظیهام تو هم رفت...! با ق اخم

بشه  یبشه؟! که چ یزجر کشت کردن که چ تیها که کل زندگ یاون عوض نیب یرفت_

 !هــان؟

 یچ چیکه از دستشون راحت شم! که دست از سرم بردارن! اما ه رمیکه انتقام بگ_
و  موندمیکاش م یکه ا یشدیموندم تو هم مانعم م ینشد. اگر م خواستمیکه م یاونجور

 !یشدیمانع م

 تشیاذ ی.... چشام رو بستم و روم رو ازش گرفتم. پس حسابدیلرزیم تیزور عصبان از

 ...ایکرده بودن... لعنت
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کجاست و تو چه  حهیمل دونستیهمه مدت م نیاز دست آراد به جوش اومده بود اون ا خونم
خفه اش کنم! خرخره اش رو بجوئم!  خواستیبود! دلم م اوردهیاما خم به ابرو ن هیوضع

 !شه تا آراد به اهدافش برسه؟ یدختر بدبخت قربان نیشد ا یچطور راض

هان  ینداد حیرو توض ینزده بود؟! چرا خودت به من همه چ یچرا آراد به من حرف_

 !چرا؟

 رتیباال انداخت و با ح یکرد. شونه ا دایپ شینگاهش عوض شد و به تعجب گرا رنگ

 : گفت

برات شماره تلفن گذاشتم  یدادم من حت حینامه بهت توض هیرو تو  یمهبد من همه چ یول_
 یزیو چ یو سمت آراد نر یریکه دوست توعه سراغ منو بگ الدیاز م یتونیو گفتم م

 شیپ م،یانجام بد سیپل یمشترکا با اداره  خواستم،یکه م یتو کار یکه مشکل و خلل ینپرس

 !ادین

! از کدوم نامه حرف گفت؟یداشت م یچ شدیم شیپ یهر لحظه گشاد تر از لحظه  چشمام

 : نگاهم کرد و معترض گفت جیگ دیبهتم رو د ی! وقتزد؟یم

 !ی! مهبد نگو که نخوندینگو که تو اون نامه رو نخوند_

پاکت  هیشون  هیآن اون صحنه که همسا کیبه دو طرف تکون دادم! در  رونیرو ح سرم
! زدیاز اون نامه داشت حرف م حهیمن! مل یوا ینامه سمتم گرفت جلو چشام رژه رفت...ا

تو اتاقم گذاشته بودم که بعدا  ییجایکه  نیمن به کل اصال فراموشش کرده بودم و با ا یول

 !از خاطرم رفته بود چرا به کل دونمیبرم سراغش، اما نم

بده به من؟! من اصالً به کل اونو فراموش  یتون داد هیکه به زن همسا هیمنظورت همون_

 !یرفت یگذاشت یحیتوض چیه یتو منو ب کردمیکرده بودم! من فکر م

! زدیپلک هم نم یهدف زل زده بود به من و حت یطور ب نیمتعجب شده بود که هم اونقدر
مدت به فکر من بوده و بارها حتما فکر کرده که چرا  نیدرک کنم که چقدر تو ا تونستمیم

 !که خودش آدرس شون رو داده بود، نگرفتم ییمن، سراغش رو از اونا

تو  گذاشتم رفتم؟! تو... یحیتوض چیه یکه من تورو ب یمهبد تو واقعا...تو واقعا فکر کرد_

 ...من یعنی! ؟یمدت منو نشناخت نیاصال تو ا یعنی

درست جمله هاش رو تموم کنه. از جاش بلند شد و  تونستینم یشوکه شده بود که حت نقدریا
 سرش یجلو یکوتاه شده  ی. کالفه دستش رو تو موهادیخند یزد و عصب یپوزخند بزرگ

 .فرو کرد و اونارو باال زد
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 نقدریمن ا یعنیرفته باشه!  ادتیرو  یزیچ نیتو همچ شهیخدا مهبد اصال باورم نم یوا_
ده؟! نوشته ش یتو اون نامه چ ینیبب یکن یکه کنجکاو یحاضر نشد یارزش بودم که حت یب

 !؟یفهمیبدم م حیمهبد من نمیتونستم رودر رو توض

که در موردش کرده بودم بدم اومده بود. از خودم متنفر بودم. من  ییخودم و قضاوت ها از
عقل خودم محکوم و مجازات کرده  یحکمه هام مدام و بارها اونو تو م یبا سهل انگار

 .بودم

ش که از دست کردمیم یسع شتریب یگلوم و هر چ خیبا تمام توان دست گذاشت رو ب بغض

 .شدیتر م نیو سنگ کردیسماجت م شتریخالص شم ب

 .شرمنده ام یلیراجع به تو کردم خ یبد ی...من فکراحهیمل خوامیمن...من واقعاً معذرت م_

کالفه سر جاش نشست و  زدیم یچشمام که اشک توش جمع شده بود و به قرمز دنید با
. اما باالخره سرش رو باال آورد و دیکش یصورتش گذاشت. پوف محکم یدستاش رو رو

 .نگاهم کرد نیغمگ

 شهیکجام! هم یدونیم نکهیبا ا یریگیوقت سراغم رو نم چیچرا ه کردمیهمش فکر م_
و جفتمون  یکردیتو بحث رو عوض م دیکشیم شیپ حرف منو میمستق ریآراد غ

 یاحمقانه برا یدلخور هی! نگو که کال بخاطر یکنیکارو م نیکه تو چرا ا میدیفهمینم
 گهید یها یلیکنم تا خ یاون آدمها زندگ نیب شدم! مهبد من مجبور یو دوخت یدیخودت بر

مادرم و اعتماد  یخانواده  لیفک و فام نیشون مثل من حروم نشه. رفتم اونجا ب یزندگ
ارزش داشتن و  یلیکه خ یبرسم. به مدارک زایچ یلیشون رو جلب کردم و تونستم به خ

 .نجات داد شدیهارو م یلیخ

مادرش درست کرده  یاون روابطش رو با خانواده  یعنی. دادمیدقت به حرفاش گوش م با
 نیهمچ شدیاما تونست مدرک جمع کنه مگه م کردینم یبود؟! چطور با اون ها زندگ

 ؟یزیچ

 ؟یجمع کرد یگیمدارک رو که م نیا ی! چجور؟یکرد یزندگ یبا ک قایدق_

گرفتم و اعتماد  تیسوئ هیاونا  یایلــ*ب در یتهایمادرم و شوهرش! تو سوئ یزن عمو با
منو قبول داشت و اونقدر ها هم  هیبهتر از بق کمیبود که  یشون رو جلب کردم. اون تنها کس

هر  .کردیفکر نم زمیهارو رو اب بر یلیخ یممکن بود نقشه داشته باشم و پته  نکهیبه ا
مامان سر درآوردم از کثافت  ی. کم کم از روابط عمودادنیبهش م ییها دارهش هی هیچند بق

که  ییها یکارهاش! از تموم خراب یخوار نیهاش از قاچاق مواد کردن هاش، از زم یکار
 یراز زندگ نیارتش مرتکب شده...! و مهم تر از همه بزرگتر ییایدر یرویپدر بزرگم تو ن

رو نابود کرد... که اونم برات  یل زن بابام شد و همه چیچرا و به چه دل دمیمادرم که فهم

 ...بود علتش یکه چ گمیم
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عرضه بودم که  ی. چقدر ببود که من ازشون خبر نداشتم فتادهیمدت چه اتفاق ها ن نیا تو

 .کنارش باشم و نبودم تونستمیاون موقع هم م یحت

 تعجب کردم اما خب یلیخ یو اون حرفا رو گفت یپشت تلفن داد زد یاونجور شبید یوقت_

 .یفراموشم کرد کردمیبدم مهبد. فکر م حیتوض یتلفن تونستمینم

 .چند لحظه رو هم گذاشتم و سرم رو تکون دادم یرو با ناراحت چشام

روزا،  نیهام ا یناراحت یفراموش نکردم. من فقط عمده  هیثان هی یتورو حت چوقتیمن ه_

 !از تو بود یخبر یب

. اروم ردکیم تمی. بغض نگاهش اذمیشد رهیبهم خ هیپشت بند حرفام زدم. چند ثان یتلخ لبخند
شونه هام  یهوا سرش رو رو یمبل سه نفره نشست. ب یرو کمیاز جاش بلند شد و اومد نزد
 کهیاز بدنم رد شده باشه سر جام خشکم زد و از حرکتش  یگذاشت... انگار که برق قو

 .خوردم

 :دست سردم گذاشت یگرمش رو رو دست

 .دلم برات تنگ شده بود یلیمن خ_

 شدیم کیم نزدخودم بود! هربار که به یضربان قلبم تو گوشا دنیمسلسل وار کوب یصدا

 ...گرفتیقلبم اوج م

 !خوامتیم یلیمن بدجور عاشقتم و خ_

بسته گفتم و اون قدر هم با اعتماد به نفس ادا شد، خودم هم  یکه با چشم ها یجمله ا از
 نیرو بگم؟! چطور اصال ا یزیچ نیتعجب کردم! چطور به خودم اجازه داده بودم همچ

 !جمالت به زبونم اومدن؟

 : گفت یفیضع یکرد و لباش با بهت از هم باز شد و با صدا رو بلند سرش

 !؟یچ_

 دهدیلعنت بر زبان سرخ که سر سبز م یزد. ا برهیدستش مونده بود بدجور و ریکه ز دستم

 !؟یبود گفت یچ نیخاک بر سرت مهبد ا یبر باد! ا

 .و ازش فاصله گرفتم دمیکش رونیدستش ب ریاز ز عیرو سر دستم

 .فراموشش کنن یچیه_
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 نیشدم. نفسم از ا رهینقطه از موکت طرح دار کف خونه اش خ هیرو ازش گرفتم و به  روم
 میخورده بود که صاف زل زده بود به ن کهی قدرنیاعتراف نا به هنگام بند اومده بود. اونم ا

 !رخم و دست بردار هم نبود

 یحرف نکهی! بدون اکرد؟یفکر م یاالن داشت راجع به من چ یعنی دیکوبیتو دهنم م قلبم
شده  حبس نمیتو س دیبودنش به من، شد کیبزنه پاشد و رفت آشپزخونه... نفسم که از نزد

 .بود، آزاد شد

 : رو فوت کردم که از تو آشپزخونه گفت نفسم

 ؟یخوریم یصبونه چ_

به  یمجام بلند شدم و رفتم سمت اپن آشپزخونه اش. روبروش که قرار گرفتم لبخند گر از

 !قبل اون حرف رو بهش زدم یقی. انگار نه انگار که من دقادیروم پاش

شده بود بهم.  رهیبود حل شدم. اونم صاف خ نهیآ نیمهربونش که انگار ع ینگاه عسل تو

 :... با پلک زدنش به خودم اومدم و گفتمکردیوجودم اونو تمنا م یتو همه یزیچ

 ؟یدار یچ_

 :گفت ختیکه تو صداش ر یا یرو غنچه و چند لحظه فکر کرد و با انرژ لباش

 .دییمربا و کره هم موجوده قربان. شما سفارش تون رو بفرما م،یدار ریعسل هست، پن_

 .به دنبال حرفش خودشم خنده اش گرفت و

. نفس ومدینم ادمیباشم رو  دهیحس خوب، خند هیکه از سر  یبار نیخوش خندیدم. آخر سر
 حهیمل شهیکه من هم یشدم. عطر زدیم شهیکه هم ی. تازه متوجه اون عطردمیکش یقیعم

 ! عطر تلخ و تند هی. شناختمیرو با همون م

د. ممکن بو زیچ نیتر ندیکه عطر اون رو تو خودش داشت برام خوشا ییتو جا دنیکش نفس

 .که اون هواش رو تنفس کرده باشه ییتو جا یحت ای

 .من بزار سر آشپز یهمون رو هم برا یخوریخودت م یهر چ_

. هر دیکش رونیرو ب لشیرو باز کرد و تا کمر خم شد و وسا خچالیزد و در  یمحو لبخند
قبل نگاهش کنم. اون با من  یاز لحظه  شتریداشتم ب اجیانگار احت کردمیلحظه که نگاهش م

 !کرده بود؟ کاریو قلبم چ

د که وقت کرده بو نقدریا یتشنه بودم که کنارم باشه؟! ک قدرنیکار کرده بود که ا یمن چ با

 !خودش رو دلم تو روحم جا بده؟
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 الیخی! فکر نکن ازت خبر ندارم ها ما مثل شما ب؟یدیدرمان ت رو ادامه نم گهیچرا د_

 !آقا جان میستین

درد و درمان من خودشه  یکه همه  دونستیحرفش از هپروت در اومدم! اگر خودش م با

 !کردیسوال رو نم نیو ا زدیحرفو نم نیا چوقتیه

 .برم دنبالش تونمیراحته و م المیخ یشروع کنم. حاال که برگشت دیکم کم با_

بود نون بر  دهیکه توش نون تازه رو چ یکه از پارچه ا یرو فشار داد و در حال لباش

 :گفت داشتیم

چقدر حرف دارم که برات بزنم. و چکارا که قراره باهم انجام  یدونیکه نم یتم! وا هیپا_

 .میبد

اول  قیجا اومده بود و از اون غم نگاهش که تو همون دقا یمن اساس دنیحالش با د نکهیا از
خوش حال بودم. رفتم و  ینبود، حساب یتو چشماش جا خشک کرده بود، خبر دارمونید

 .نشستم زیپشت م دم،یرو عقب کش یصندل

 ؟یکنیجا کار مک_

 .دیمن چ یجلو زیولرم رو م ریش وانیو کره رو با دوتا ل ریو پن مربا

 .منم ییمواد غذا فیاز رد یکیفروشگاه رفاه. مسئول _

بدم که  هادشنیبهش پ نکهیموضوع فکر کرده بودم. به ا هیرو  یاساس نجا،یا امیب نکهیاز ا قبل

 :گفتم یبا اعتماد بنفس و جد نیمنو عماد کار کنه. واسه هم شیتو موسسه و پ

 !یایو با من م یبندیساکت رو م یریامروز! االنم بعد صبونه م نیهم یدیاستعفا م_

 !بودنم کپ کرد یجد از

 :دیپرس انهیلبخند موز هیخودشم اومد و روبروم نشست. کنجکاو با  باألخره

 !باهات؟ امیشه و کجا ب یخب ساکم رو ببندم و استعفا بدم که چ_

متعجب شدم. انگار که  یرفتار کرد، خودم کم یتعجب چیو بدون ه یعاد یلیخ نکهیا از

 .رو بگم ییزایچ نیانتظار داشته که من همچ

منتظر باز  یلیکه خ یموسسه ا گهید یمسافرت چند روزه بعدم هفته  هی میریم میما دار_

 .شهیافتتاح م میشدنش بود

جفتمون  ریاز عسل رو تو ش یکم ییقاشق چا هیرو از جلو دستم ور داشت و با  عسل

 .دوست دارم یلیو عسل خ ری. چقدر خوب بود که هنوزم به خاطر داشت که من شختیر
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 ؟یشیم کیوارسته شر یبا آقا_

 و عسلم رو ریکه تو دستم بود و ش یا ییقاشق چا حهیعماد از زبون مل یلیفام دنیشن با
خبر داشت! انگار تو  یانگار از همه چ حهیتو دستم خشک شد. مل زدم،یداشتم باهاش هم م

نداشته، اون پر رنگ تر از  یحضور چیمن ه یتو روزا کردمیکه من فکر م یدوره ا

 !دونستیمن رو بهتر از خود من م یها رنامهب یحضور داشته و حت شهیهم

! نگو که عمادم م؟یش کیکه قراره شر یدونیو از کجا م یشناسیعماد رو از کجا م قایدق_

 !از وجود تو خبر داشت

 :. سرش رو خاروند و گفتدیو بعد خند دییرو جو رشینون پن لقمه

 هیبس که  شنیخبر دار م یخبر نداشت. شهر کوچیکه و همه از همه چ گهید چارهیاون ب_
 ؟یموسسه بساز هیخودت  یخوایمتوجه شدم. حاال تو نم ی. اتفاقشهیکالغ چهل کالغ م

که  نیبود. من قبل از ا یچونم گذاشتم. سوال خوب ریدادم و ز هیتک زیحرفش دستم رو به م با
ا و ه یحجم از گرون نیبا ا گهید یموسسه  هیسوال کنه بارها بهش فکر کرده بودم. ساختن 

 کرد،یها داشت سخت م یلیخ یروزمره رو برا دیخر یکه حت یاوضاع نابسامان اقتصاد

 .بود دهیفا یو ب نینگس ی نهیهز هیفقط 

 نیاون ساختن همچ یکار ی طهیباالخره تو کار بساز و بفروش و کارفرما بود. تو ح عماد
جامعه  فیضع یبا سطح مال یشهروند عاد هیمن که  ینبود. اما برا یکار سخت یموسسه ا

ه ک ینداشت به سر یلیدل د،یرسیعماد هم نم یسوم وسع مال کیبه  یبودم و بضاعتم حت
کردن  بشی. اون موقع که ما ساختمون همون موسسه رو که تخرمدستمال ببند کنهید نمدر

ها به  متیق دنیها سر به فلک کش ارانهیها و دادن  یتازه شروع گرون میبردیرو باال م

 !جمهور بود سیلطف رئ

بسا  و چه میکردیقرون دو قرون م هی شتر،یگرفتن مصالح ب یبرا میهمونم داشت یوسطا که
کردنش به  لیباالتر بردن و تکم یمدت برا هیبعد از  شدینم بیاگر اون ساختمون تخر

 !موندیکاره م مهیو تا مدتها ن میخوردیمشکل م

 :گفتم دمیمالینونم کره م یکه رو ینیافکارم در اومدم و ح از

تو موسسه ما  یای. دوست دارم تو هم بهیساخت موسسه خودم منتف ی هیاون قض گهینه د_
خب  نکهیبعدم ا ستیکه در شأنت ن یبکن ییکارا یستیمجبور ن گهید هم ینجوری. ایکار کن

 .میزنیبهتر از تو؟! راجع به حقوق هم نگران نباش مفصل راجع بهش حرف م یک

بود و من تا  یرنگ یکه توش آب و شن ها یگو هیزد و دست برد به سمت  یمحو لبخند
ما، تموم اون مدت جا خشک  نیجذاب، که ب یبودم به وجود اون گواون لحظه دقت نکرده 

 !کرده بود
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آروم  ختنیشروع کردن به ر یرنگ یبرعکسش کرد. شن ها یرو چرخوند و به نوع یگو
کردن. ابروهام باال رفت و به حرکت  میرو ترس یجذاب یو منظره  نییآروم از باال به پا

 : دمیآرامش بخش شن ها زل زدم. کنجکاو پرس

 !هیساعت شن هی! چقدر شبه؟یچ نیا_

 :گفت کردیطور که خودشم حرکت شن هارو با چشم دنبال م همون

 نهیابلو ات نیا ی! جالبه؟یچ یدونیم شیتابلو ام جالب نی! من عاشق ایشن یتابلو گنیبهش م_
 یتونیو ساعتها م شهیم جادیا یمنظره متفاوت تر از قبل هی شیچرخونیکه، هر وقت م

 .یریو آرامش بگ یسرگرم ش

 : و با خنده گفتم دمیبه صورتم کش یدست

 ادیازش خوشم م یجد یول نمیبیو جالب م دیجد یزایها! چ یتو هم برامون با کالس شد_
 گرفت؟ شهیاز کجا م

 :رو کنار زد و گفت شیشونیرو پ یزد. موها یگله گشاد لبخند

 .خرمیوردار برو دوباره م_

. کننیکدوم ساپورتش نم چینداره و نه مامانش نه باباش ه یخوب یمالاوضاع  دونستمیم

 .رها کنه یپشتوانه ا چیه یدختر جوون رو ب هیباشه  الیخیب تونهیادم م هیواقعا چقدر 

 !برگرده؟ خوادی. بابات نمخرمیگرفت خودم م شهینه بگو از کجا م_

حرف زدن راجع  چوقتیزد. ه یتفاوت یاسم باباش رنگ نگاهش عوض شد و به ب دنیشن با

 .نبود. حقم داشت ندیبه مامان و باباش براش خوشا

 .گردهیبهمن ماه بر م_

 حهیبه حال مل یبرگرده؟! اونوقت وا خواستیواقعا م یعنیحرفش چشام بدجور گشاد شد.  با

 !سر کنه و بسازه؟ دیادم پارانوئ هیبا  خواستیم یدوباره چجور

 !که یشیم چارهیاون برگرده تو ب حهیمل_

 .نگاهش جاش رو به نفرت داد ینگاهم کرد و کم کم نگاهش سرد شد. و بعد سرد یخنث

 گمیبهش م یکنیخونه بگرده؟! فکر م نیراست راست تو ا زارمیاومد م یوقت یکنیفکر م_
 ؟یخوش اومد یلیو خ یدیرو به لجن کش میزندگ یام کرد چارهیدستت درد نکنه که ب

ه واس یناجور یو خوابا گذرهیم یبیو غر بیعج یزایتو فکرش چ دمیکه زد فهم یحرف از

 .گذرهیتو ذهنش م یکنجکاو بودم که بدونم چ یلی. خدهیباباش د
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 !؟یکن کاریچ یخوایم_

 :لبخند و زد کش دار گفت یبدجنس با

 !حــاال_

 چیه یکه ب ستین یآدم دونستمی. مدیبارینگاهش کردم. از چشماش شرارت م مبهوت
 دمیترسی. مدمیترسیحرکت کنه. اما بازم م یشده ا نییتع شیاز پ ینقشه  چیه یب ای یتفکر

 .زهیبهم بر یبشه و همه چ یچی

 ...تا موعدش برسه میمطلب نزن نیاز ا یحرف گهیدادم فعال د حیترج

 با ما؟ یاینم ای یایم یخب نگفت_

دوست نداشت تو جمع  دمی. شاومدنیاومدن و ن نی. انگار دو دل بود بدیبه چونش کش یدست

 .ما باشه یخانوادگ

 .ها ستین یاصرار یایب یدوست ندار_

نون رو تو سبد زرد رنگ مخصوص نون که سر سفره  یمانده  یو باق دیرو سر کش رشیش

 :گذاشته بود برگردوند و گفت

کار رو هم  شنهادیتازه کنم. پ ییآب و هوا هی ادیوقته مسافرت نرفتم بدم نم یلیمنم خ_

 .رمیپذیم

ه صبحون نیگل از گلم شکفت و حس کردم اون صبحونه لذت بخش تر یحرفش حساب با

 !عمرم بوده

 : و با ذوق گفتم دمیرو به هم مال دستام

 !یچقدر خوشحالم کرد یدونینم یعنیقربون مرامت! _

از  کرد،یبچه ها ذوق کرده بودم رو بر و بر نگاه م نیرو که ع یگرد شده من یچشم ها با
رو من  یطرز نگاهش خندم گرفت! کنترلم رو از دست دادم و غش غش به نگاهش که ه

رو به  یو با حالت خاص دی. آخر سر دست از نگاه کردنم کشدمیخند شدیم نییباال و پا

 :آسمون زد و گفت

 !تیبزار الو نمیاسالم رو شفا بده ا یها ضیخدا مر_

. منم که اگر ومدیم نییداشت اشک از چشام پا گهیبودم که د دهیقدر از حرکاتش خند اون

 !ستیساعت برام مقدور ن میحد اقل تا کمتر از ن دنینخند گهیو د برمیبخندم ترمز م

 .خب خودتو نکش بابا بزار من برم ساکم رو جمع کنم یلیخ_



www.taakroman.ir  

 

  

 
475 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

و گله گشادم ر حیگفتم! هنوز اون لبخند مل یا مهین نصفه و یرو بزور خوردم و باشه  خندم
 دنیزنگ زد متوجه گذر زمان و ساعت شدم. با د یزنگ زد. تازه وقت میلبام بود که گوش

 !شد ریخدا د ی! وادمیاز جام پر عیسر دادیساعت که نه و ربع رو نشون م

 .جوابش رو دادم عی! سرزدیبود که زنگ م عماد

 !جانم؟_

 !! جانم گفتن من کجاش خنده دار بود؟دنیشروع کرد به خند لیدل یب یچرا ول دونمینم

 !عماد؟ یخندیتاپ خورده م یخر ت نیچته چرا ع_

خل  نمیمون خل نبود که ا نیب یکی نیخنده اش بد تر بلند شد! الحمدهللا ا کیمن شل یجمله  با

 :بود گفتخنده تو صداش  یکه رگه ها ینیشد! خنده اش رو کنترل کرد و ح

فقرا و درمان دگان  ریما فق نیدیدل آزار. عشق تون رو د شهیبه بازار کهنه م ادینو که م_
منو جلو در خونتون  یکه قصد نداشت شاهللی! قربونت بشم، اجنابیرفت عال ادتونیرو 

 !بدم هان؟ وهیم گهیساعت د هیکه تا  ،یبکار

 !بود اون روز یچقدر روز خوب. دمیو خند میشونیرو با ضرب گذاشتم رو پ دستم

 .امینه دارم م_

 : و گفتم دیبرق از چشام پر هویگفت،  یشده باشه چ میحال نکهیانگار تازه ا بعد

و که ت ینگفتم بهت، جز اون زمان یزیکه دوستش دارم چ ی! من که از کسدم؟یعشقم رو د_

 .الیدم موسسه با پدر ل یبار منو برد نیاول

 :لحظه سکوت کرد و گفت چند

 !ایب فتیچرت و پرت ها راه ب نیا ی! بجامهیحال یکه همه چ یستیبابا با خر طرف ن_

 الیل

 یکوه و طبقه طبقه بودن انداختم. هممون مبهوت به خونه ها یکه رو ییبه خونه ها ینگاه
 یسابد. حبکر و چشم نواز بو دایشد عتشی. طبمیشده بود رهیکه دم رودخونه بودن خ یکاه گل

 ییسر باال بی! شمیکم مونده بود همونجا هممون ولو ش گهیو د میبه نفس نفس افتاده بود
ت درس گفتن،یرو هم نداشت! پالنگان بهشت کردستان که م نیراه ماش وبود  دیشد یلیخ

 !گفتنیم
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 آب یکوه و تپه، محصور بود. صدا نیسبزه و دشت گل بود و شهر ب کردیچشم کار م تا
پرنده ها  یبا صدا شدیم یو تو بستر رودخانه جار ختیریم یآبشار که از ارتفاع بلند

 ...ادغام شده بود

ا و سبزه ه نیرو زم یبود. مهبد از خستگ ییباال یدر اصل کف خونه  نییپا یخونه  سقف

 .ومدینشست. پاهاش درد گرفته بودن و نفسش به زور در م

 ...تونمینم گهی... مردم... من دیوا_

 : و گفتم دمیکش یقیعم نفس

انواده خ دیکه همش دشت و دمنه! از کجا با نجای! اگه؟ید میبر دی. تا کجا بامیخسته شد یلیخ_

 !م؟یبمون دی! کجا بام؟یکن دایبابا رو پ

زانو هاش گذاشته بود خودش  یخم شده بود و دستش رو رو یکه از زور نفس تنگ لیسه

 :نفس گرفت گفت نکهیرو صاف کرد و بعد ا

که  نجای! ام؟یکن دایرو پ یاجداد یخونه دیکه حاال چطور با نهیاره واال االن موضوع هم _

 !م؟یشناسیرو نم یکس

 :رو با حرص بلند کردم و زدم پس کله اش دستم

تو چاه! نه  میافتاد میسرمون رو انداخت یچ نیبرامون! ما هم ع یکه تو پخت هیبفرما آش_

 !یکه تو انبار کاه دنبال سوزن بگرد مونهیم نیا نیع !یزینه چ یآدرس

 :بگه مهبد کالفه گفت یزیاومد چ تا

 تیجمع ادیمعروف پالنگان ز یلیخ نجایاونا ا دونمیکه م یینداره تا جا دهیبحث فا نیبس کن_

 .کرد دایبا پرس و جو پ شهینداره م

 : شده بود پاک کرد و گفت یجار شیشونیرو که رو پ یبا دست عرق حهیمل

 .مون کنه ییفکر کنم بتونه راهنما ادیچوپون داره ازون ور م هی_

 یگوسفند که حساب یادی. تعداد زمینگاه کرد کردیبه همون سمت که داشت نگاه م جفتمون
دورتر  کمیدستش و جوون بود از  یچوب دست هیمرد که  هیپر سر و صدا بودن به همراه 

 .ونبه سمت م ومدنیم

 تا تعادلش بخاطر درد میبغلش رو گرفت ریز لیاز جاش بلند شد. منو و سه یبه سخت مهبد
باعث شده بود  نیو هم میتو راه بود نیپاهاش به هم نخوره. هفت ساعت هم با ماش ادیز

 .بدنش خشک شه
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بود قدم هاش تند شده بودن. آقا  ادیز ینییسر پا بیرفت که با چوپان حرف بزنه. ش لیسه

 :رمق گفت یگذاشت و ب شیشونیعماد دستش رو رو پ

د داره حالم ب گهید میبمون میکن دایرو پ ییجایپز شده... زودتر  مخم آب هیچه آفتاب تند_

 .شهیم

 :بود گفت یاز گرما فرار شهیو مثل هم ستیهم که مشخص بود حالش خوب ن سام

 !گرمه؟ نقدریکوهه پس چرا ا نجای. ارهیگیلت تهوع مارتفاع هم هست آدم حا_

کوهستان  ی! اصوال هواگرمه  قدرنیا یمنطقه کوهستان هیبود که چرا  بیمنم عج یبرا

 .عرق بودم سیخ هیدرد گرفته بود و مثل بق دایخنک و معتدله! سرم شد یهوا

 .روستاها هی! اما خب حتما امکانات نداره متل بقهیبکر یجا یلیخ یول_

 لیبا مرد چوپان دست داد و جفتشون به سمت ما اومدن. سه لیرو فوت کردم که سه نفسم
. رفتیکه جوان بود و صورتش از شدت گرما برنزه شده بود جلوتر راه م یاز مرد یکم

 :صداش رو بلند کرد و گفت لیکه شدن سه کینزد

 .سنندج القییاونا رفتن  گهیآقا م نیا_

 یآب هیاومد.  یبه چشم م بیخوشرنگش عج دایشد یتر اومد. چشما کیجوان نزد مرد

 !شدیم دهیهم د رهیت یخاص که توش آب یآسمون

داشت. کاله  یرنگ و مواج بودن. قد بلند و اندام موزون و چهار شونه ا ییخرما موهاش

 .پهنش لبخند زد یشو از رو سرش ورداشت و با لبها یریحص

ها هم بِر  یزود نیبه ا القییآقا پِِسر گفتِم که خانَواده َصداقت ِرفتن  نیِسالم ِمن به ا_

 !ِگردنینَم

 ردکیم یسع یشده بود ول ختهیآم ظیغل یکورد هیداشت که با  ینیریش ییروستا ی لهجه
 دیچشماش رو تنگ کرد تا شا زدیتو چشمش م دایحرف بزنه. مهبد که آفتاب شد یفارس

 : با چوپون دست داد و گفت نتش،یبتونه بهتر بب

 انجیتا به ا میکرد یراه ط یراه مون دور بود و کل یلیکرد؟ ما خ داشونیپ شهینم یعنی_

 .میدیرس

 :همون طور که دست مهبد تو دستش بود گفت میدونستیجوان که هنوز اسمش رو نم مرد

چرا دنبال  یجا! ولببرمتون اون تونمیم نی. چوپون همون خانواده ام! بخواالیمن اسمم دان_

 !نیراه یمعلومه خسته  برمتونیم نیخوایبعد هر جا م یخانه  میبر نیای! بن؟یگردیاونا م
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. دلش به میکردیش مقشون شکست خورده با تمنا نگاه نیبه هممون کرد که ع ینگاه مهبد

 :گفت الیحالمون سوخت و رو به دان

موندن. واجبه که  یبرا میکن دایجا پ هیکه  یالبته تا زمان میشیشرمنده که مزاحمتون م_

 .شون مینیرو، بب زیعز یصداقت ها

 :و جلو افتاد. گوسفند ها هم راه افتادن که گفت دیخند الیدان

کنه. فقط شما  ییرایازتون پذ شهیخداست مادرم خوشحال م بیمهمون حب هینه چه حرف_

 .میبر میکنم که راحت تر بتون یکاریبزار  یمعلومه درد دار

! م؟یرو ب میبده سوار گوسفند ها بش شنهادیپ خواستی! نکنه ممیمون متعجب نگاهش کرد همه
نگذشت که دوتا دستاش رو دو طرف  یزیکه به سرم زده بود خندم گرفت. چ یاز فکر

 : ها با تموم توانش داد زددهنش گذاشت و به سمت خونه

 !ییجان کجا رزای! مونــسی رزایم_

 یکیبلند از  دیسف یو موها شیو الغر با ر فیقد کوتاه نح رمردیپ هید ز الیکه دان یداد با
 .کردیتو دستش بود که با اون تعادلش رو حفظ م یچوب دست هیاومد.  رونیاز خونه ها ب

 دهیو چروک دهی. صورتش کشگرفتیم یرو کم زشیر یابروهاش پر پشت بود و رو چشما

 .ازش گذشته یبود و معلوم بود سن و سال

 ...جوون یزنیداد م هیچ_

 یرو که رو دشیسف رهنیپ یرو یمشک ی قهیبود. جل فیگرفته و ضع یکم صداش
 بیو ظاهرا عج بهیبه ماها که براش غر یبود، صاف کرد و نگاه کنجکاو دهیشلوارش کش

 نیاز همه نگاهش رو مهبد که ب شتریو ب کرد،ینگاهمون م رونیح یجوری. میبود بیغر

 :گفت الیبود که دان ی. تو سردرگمدیچرخیبود، م ستادهیماها ا

 .راهن یخسته  یدیشترهاتو قرض م رزایم_

 : و گفت دیکش دشیبه محاسن سف یدست رزایم

 .. فقط مواظب باش رم نکننارنیب گمیاره االن م_

 :و گفت دیخند یبا خرسند الیدان

 .مواظبم قربونت بشم_

 هیا که ب دینکش یزیرفت و چ یسمت هیو به  دییبود دو رزایم یکه دم در خونه  یبچه ا پسر
 برگشت. دیکشیشتر که افسارش تو دستش بود و با تمام توان شتر رو دنبال خودش م

 !چشمامون گرد شد
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ونم که ا میبود دهیند کیاز نزد نقدری! تو عمرمون شتر رو ام؟یشدیسوار شتر م دیبا یعنی

 !شده نیو ز زیتر و تم یدیدیم! اونم شتر ها

 :زد و گفت یلبخند گله گشاد الیدان

 بدم؟ ادتونی ای نیبلد_

پاش رو هم  یکیرکاب گذاشت و اون  یپاشو رو هی لیحرفش تموم شد سه نکهیمحض ا به

 !اومد یشتر نشست! چشم هممون داشت از کاسه در م یاونور برد و راحت رو عیسر یلیخ

 !دیماس الیدان لبخند

 ؟یبلد یتو شتر سوار_

نشست و با آرامش لگام رو تو دستش گرفت و  لیسه یلبها یرو یمندانه ا روزیپ لبخند

 : گفت

راحت سوار اسب و  نقدریکه ا هیعیکوردم طب فیها و طوا لیا نیهم یمن بزرگ شده _

 .شتر بشم

 :به وجد اومده بود قهقهه زد و گفت لیسه یکه انگار از حرفا الیدان

 هومدیبزرگ شده باشه ن نجاهایکه ا فیهمه فن حر ی بهیغر هیوقت بود  یلیخ هیعال یوا_

 .بود

 .میکردینگاه م میسوار شترا بش دیچطور با نکهیبه ا رونیو ما ح زدنیحرف م اونا

 :رو به مهبد کرد و گفت الیدان

 ...رفت اسم تون ادمی_

 :رو شتر بود گفت لیسه دنیپر ییهویکه هنوز تو بهت  ینیو ح دیحرفش پر نیب مهبد

 .آقا مهبد نوبت شماستخب _

 خودش میکنیهممون بر و بر نگاهش م دید یوقت یتو نگاه مهبد بود ول یخاص تونمینم هی

 .به حرف اومد الیاز شتر ها رفت که دان یکیرو به اون راه زد و به سمت 

ر فشا یجوری. ریرو محکم بگ نی. زنیدستت رو به فاصله از هم بزار رو ز سایصاف وا_
رکاب بزار و خودت  یبعد پات رو رو یآزارش بد یخوایبترسه و فکر کنه م وانینده که ح

ون ا یکه اون پات رو هم بلند کن یو آماده ا یتونیکه م یحس کرد یبکش باال وقت کمیرو 

 .ینیراحت بش نیز یبچرخون تا رو رهیدا مین هیپات رو بلند کن و قد 
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 !گفت الیکه دان یو شروع کرد به انجام کار دیکش یقینفس عم مهبد

مهبد  ای خوردیتکون م نیز ای رفتیعقب م ایقدم جلو  هیخودش  یشتر برا ایهر بار  اما
اش رو بزاره اونور تعادلش رو از دست داد و  گهید یاومد پا ی! آخرم وقتشدیدو به شک م

 !دنییبا شکم رو شتر موند و شتر هم هول شد و شروع کرد به دو

وحشت زده سر جامون  یو ما با چشما زدیو مهبد با ترس روش داد م شدیدور م شتر
تا اومد بجنبه مهبد با  یبه خودش اومد ول الینگذشت که دان یزیخشکمون زده بود! چ

چشم هممون به چند  یوضع ممکن از شتر افتاده بود! مهبد با صورت از شتر جلو نیبدتر
ش زدم و به سمت غیبرخورد کرد ج نیبا زم یبود! وقت دهمتر اونور تر اونم با ضرب پرت ش

 !دمییدو

 یتو صدام به وضوح مشخص بود. صداش زدم تکون کم میباال سرش و نشستم. نگران رفتم

 : خورد

 !؟ یمهبد داداش؟! مهبد خوب_

خودش رو تکون داد و به سمتم برگشت. چهره اش از درد مچاله شد. نفسش از  یسخت به

 :دیدرد گرفت و نال

 ...مدنده ها_

 نهیکنم؟ تا اومدم کمکش کنم که بش یچ دیدست زدم تو سرم! نکنه شکسته باشه! حاال با با

 : کشدار داد زد یاز چند قدم الیدان

 !نه دست نزن_

ولش کنم؟!  یجور نیهم دیبا یعنیبهش دست بزنم؟  دینبا یچ ینگاهش کردم برا مبهوت

 !؟یخب تا ک

 دهیجلو اومد و از سر تا پا مهبد رو برانداز کرد و کنارش نشست. تموم لباس مهبد ساب الیدان

 .اونورش نشست یبا نگران لیو پاره شده بود. سه یجاهاش خاک یو بعض

 ؟یداداش خوب_

مهبد رو  رهنیپ الیدنده هاش سر خورد. چشماش رو از درد فشار داد. دان یمهبد رو دست

 !دی. داد مهبد چنون باال رفت که پشتم لرزدیدنده هاش کش یرو یباال زد و آروم دست

 : کرد و با خجالت گفت ینوچ الیدان

 !شکسته_



www.taakroman.ir  

 

  

 
481 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

شکسته! خب مگه مجبور بود  گهیم یراحت نیشکسته؟! به هم یچ یعنیچهارتا شد  چشمام
 !شدیچ نیمسافرت بب هی میکنه. اومد چارهیمارو ب یجورنیمارو سوار شتر کنه که آخر ا

 :شدم و با تشر گفتم یعصب

آدم  نیشتر سوار شه. ا نیدیم نهادشیپ دهیکه اصال تو عمرش شتر ند یچطور واقعا به کس_
شتر سوار شه؟! منطق تون کجاست! مگه  یگیراه بره بعد شما م تونهینم یدرست حساب

 !نه؟یبیچشماتون نم

 :با ندامت نگام کرد الیدان

دوا درمون شه. دنده اش و  میببر دیبا ستیحرفا ن نیاالن وقت ا یمن واقعا متاسفم. ول_

 .کرد شیکار شهینم گهیبدنش سرد بشه د

. دورو برم رو نگاه کردم و با گهیم یبودم که اصال گوش کنم چ یتر از اون یعصب

 :تمسخر گفتم

 نیببر نیخوای! داداش منم منیجک و جونور هارو دار یفوق تخصص کینیحتما کل نجایا_

 !اونجا؟

 : باالتر رفت یم جور ناجورصدا و

گوسفند و دشت و دمنه دوا درمون کجا بود  کنهیدهات که همش تا چشم کار م نیتو ا_

 !ن؟یدست بهش بزن ینداشته تون حت یبا اون دانش ها زارمیمن م نیهان؟! فکر کرد

! اونم با آرامش نگاهم دونستمی. حق رو تمام کمال با خودم متازوندمیم یحساب داشتم

 !کردیم جمی! نگاهش گیتو چشماش نبود. نه غم، نه دلخور یچی. هکردیم

 هم نداشته باشه، بازم یهر چ نجای. امیتا صبح بحث کن مینیدرد بکشه بش نیخوایاگر م_

 .آدم درد بکشه زارنیکه نم نهیا شیخوب

حرفش دهنم بسته شد. خون به صورتم هجوم آورده بود و گرماش رو تو صورتم حس  با

 .شدیم نییباال و پا دیشد تیاز شدت عصبان نمیشده بود و قفسه س قی. نفسم تند و عمکردمیم

 :کرد و آروم گفت لیرو به سه الیدان

اس. اون خانم، دکتره  دهیپر یپله ها باال، طبقه سه، ششمین خونه رنگ درش آب نیبرو از ا_

 .نجایفورا ا ادیبرگشته که موندگار شه ، بگو ب گهید یتو شهر سنندج، ول

و با سرعت از پله ها باال رفت و به در اون خونه که  دییدو الیحرف دان دنیبعد از شن لیسه
 هیا ب یو پنج ساله ا یس ،ینگذشت که خانم س یزیبا دست چندتا ضربه به در زد و چ دیرس

 .اومد نییدر دست با دو پا یپزشک فیک
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از  یلیامکانات خ نیبا کمتر نکهی. ادمیرو د یبیعج یزایاومد اونجا چ شیکه پ انیجر نیا با
جابجا  یبود و برا زیشون تم یبه نفع احسنت انجام بدن. بهدار کردنیم یرو سع زایچ

و چه به صورت  یاهیرو چه گ یادیز یکردن افراد چندتا برانکارد نو داشتن. داروها

 .شتندا اریدر اخت ییایمیش

اون روستا  یرو برا یادیاس زحمت زاسمش زهر دمیبود خانم دکتر که فهم مشخص

 .کشهیم

 .استراحت کنه دیحرکت کنه و فقط با دیفعال نبا شونیا_

بود و چشماش  رهیت یبهش انداختم. موهاش شراب یاومدم. نگاه رونیحرفش از افکارم ب با
رو قشنگ تر جلوه  شیغنچه ا یرنگ زده بود که لبها یروشن. رژ لــ*ب کالباس یقهوه ا

. موهاش رو فر کردیاش برجسته ترش م رهیت یصورت ی. گونه داشت و رژ گونه دادیم

 .بود اریتموم ع یهرش هی یکرده بود و به عبارت

به  دیو سف یگلدون آب هی یتازه و معطر جلوش تو یدسته گل ها هیکارش مرتب بود و  زیم
 دهید زشیشه رو مخودکار ساده با چندتا پو هی. چندتا برگه کاغذ آ چهار و خوردیچشم م

بود و  دیهاش هم سف واریشده بود و د کیبود اما کِفش سرام کیکوچ ی. بهدار شدیم

 .مشخص بود تازه رنگ خوردن

 .نه ایشکسته  میبشه که متوجه ش یعکس بردار دیشکسته؟ مگه حتما نبا نیمطمئن_

 :حرف عماد، زهرا سرش رو باال آورد و گفت با

اگر عکس  یمشخصه حت یدنده تا حدود یخب شکستگ یول میامکانات ندار نجایدرسته ا_
 هانیپوست، ا ریز یشکسته. تنفس با درد، خون مردگ ینشه. دوتا دنده شون جزئ یبردار

 .همه عالئم هستن

 یاچ یبرق یو قور یشد. بلند شد و برامون از کتر زونیو لــ*ب و لوچه ام آو دمیکش یپوف

 .ختیر

 نقدریبودم که ا دهیرو د ییروستا آب و برق و گاز داشت. کمتر روستا نیبود که ا جالب

 .امکانات داشته باشه

 :رو به زهرا خانم کرد و گفت سام

 !بر خالف ظاهرش امکانات داره؟ نقدریچرا ا نجایا_

 رونیبسته شکالت ب هیبود  یکه تک یوارید نتیکاب هیخانم سام رو بر انداز کرد و از  زهرا

 .ختیر یکالت خورآورد و تو ش
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. قراره عابر بانک و رسنیکه دارن بهش م نهیواسه هم زمیبشه عز یستیقراره تور نجایا_

 .هم بسازن نگیو پارک یبهداشت سیسرو

 جانیا ادیآدم پاشه و ب ییوقتا هی شدی. چقدر خوب ممیرو نگاه کرد گهیمون متعجب هم د همه
و  یشهر رو رها کن یها یشلوغ ییوقتا هیکنه. واسه جال دادن روح آدم الزمه که  یزندگ

 .یبر عتیبه طب

 ست؟یجا سخت ن نیا یزندگ_

 : باال انداخت و گفت یسوال مهبد زهرا خانم شونه ا با

 یتو شهر بزرگ شدم. مدت کم یها سخته. آخه من از بچگ یما شهر یبرا ستیچرا ن_
 رو دارم؟ یبا ک ییدونم افتخار آشنامن هنوز نمي یبودم. راست نجایا

 :درنگ گفت یب مهبد

 !مهبد صداقت-

رنگ نگاهش عوض شد و لبخند رو لباش  دیجمله رو از دهـ*ن مهبد شن نیزهرا خانم ا یوقت

 :و گفت دی! خودش رو جمع کرد و من مشکوک نگاهش کردم. نگاهش رو دزددیماس

 .خوشوقتم! منم زهرا صداقت هستم_

 .حرفش نگاه مهبد روش زوم شد با

 !م؟یبا هم دار ی...جسارتا شما و من نسبتپرسمیم دی! ببخشن؟یفرمود یچ_

انگار از  کردیرفتار م یجوریموضوع حرف بزنه!  نیانگار دوست نداشت راجع به ا زهرا

 !میندار یارزش چیو ما براش ه ادیما بدش م

انگار . زهرا آب دهنش رو قورت داد و سکوت کرد. کردیبا اخم و منتظر نگاهش م مهبد

 .مهر سکوت رو لباش خورده بود

ا ! مگه مهیچ یهمه استرس برا نیا دمیفهمیاما نم نمیتو چهره اش بب تونستمیرو م استرس

 !وال؟یمشت ه هی میبود یچ

 : که از سکوت زهرا به تنگ اومده بود ترش کرد و گفت لیسه

و چرا داداش  هیم چا نهیشیپ نمیبب خواستیدلم م یلی. خنجانیهمه به اصرار من ا نایا_
 اسم و رسم نقدریصداقت که ا یما با وجود خانواده  یبخت برگشته  ی بدبخت من و خانواده

هممون عذاب  ینجوریبه حال خودشون رها شدن و ا ینجوریدارن و متمول هستن، ا
 و عمه و ییکه خاله و دا دونمیم نمیالبته ا م؟یسال تنها موند همه نی. به کدوم جرم امیدیکش
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زنده  یمرده ا پرسنیم یاما ال اقل هر از گاه خورنیکس بدرد نم چیه یفالن کال تو زندگ

 !یهست یچ یا

 بزرگتر بود! یلیاز مهبد هم خ ی. اون حتدونهیم زایچ یلی. معلوم بود خدیلبش رو گز زهرا

 !هیآدم نسبتش با ماها چ نیبدونم ا خواستیدلم م یلیخ

 .نیبر نجایصداقت بر گردن از فهیطا نکهیاز ا . بهتره قبلنیومدیم دیشما نبا_

 :گفت یمحکم یباالتر و درد تو چهره اش منعکس شد. با لحن دیخودش رو کش یکم مهبد

 یبچه ها حق دارن بدونن چ نیاما ا نجایا ومدمیوقت نم چیمن اگر به خواست خودم بود ه_
مئنم خود شما جواب تموم که خانواده مون طرد شدن. و من مط شدیچ میدیرس نجایشد که به ا

سرش اومده و  یکه حقشه بدونه چ یروندن کس رونی. خانم محترم بنیهارو دار نیا

 !ستیمهمونه، روا ن

 ...شد رهیمهبد خ یبه نگاه طوفان زهرا

 !شه؟یعوض م ی! چکنه؟یاز شماها دوا م یچه درد نایدونستن ا_

 :زد و گفت یپوزخند مهبد

داره براتون؟! اگر حق شما هم  ی! چه لذتشه؟یشما عوض م یبرا یچ قتیبا نگفتن حق_
 نیریم یو گذشته تون رو پنهان کنه، وقت یاز شما زندگ یکیاگر  ،یروز هیخورده بشه 

 !ن؟یگیم یشما چ شهیعوض م یچ قتیدنبالش، بهتون بگن با دونستن حق

 ...حرف مهبد زهرا به فکر فرو رفت با

 :مکث کوتاه گفت هیچند لحظه چشماش رو بست و فشار داد و بعد از  زهرا

 !گمیخب م یلیخ_

 !از شدت اخم صورت همه مون کم شد یجمله رو که گفت کم نیا

خب بسوزه پدر  یول شد،یمعذب م دی. شامیجغد شب، به دهنش زل زده بود نیع همه

 !یکنجکاو

 :به مهبد انداخت و گفت ینگاه

و  دارن یلیتون. بابام و مامانم نسبت فام نیشماها هستم. دختره خاله پرو یمن دختر خاله _

 .مامانمه و اسمش حشمت یبابام پسر عمو

 کیجا از سرام هیکه به  یطور نیکردم و با دقت به حرفاش گوش دادم. هم زیرو ر چشمام

 .کردیم ریدور س یلیخ ی. انگار تو گذشته هازدیشده بود حرف م رهیکف خ یها
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با  فهیدختر عمو پسر عمو که کل طا هی. دوننیو حامد رو همه م نایاسمیعشق  یقصه _
پسر که به خاطر جبر  هیمتمول و  ی فهیطا هیدختر از  هیبودن شون کنار هم مشکل داشتن. 

پدر  یآورده بودن. وقت یروزگار خانواده اش ورشکست شده بودن و همشون رو به کارگر
واج ازد النیتالش تو گ یاز خان ها یکیجوان بود، با دختر  اهامپدر بزرگ ش یعنی نایاسمی

اما  نداشت یا هیمعروف نبود و سرما ادیرفتن. تو پالنگان پدر بزرگ تون ز نجایکرد و از ا

 …خان یچون و چرا یدست ب ریرفت تالش پدر زنش بهش جاه و مقام داد و شد ز یوقت

پلک بزنن به زهرا  نکهیبدون ا یباز حت مهین یبه جمع انداختم که همه با دهـ*ن ها ینگاه
. انگار که طلسم حرفاش شده بودن. حواسم رو جمع کردم و دوباره سراپا دادنیگوش م

 .گوش شدم

مش و اس یقو یا هیو درشت و بن دهیپر یآب یو قد بلند با چشما بایز یمادر بزرگ تون زن_
شش دختر  شنینه تا فرزند م و اونا صاحب گذرهیبوده. زمان م یهم معصومه سلطان زاد

 !و سه پسر

 ها به لطف یی! از وجود سه تا داشدیرند م یبه سالمت یدادیم شتریب یکیخب خدا  ماشاهلل
کر اما هیچوقت ف میخونه خبر داشت یقانون ریتصاحب غ یبرا فشونیکث یو حقه  انیاون جر

 !میپنج تا خاله داشته باش کردمینم

 : لباش رو با زبونش تر کرد و گفت زهرا

 یکه بزرگ تر شد جسه  یتا زمان یخانواده بوده که از بچگ یبچه  نیچهارم مادرتون
دو برابر  بایکه تقر طونیدختر شر و ش هیداشته.  یماریب شهیو هم فیو ضع کیکوچ
 فیهارو مادرم تعر نی. ارفتهیصاف باال م واریو از د کردهیم طنتیخانواده ش یپسرا

 .احوال بوده ضیخب مادرتون اکثر اوقات مر یکرده برام و خاله هام... ول

 هدونیو م دهیاز کجا شن نارویکه زهرا ا کردمیفکر م نیخودمم داشتم به ا زدیحرف م یوقت

 .که خداروشکر خودش برامون رفع ابهام کرد زنه،یحرف م نانیبا اطم نقدریو ا

 :گفتم کنجکاو

 !خب بعدش؟_

 .زد یحد و مرز همه مون لبخند گله گشاد یب یرو خاروند و به کنجکاو اش گونه

از خانواده  یعنینداشته.  یخوب یمامان تون. عموش بضاعت مال یبه عمو میخب برس_
نداشتن. البته بعد از ورشکست  یخوب ینفر از بچه ها بودن که اوضاع مال نیصداقت چند

اتفاق افتاده. مثل  نیبودن ا کیکه چندتا از برادر ها توش شر ینساج یشدن کارخونه 
کارخونه کال کارگر ساده و صفر شد. سه تا بچه  یستگمادرتون. بعد ورشک یهمون عمو
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که باباتون بوده باشه ساکت و  یدوم یشرور بود بچه  یپر توقع و کم یاول یداشت. بچه 

 !سیهم حسود و خس یصبور و زحمتکش بوده و سوم

 چیخانواده ه هیبوده پس! همه جور آدم تو خانواده بوده! خب البته تو  یونیبه عجب کلکس به
خواهند و ن ستنیمثل هم ن وقتچی. مثل پنج انگشت که هشنینم کسانیوقت چند تا بچه با هم 

 .شد

اش بهش ارث  چارهیکمکش کنه و از پدر بدبخت ب یکیاول که همش انتظار داشته  یبچه _
 رهیمامان باباش و لوس بوده به هزار جون کندن باباش م یکرده  زیکه عز ییجابرسه، ازون

 یو دوست ها شهیم نی. اما خونه نشرهیگیم سانسیو اون زمان ل بایز یهنر ها یدانشکده 
 چیزن که فکر نکنم شماها ه هیمونده و  ادگاری. ازون دوتا دختر کننیم ینابابش اونو الکل

 .نیبا اونا داشته باش یا ییگونه آشنا

 ریدوتا دختر داشته؟! فکرم درگ یعمو عل یعنی میرو نگاه کرد گهیمون متعجب هم د همه

 .حرفاش رو گرفت یاونا شده بود که زهرا پ

 یهم نجار یگاه ،یو خونه ساز ییبابا تون زد تو کار بنا یبابا یعنیبابا بزرگ تون _
از  یباباتون از همون بچگ یوقت نخواست مثل پدرش باشه، ول چیاما پسر اول ه کرد،یم
. کم کم کار رو از بردیاز دوشش ور داره لذت م یبار هیکه به باباش کمک کنه و  نیا

بود سر چشم و هم  سیکه حسود و خس یآخر یشد. اما بچه  مشغولگرفت و اونم  ادیباباش 
 بیمملکت غر هیاون قدر که االن تو رفت. اونجا درس خوند کار کرد  رانیها از ا یچشم

 .داره یخودش اسم و رسم یبرا

 !موندیو خم داشت که آدم توش م چیپ نقدریبود. ا یبیغر بیداستان عج چه

شون درست نبود. مادر  نیب یزیچ هیداشتن اما  یو باباش روابط خوب نایاسمی یعمو_
ازدواج  ییدوست داشت بچه هاش با آدمها شهیمغرور و جاه طلب بود هم یچون زن نایاسمی

وال س ریز یکارگر باشن و همه چ نکهیکنن که شان و منزلت خانواده اش رو باال ببرن، نه ا
 یاصال برا ایاست،  قهیو محل بگن که معصومه خانم بد سل هخونه و د یبره و زن ها

نه ک یرقه افکنتف یجور هی کردیم یسع نیهم ی. براستیخودش و بچه هاش ارزش قائل ن
احساس کرد که بچه هاشون به هم عالقه دارن بهم بزنه.  یدوتا برادر رو وقت نیو روابط ا

داشتن و  یتو تالش اکثرا روابط خوب یگریتو پالنگان بود و د یکی نکهیمامان بابا تون، با ا
رو با هم بودن و  یادیز یوقتا یدو شهر رفت آمد داشتن. تو بچگ نیا نیمدام جفت شون ب

سالش  جدهیباباتون ه ی. وقتشهیعاشق مامان تون م واشی واشی یبابا تون از همون بچگ
. باباش هم دست زنهیبا خانواده اش حرف م نایاسمیو مامان تون چهارده سالش، از  شهیم

که اون شب معصومه خانم  زنهیحرف م نایبا معصومه خانم ا رهیو م رهیگیزنش رو م

 .دهیاش رو بهشون نشون م هگید یرو
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اساسا بابا و  غو،یج غیج یخود خواِه خوش چهره  ی هیبن یخانم قو نیبه قول زهرا، ا حتما
قرار  تیمورد عنا ییجفت دمپا کیعدد جارو و  هیبنفش و  یها غیبابا بزرگ رو، با ج

 !داده

 :کرد و گفت زیچشماش رو ر مهبد

 یادیز یلیمن جسارت و سماجت خ یبابا دونمیکه من م یی! تا جاشد؟یخب بعدش چ_

 !یراحت نیبه ا شدهیخیال نم یداشته. ب

ته  یاز اون خنده ها یکیخنده.  ریحرف مهبد انگار خوشش اومد و زد ز دنیبا شن زهرا

 .میبود دهیکه تا االن ازش ند یدل

 ایدر خونه رو از جا درآورده بوده. حاال  یپاشنه  یخواستگار رفتنیم باری یاره هفته ا_
ه ب ی صداقت خانواده ی فهی. کال چون طابردیرو با خودش م یکیبازم  ای رفتیم ییتنها

منزلت  یکه از نظر اجتماع یمعتقدن کس ن،یقول خودشون دک و پز دار و اسم رسم دار
خانواده پول دار نگاه هم  هیدختر از  هیبه  یبه خودش اجازه بده که حت دیداره نبا ینییپا

مادرتون فاصله  یعمو یو همه از خانواده  شهیکه دعوا ها شروع م شهیم نیبکنه. ا

 .شنیو اونا به اصطالح طرد م رنیگیم

زهرا گفت  نکهیرفته. جالب ا شیپ یاون معصوم خانم بد جنس همه چ یطبق خواسته  پس
گردد ن کویگفتن اصل بد ن میاز قد شهیهم گهیاحمقانه معتقدن. خب د دیعقا نیاونا هنوزم به ا

تو چشماش منعکس شده بود!  یتاسف خاص هیانداختم.  یبد است. به مهبد نگاه ادشیآنکه بن

 .صداقت داشتن متاسف بود ی فهیطا نیکه ا یستیناشا دیحتما بخاطر رفتار ها و عقا

ون رو و بابات رفتیم گاهیقبال گاه و ب نکهیشده بود و بخاطر ا یهم تو خونه زندان نایاسمی_
کتک  یگاه داد،یو راپورت به معصومه خانم م کردیم طنتیش یخبریخدا ب هیو  دیدیم

اما آخر صبر آقا حامد به سر اومد. بعد از فکر کنم چهل بار  خورد،یم یبد یها

 !رهیاجازه نگ یاز کس ددا حیترج یخواستگار

 اجازه گرفتنش گهید دونستیم نارویمون اخالق گند ا امرزیاصال بابا خداب یموندم وقت من
بعد خود دختره نه،  یاز دو بار بره خواستگار شتریبود! آخه آدم مگه خله ب یواسه چ
 تند تند بهش جواب رد بدن؟ یدختر مورد عالقش ه یخانواده

رن و از اونجا ب ادیکه باهاش ب خوادیم نایاسمیتالش و از  رهیم یروز گرم تابستون هیاخرم _
کنن  تیشر بشه و خانواده اش جفتشون رو اذ نکهیاول از ا نایاسمیفرار کنن.  یبه عبارت ای
. اما انگار چند لحظه بعد کنهیم دیباباتون رو نا ام یبه نوع ده،یو جواب رد م ترسهیم

. رنیو م زارنیهمه رو قال م ییو دوتا دارهیبقچه بر م هیو  رهی. اخرم مشهیمنصرف م
زنش بود و کال امر امر معصومه خانم بوده تو  یچون و چرا یب عیمط شهیهم نایاسمی یبابا
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خونه، فلک کن، بابا بزرگتون نه  یبزن فالن کس رو از خدمه  گفتیاگر م یعنیخونه! 

 !بزنه گهید یکی دادیها م زدیالبته خودش نم گفتینم

 یبزنن باالخره خدمه  گرانیبده د ایخودش بزنه  کردیم یگرفته بود...! خب چه فرق خندم

 .خوردنیبدبخت کتک رو م

رو داده بود و مادر منم از خواهرش که  نایاسمیمعصومه خانم دستور طرد  نیحاال فکر کن_
خدمتکار مخصوص خودش داشت که  هیبهش وابسته بود دور افتاده بود. مادر من  یلیخ

 یاز خدمتکار ها یکیروز  هیاما  رسوندهیخفیانه ممادرتون رو بهش م ینامه ها ،یگهگاه
و  دهیماجرا رو لو م نیو با عزت بشه ا زیخونه، عز یش بانویپ نکهیا یبرا نیریخودش

به سر اون  یچ گفتینم یکس گهی. دشهیقطع م شهیهم یارتباط مامانم و مادر شماها برا
 دهیرو د نایاسمیکه  گهیو م ادیکه گذرش به شهر شما افتاده بود م یکی نکهیدو نفر اومده. تا ا

خبر معصومه خانم که عاشق نوه دار  نی. با اومدن اهباال اومد یشکم که حساب هیاونم با 
از دختر ها و عروس هاش هنوز بچه دار نشدن،  کی چیکه هنوز ه نهیب یشدن بوده و م

 کرد بچه رو مانیزا یرو بر گردونه و وقت انیاسمیکنه که  یشوهرش رو راض کنهیم یسع
از  بود و زیعز یجور خاص شبرا نایاسمی شهی. اما بابا بزرگتون که همارنیاز چنگش در ب

ش که زن یبره و کار نکهیا یکرده بود آزرده دل شده بود، بجا دایکه پ یو سرنوشت شیدور
جات ن ینیاونارو از اجاره نش یو زندگ دهیم نایاسمیسند خونه به  هیو  رهیگفته انجام بده، م

 .دهیم

 لیزن ذل قدرنیها آدم ا هیلیخ یعنیجا به درد مامانم خورده!  هیعجب بابا بزرگمون  چه
! ؟یاز خودت ندار یاریاخت چیه یعنی ،یمرد هیتو  یبگه مرد حساب ستین یکیباشه. آخه 

ب و آ زدنینم دیو سف اهیدست به س میقد یتحمل کردن؟! البته مرد ها نقدریاخه ا یچ یعنی

 .دستشون دادیزنشون م دیخوردن شون رو هم با

دمه و خ یو کل دمیرسیجاه و مقام م نیبه ا یمفتک یبابا بزرگ بودم وقت یاگر منم جا البته
مثل اون  یا تهیافر هیرو بزارم واسه  نایا ینبودم که برم و همه  ضیحشم داشتم مر

 یمعصومه خانم. خداروشکر که روابط مون قطع شده وگرنه هللا و اعلم که چقدر بدبخت

 ...شدیم نایهامون بزرگ تر از ا

! شدن؟یرونده م دیهمه مدت با نیداشتن که ا یبچه ها چه گناه نیدرست ا نایا یخب همه _
 معصومه خانم زنده اس هنوز؟ نیا نمیبب

رو  یور هیسوال تک تک ماها هم بود، زهرا از جاش بلند شد و  بایکه تقر حهیسوال مل با

 .کارش نشست زیم

 نیا یتون قطع شد. بد یشماها و خانواده مادر نیاون پل ب گهیخب بعد فوت مادرتون د_
ماها ش نهیفکر کنم اگر االن بب ی. ولنویسنیبچه ها م یکه گناه پدر مادر ها رو پا نهیا ایدن
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از  ی. ولنجایشوهرش فوت شده اومده ا یمنظورم معصومه خانمه. از وقترو خوشحال بشه. 
دن ش یچ دونمیدو تا شون رو م یکینمونده جز عموهاتون که  یباق یکس تون، یخانواده پدر

 !هارو نه یکیاون 

خانواده ها  نیاز ا چکدومیه نیب ییکه جا میبود دهی. قشنگ فهممیمون ساکت شده بود همه
 ی. سام هم با لــ*ب و لوچه کردینگاه م یداشت سقف رو به طرز مضحک لی. سهمیندار

 !زل زده بود به کف زونیاو

ودن و مهبد ب حهیرفته بود تو افق محو شده بود. فقط مل دهیباال پر یابرو یتا هیهم با  عماد

 .کردنیکه داشتن در گوش هم پچ پچ م

چ پچ پ یجد یجوری. گنیم گهیهم د در گوش هم، به قدرنیا یچ نمیکنجکاو بودم بب یلیخ

 !هیمل تیامن یشورا یانگار جلسه  کردنیم

 !کنن خودشون رو؟ یمعرف خوانینم هیخب بق_

. اصال مگه مهم مینگاهش کرد یخاص جورینگاه کنجکاو زهرا به ما و سؤالش هممون  با

 !بود؟

خودمون رو  دیهمون اول با گهیشه؟! البته رسم ادب م یکه چ میهست یبدونه ک خواستیم

 : گفت دیسکوت ماهارو د ی. وقتکردیمیم یمعرف

 هیبق ینکردم که، منو جا یارزش ندارم اسم هاتون رو بدونم؟ من که بهتون بد یعنی_

 !نیکنیمجازات م

 سام

و تاب باشه. منم مثل  چیماجرا پر پ نیا قدرنیا کردمیخورده بود تو پرم. فکر نم یاساس
 ییازمون بشه و از تنها یاستقبال اساس هیکردن اون آدمها  دایبا پ دیشا کردمیفکر م لیسه

روان مون هم بهم  ،یچیمون که پر و عوض نشد ه ییباطل. تنها الیخ ی. اما زهمیایدر ب

 .ختیر

ه ک یزیمبهم رو نقش قبر نکنه! در هر حال چ یبهتر بود آدم گذشته ها گفتیراست م مهبد

 .ستین ندیخوشا ادیازش در م

 میشدیروبرو م فهیبا کل طا ییهویوگرنه اگر  میشد همون اول با زهرا رو برو شد خوب
از تصور روبرو شدن با  یحت ی. واکردنیو چه کارا که نم گفتنیکه نم ایچ دونهیخدا م

 .شدیمور مورم م ییآدما نیهمچ
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حس  شدیباعث م نیبود. هم فهیاز همون طا نمیداده بود به آشنا شدن با ما. خب ا ریگ زهرا
 گهید یکی یرو پا گرانیآدمها گناه د گه،ی. خودش گفت دمیبه اونم نداشته باش یخوب

 :گفتم نیهم یبرا شهیم یبچه باز میکن یلج باز میاگر بخوا دمی. دنویسنیم

از سر  یشناسیمشخصه حتما م گهی. مهبد رو هم که دالسیل نمیا له،یمن سامم، اون سه_

 .مهبده بارهیروش م

 .! حرفم رو ادامه دادمدنیحرفم همه خند با

 .انیخانم هستن از آشنا حهیهم مل شونیمهبد، و ا زیعز قیعماد هستن رف شونیا_

 .دیهمه مون پاش یبه رو یلبخند گرم زهرا

ذوق  از نهیاونجا. شماها رو بب میبر گفتمیوگرنه م کنهینم یزندگ نجایکه مامان من ا فیح_
سمتتون و  ادیب خواستیوقتا م یلیخ کنه،یم هیگر شهیبحث شماها که م شهیهم. رهیمیم

 .نیواکنش نشون بد دیترسیجراتش رو نداشت م یکمکتون کنه ول

 نیب یزیچ هیپشتش هست!  یبهانه ا هی شهیکه هم نهیا ا،یدن یها یمهر یتموم ب جینتا هیجالب
 یکی شه،یقلب هاشون که از هم دور م رن،یگیاز هم فاصله که م اد،یم شیدو طرف پ

 !خب ادیمیگه خب چرا من برم سمتش، دوستم داشته باشه خودش م

مثل اولش  چوقتیاون رابطه ه گهیفکر کنه د یجور نیطرف هم هم یکیاگر اون  و

 .یزیکه سرد بشه بعد توش آب داغ بر یی. درست مثل چاشهینم

 .میرو گرفتجواب سواالت مون  یخب فکر کنم به قدر کاف_

 :به همه مون کرد و گفت ی. نگاهمیدیحرف مهبد همه مون به سمتش چرخ با

که من فعال مشکالت  یی. اما ازونجامیفردا صبح برگرد گفتمیم شکستیاگر دنده ام نم_
ن موند یجا برا هی نیاگر بلند شم، بهتره شما ها بر رهیدارم و سخته که راه برم و نفسم م

 یحساب جا؛نیا عتیشما ها هم از طب هیفرصت خوب م،یمونیم نجایا یچندروز هی. نیکن دایپ

 .نیلذت ببر

ن بمونه. موندنمو نجایا نیاز ا شتریکس دوست نداشت ب چیتفاوت شد. انگار ه یهمه ب نگاه

 !اریاز سر جبر بود نه اخت

 :که انگار حرف مهبد بهش مزه کرده بود گفت زهرا

ست خب! دو دیدلم پوس نیهم با من سرد تا نکن نقدری! اگذرهیخوش م یلیبهتون خ نیبمون_
 هیتون  یو از شما و زندگ دمتونیبه مامانم بگم د دیبدونم. باالخره با شتریدارم ازتون ب
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هبد زحمت کمک کردن به آقا م دیبا الیخونه. البته آقا دان میبهتره بر ی! ولگهیبدم د یحیتوض

 .هرو، بکش

باال بره. ظهر شده بود  یپلکان یطبقه خونه ها نیتا مهبد تا اول میهزار زحمت کمک کرد به

 .خنک بود یلی. اما تو خونه ها ختازوندیم یو گرما اساس

 .شهگرم با قدرنیا نجایسابقه نداشت ا وقتچیه_

. وجه میگفتیمون م یو ما هم از زندگ زدیو حرف م کندیپوست م ینیزم بیس زهرا
و اگر اون  میمهبد ونیمون رو مد یبود که کل زندگ نیا الیو ل لیمن و سه یاشتراک حرفا

 !شهیبند نم مونینباشه سنگ رو سنگ تو زندگ

 ضهیمهبد مر دیفهم ی. وقتدید شدیرو م نیزهرا لحظه به لحظه حس تحس یچشم ها تو

 :بغض کرد اما پسش زد و گفت

و و با دار شناسهیوب مستون فقرات رو خ سمیکه رمات شناسمیدکتر خوب تو تهران م هی_
 یماریب نیچقدر ا دونمی. مکنهیکم م یماریب شرفتیاز شدت پ یحرکات ورزش یسریو 

 شیکار شهینم گهی. وحشتناک هم که بشه دشهیدردناکه اما اگر درمان نشه وحشتناک م
 . از قرار معلوم مالرهیگینکرده جون آدم رو م یندازه و خدایکرد کم کم آدم رو از پا م

 .اس از اوضاعتون مشخصه شرفتهیشما هم پ

. میدونستیم نارویا یتو دل هممون نشست. خودمون خوب همه  یزهرا غم ناجور یحرفا با

 .بهم زد یکه لبخند محِو تلخ د،ینگاهم رو مهبد چرخ

بود بغلش کردم. دستش رو محکم دورم حلقه  دهیهوا رفتم و همون جور که دراز کش یب

 ...کرد

رعنام  یداداشم، داداش چهارشونه  نمیبب خواستیدرد بکشه. دلم نم نقدریا ستخواینم دلم

 ...شهیم ریگ نیزم

 مگه نه؟ یریدنبال درمان ت م_

 نانی. چشماش رو رو هم گذاشت و با اطمنمیرو باال گرفتم تا واکنشش به حرفم رو بب سرم

 :گفت

 .رمیاره معلومه که م_

 .کنهیبهش عملم م گهیرو اگه م یزیچ دونستمیم
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با  مهیق یو بو کردیواقعا راحت بود. زهرا خانم داشت ناهار درست م المیبابت خ نیا از
هم باهاش  کردیهم بهش کمک م الیهمه جارو ورداشته بود. ل یگوشت گوسفند تازه، اساس

 .زدیحرف م

 نیکل ا ادیاگر یه زلزله ب کردمی. داشتم فکر مکردیهم دور و اطرافش رو نگاه م لیسه

 !تموم بافتش خشت و گل بود مونهیکس زنده نم چیو ه شهیخونه ها، رو سر مردمش آوار م

ها  هیهمسا ی. همه خوردیبه چشم م اهیتو همشون گل و گ یبودن ول کیها اکثرا کوچ خونه

 .داشتن نانی. همه به هم اطمزاشتنیبودن. همه به هم احترام م یمیبا هم صم

دوست دارم  ،یکن فیرو برام راجع به مادرت و گذشته تعر یزیچی یخواستیب تو مخ_

 .بشنوم

عالقه داره که  نقدریکه مهبد ا هیاون چ نمیزد کنجکاو شدم بب حهیحرف مهبد که به مل با

 .کردیم یکنجکاو یزیبشنوه، چون مهبد به ندرت تو چ

فکر  دی. شاشدیبه ماها انداخت. انگار که حضور ما باعث معذب شدنش م ینگاه حهیمل
دهـ*ن ما گشاد  پیبر مال کنه ممکنه ز نجایبگه رو ا خوادیکه م یاگر اون راز کردیم

حرف نگاه  لی. سهمیرو نگاه کرد گهیهمد لیمطلب درز کنه. من و سه ییباشه و به جا

 :گفت حهیمل میبزن یچرخ هی میبربگه پاشو  درو خوب خوند و تا اوم حهیمل

 !جا چال شههمین نیدیشن نجایا یکه هر چ گمیم یبه شرط_

 .میکدوم ما دهـ*ن لق نبود چیکه ه خداروشکر

 !اخه؟ میبهش بگ میرو دار یک_

 :و گفتم دمیخند لیحرف سه با

 !یبه اموات معصومه خانم سلطان زاد_

 :خنده هاش نفس گرفت و گفت نیکه خنده اش گرفته بود ب مهبد

شه شب که ب کنمیازش خوفم گرفت فکر م ییخدا ی. ولنینکن یزشته با اموات آدمها شوخ_

 .نمیبیخوابش رو م ایباال سرم  ادیم

من  که یباال سرت. وا ادیب یزن نیهمچ هی هوی یدیخندم گرفته بود. فکر کن خواب بدجور

 .فتمیم یبه شکر خور چیاگر باشم ها، به غلط کردم که ه

 :و با خنده گفت دیبه صورتش کش یدست حهیمل

 !نه؟ ایبگم  نیزاریولش، م نارویا_
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 .باشه بگو تکون داد نکهیسرش رو به منظور ا مهبد

 :و گفت دیبه چونش کش یدست حهیمل

بودن به اسم  یخانواده ا هی نن،یشیم نایکه مادر بزرگم ا یتو همون محله ا شیسالها پ_
پسر جوون و دختر بچه  نیدختر بچه. ا هیپسر جوون و  هیمادر بزرگ و  هیآرزم. 

 .دونمیرو نم یرو از دست داده بودن. حاال چرا و چحور نشونیوالد

 .به حرفاش مشغول شد و ولع داشتم زودتر بشنوم و به اخرش برسم فکرم

 !خب بعد؟_

هم  ینبوده. با پرت کردن نامه تو خونه  یروزام یهایو تکنولوژ یاون موقع ها که گوش_
 دونستنیحرف زدن با هم ارتباط داشتن. بابا بزرگ و مامان بزرگ منم م یهم تلفن یو گاه

. مامانم هشت سال اون پسر که اسمش گفتنینم یزینشده بود چ یجد هیکه قض یو تا زمان
کار و وضع  دیا خب حمعاشق هم بودن. ام یلیخ یبوده رو دوست داشته و به نوع دیحم
هم نداشته مامان بزرگ و بابا بزرگم  ینداشته و چون خانواده درست حساب یخوب یمال

که من  ی. اون طوریکن رونیاز سرت ب دیرو با دیکه حم کننیکفش م هیپاشون رو تو 

 .زاشتیکم نم یزیمامانم چ یبرا دیمدوتا با هم ارتباط داشتن ح نیکه ا یتا زمان دمیشن

 :دیپرس تیبال فاصله با جد مهبد

 !از چه لحاظ؟_

داشت کم کم جالب  هیورداشت و گاز زد. قض اریخ هیجلو دستش  ی وهیاز ظرف م حهیمل

 !شدیم

خوب  ی. جاهاگرفتهیتولد م شهیبراش هم گرفتهیخوب خوب م یخب مثال براش کادو ها_

 .دورادور هواش رو داشته رفتهیداشته هر جا م رتیغ یلی. در کل روش خبردتشیم

 : توام با عشوه گفت یو با خنده و لحن زنانه ا دیخند مهبد

 !یگاد! چه عشق سوزان و پر فروغ یاوه ما_

 یخنده  کیشل یغش کردن رو درآورد که صدا یانداخت ادا رونیکه ب یبا دست و زبون و
د زد مهب یبا مشت به بازو دیخندیم زیر زیو ر یکه ته دل ینیح حهیو من بلند شد. مل لیسه

 :و گفت

 !یندازیم تیپاراز یدرد! ه_

 :دستاش رو باال برد و گفت میتسل یبه نشونه  مهبد
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 !شما بفرما کنمیم لیتعط یرو فعال تا اطالع ثانو میانداز تیباشه ستاد پاراز_

 حهیحواله کرد. مل یچشمک میکه درست روبروش نشسته بود لیبه دنبال حرفش به منو سه و

 :وسط حرفش گفت پرهیخداروشکر مهبد نم دیکه د

و  رمیتورو بگ امیب تونمیکه من نم گهیآخر و به مامانم م میس زنهیروز پسره م هیخالصه _
کنه.  دایعشق ادامه پ نینداره که، ا یا دهیبا وجود مخالفت مادر و پدرت، بودن ماها با هم فا

دک و پز دارش رو  یخوب و خواستگار ها یفرصت ها یمامانم که تا اون روز همه
که اگر  گهیم دیحم یمداوم، وقت دهیدیو از طرف باباش آزار م کردهیمرد  دیبخاطر حم

 هی یبهش جواب مثبت بده، از سر لجباز کنهیهست که خوشبختت م یکس یکنیفکر م

 .رهیگیم یمیتصم

 !ماجرا سخت نبود انیگفت حدس زدن پا نویا یوقت

چونش برداشت و  ریزل زد. بعد از چند لحظه دستش رو از ز حهیبر و بر به ملمات  مهبد

 :با تاسف گفت

 به اون بعله داده آره؟ دیبا حم یبابات بوده و مادرت از سر لجباز یحتما خواستگار بعد_

 .اهوم اکتفا کرد هیو به گفتن  دیبه وضوح لرز حهیمل یچشما مردمک

 :دیپرس یبا کنجکاو لیسه

 !شد؟ یمرده چخب اون _

 .شد رهیخ یو مشک یفرش سورمه ا یو به گل ها دیکش یقینفس عم حهیمل

عقد و  یکه به زود دیفهم ارهیاومد از دل مامانم در ب یوقت یشد ول مونیزود پش یلیخ_
 نیتو با ا گفتی. بارها و بارها باهاش حرف زد تا مانعش بشه مدام بهش مشهیعروس

رو رفته  یسال ازت بزرگتره، سن بابات رو داره. اما مامان راه ستیب ،یشیخوشبخت نم
عد سال ب هیهم رفت تهران  دینداشت. مامانم ازدواج کرد حم تنبرگش یبرا یپل گهیبود که د

د عاشقش بو دای. با دختر خالش که شددیرس یینوا هیاستخدام شد و به  ریتو شرکت توان
. دوتا کنهیامانم محبت کرده بود بهش محبت نمکه به م یازدواج کرد اما هیچوقت اونجور

 .کننیم یخونه زندگ هینکه تو یانگار اونا مادر ندارن با ا یدختر دارن ول

 .هیگر ریاالن هاس که بزنه ز کردمی. حس مشدیم دهیتو صداش به وضوح د یبیعج غم

 :سر جاش تکون خورد، بعد گفت یو کم دیکش یآه مهبد

 نهیا یریبپذ دیکه با یزیچ ینمک رو زخمت بپاشم. ول ایناراحتت کنم  خوامینم حهیمل نیبب_
تو، بابات، اون دوتا بچه  ی. زندگیدیشده که کش ییدردها نیا یهمه  یکه مادرت باعث بان
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از همه تو فنا  شتریها، عشقش، مادر اون بچه ها، مهم تر از همه خودش رو خراب کرده. ب

 ...یشد

مهبد رو بدجور غم گرفت  یاومد. چشما نییو اشک از چشماش پا دیلرز حهیمل ی*ب هالــ

 :رو به ما کرد و گفت عیاما سر

 ...دارم حهیحرف با مل کمیمن  رونیب نیبر نیشما دو تا پاش_

 یراو

 .کردیوقفه فوران م یو ب دیجوشیم حهیاشک مل یتر کرد. چشمه  کیرو بهش نزد خودش
ه. ن ایدرسته  رهیبگ شیپ خوادیآروم کردنش م یبراکه  یراه دونستیمهبد دو دل بود و نم

 یمردونه  یو سرش رو شونه ها دیرو به سمت خودش کش حهیزد. مل ایاما دلش رو به در

 .پهنش گذاشت

 ...... بارها و بارهادیرنگ تابدار نرمش، لغز ییخرما یموها یرو دستش

تو  بزنه. نتیحرفا زم نیا یبزار دیشن. تو نبا سیقشنگت خ یاونا ارزش ندارن که چشما_

 ...یهست یا یدختر قو

 و دیتپیم دایآغوشش رو تنگ تر کرد. قلبش شد یمحاصره  یبه دنبال حرفش حلقه  و
به رخ  شتریقلبش احساساتش رو ب یرو شونه هاشه صدا حهیحاال که سر مل دونستیم

 .قلبش قرار گرفت یباال اومد و درست رو حهی. دست ملکشنیم

تپش رو از دست داد و تنش تب دار  هیبه قلب مهبد وارد شد. قلبش  یادیز یاکه گرم انگار
 حهیمل یکه از چشم ها یاشک یگذاشت. هر دونه  حهیمل یموها یشد. سرش رو آروم رو

 .شدیقلب مهبد مچاله تر م ومد،یم نییپا

 .گرفته ایآدمها و دن نیدلم از ا یلیخ_

دل خوش  زیچ چیبه ه حهیپشتش حرکت کرد. اگر مل یمهبد آروم نوازش گونه رو دست
 حهیمل یزندگ یخوشدل نیبزرگتر تونستیم شیو احساس یروان تینبود، بودن مهبد و حما

 .شهبا

 یحرص بخور ،ینباشه، اما اگر خودت رو داغون کن یآدمها ناراض نیهست که از ا یک_
اما  ،یشیداغون م ،یکنیخودت رو شکنجه م شه؟یبهتر م یزیچ شن؟یآدمها عوض م

 هیراون گ یو البال کننیم هیفقط گر ایروز بهت گفتم بعض هی ادتهی. شهیعوض نم یچیه
ازت  ادتهی رن؟یهم م هیسراغ گر یو گاه کننیم یندگها ز یاما بعض کنن،یم یهم زندگ

 !؟یو جواب نداد یدیو تو خند یکدومش باش یخوایم دمیپرس
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 لهیش یب یسرش رو باال آورد. نگاهش باال رفت و همزمان نگاه مهبد تو نگاه عسل حهیمل
چاله ها رو داشتن. مهبد رو به  اهیس یجاذبه  حهیمل یاش چرخ زد. انگار چشم ها لهیپ

 .ازشون نداشت یو مهبد راه برون رفت دنیکشیدرون خودشون م

 !...تو چشماش شدیم حل

 .سخته یلیبودن خ یقو یول ادمهیاره _

رابطه شون اون  گهید دونستیکرد. خوب م یصورت مهبد رو وا کاو یاجزا نگاهش
شون کم کم  نیکه ب یحس نیو ا ستیدور ن یهاسال یبه اصطالح خواهر برادر یرابطه

 .جوانه زده اسمش عشقه

رو تو  جانی. هخوندیاش شده بودن عشق رو م رهیمهبد که بدون پلک زدن خ یچشم ها از

 .کردینگاهش کنکاش م

 هیفردا شق القمر قراره بشه؟ فردا هم  یکنیهوم؟ فکر م یبود یچطور تا امروز قو_
 یهمه چ ینبود که گذشته، خب تو چشم بزن یروزیاس، مگه امروز همون د گهیامروز د

رود قسم و به آن  کیبه حباب نگران لــ*ب  گهی! مگه؟یم یچ یسهراب سپهر گذره،یم

 .خواهد ماند یرفت، آنچنان که فقط خاطره ا اهدغصه هم خو که گذشت یشاد یلحظه 

 رهنیسبزش با پ یو ناخن الک زده  فیظر یبه غم نشست. با انگشت ها حهیمل یچشما
 خورد،یمهبد که به صورت و گردنش م ینفس ها ی. داغرفتیمهبد و دکمه هاش ور م

 .دکریم دایپ یبیحس عج

ش قلب شه،یتاب تر م یرو تو آغوشش نگه داره، ب حهیمل شتریهر چقدر ب کردیحس م مهبد

 !رونیبزنه ب نشیاز س دیو شا شهیقرار تر م یب

دست هاش رو از  یچشم هاش رو چند لحظه بست تا بخودش مسلط بشه و بعد حلقه  عمدا

 .نفس هاش هم به شماره افتاده بودن یباز کرد. از شدت خواستنش حت حهیدور مل

 به نقدریا کایرا یبرا چوقتیبار عاشق شده بود اما ه کیماجرا بود. مهبد  نیمات ا خودشم

 .شدیبراش سخت نم دنینفس کش قدرنی... اآوردیدر نم یقلبش باز قدرنی. اومدیوجد نم

 بود همه حهیبا مل یا وقتتموم شده. ام ایدن یکه انگار هوا کردیبود حس نم کایبا را یوقت
 یبود. انگار مهبد ساعت برنارد رو داشت و وقت بیعج یداشت! همه چ گهیرنگ د هی یچ

. خودش بود و ستادیایاز حرکت م ی. انگار همه چشدیبود، زمان متوقف م حهیکنار مل

 ...حهیمل

تو جهان نبود که به چشمش قشنگ باشه... جز  یا گهید زیچ چیبود انگار ه حهیبا مل یوقت

 .کردیم دایآرامش رو مهبد توشون پ ایدن ایکه دن یعسل یدوتا گو
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خوب  نویاما ا دونستی! خودشم نم؟یهوس زود گذر جوان هی ایعشق بود  کایبا را بودن
 یتب عشق اون تب نی! استی! زودگذرم نستیکرده هوس ن دایپ حهیکه به مل یحس دونستیم

 .نبود که زود سرد بشه

بار راه عشق رو درست  نیکه ا کردیقلبش مطمئنش م ی. نداکردیم نیرو قلبش تضم نیا

 !اومده

ه طرف هیعشق  نیکه ا فهموندینفس هاش به مهبد م تمیزده بود و ر یبه سرخ حهیمل صورت
رو دوست نداشته باشه که با نگاه  ی. اگر آدم کسشناختیرو خوب م حهی. نگاه ملستین

 .شهیکردن به اون فرد، طوفان چشماش آروم نم

 ...مهبد یچقدر خوبه که هست_

 :گفت دیلرزیکه م ییشد و از مهبد فاصله گرفت. مهبد روش رو گرفت و با صدا صاف

 ...از وجود من هم باهات رفت کهیت هیانگار  ،یرفت دمیفهم یوقت_

محابا حرف قلبش  یصاف و صادق و رک بود. اون قدر زالل بود که زبونش ب شهیهم مهبد

 .زدیرو م

 یکردنت از ذهنم سخت باشه. وقت رونیب قدرنیا کردمیفکر نم چوقتی. هدونمیم_
 رم،یبگ میمادر یاز دست رفته ام رو از خانواده  یهاخودم انتقام سال الیبه خ خواستمیم

 ی... هر وقت بخواشدینم یکنم، ول رونیز کنم تورو از ذهنم بتمرک نکهیا یالزم بود برا
 شه،یپر رنگ تر م شهیهم زیداره که اون چ یلیچه دل دونمی، نمیرو فراموش کن یزیچی

 .کشهیبه رخ م شتریخودش رو ب

گرم مهبد  یدست ها یدستش رو رو حهی. ملدیچند لحظه چشماش رو بست و خند مهبد

 .گذاشت

 .بخاطر تابستونه دیها... شا یگرم یلیبار خ نیدست هات سرد بودن ا شهیهم_

حرفش رو به  هی. با کناکردیم نیرو تحس حهیمل یرکیزور زد که نخنده، تو دلش ز مهبد
رده ک ریذهن مهبد رو درگ ی. سوالدنیهم پاش یبه رو یمهبد گفته بود. جفتشون لبخند گرم

 و فتادیخوره به جون مغزش م نیسؤالش ع د،یرسیو به جوابش هم نم دیپرسیبود. اگر نم

 .دیجویاونو م

 ؟یبگ یدور کل هی شهی! م؟یکرد کارایمادرت چ یتو خانواده  یرفت قایدق_

 :نگاه کرد یغنچه شد و دورو برش رو به طرز بامزه ا حهیمل یلبها
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 یباز بمیمامانم ننه غر یعمو یشدم، بعد رفتم تو خانواده  سیخــب! اول که همدست پل_
سند رو که  هیمشت چاخان سر هم کردم، از اعتماد شون استفاده کردم رفتم  هیدرآوردم ، 

ه ک یخانواده ا هیاز  انهیداشت از گاوصندوق کش رفتم، هـوم... بعد رفتم مخف ازین سیپل
 نکهیطرف رو در برابر ا نیشدن و زم ریباهاشون درگ نایمامانم ا هخانواد شیسالها پ

قول شون، حرف زدم و اونا رو  ریاز خانواده اش گرفتن، اما بعد زدن ز قصاصش نکنن
کم جعل سند  هیدوسه تا کار ناجور هم کردم، مثال  هیکردم دنبال حق شون باشن.  کیتحر

 رفتمیم ییوقتا هیبه مردم دروغ گفتم...  کمیگرفتم.  ادیسند جعل شده  ییگرفتم، شناسا ادی
. اخرم پته زدمیم ورتمهیرو اعصاب شون  ریبخ ادشی شدیمدعوا  نایخونه مامان بزرگم ا

ها که نکردن! چه حقه ها که سر  یخوار نیهمه شون رفت رو اب و مشخص شد چه زم ی

 !...کشتن اون پسر جوون بدبخت نزدن و

رو نگاه  حهیو ناباور تر مل شدیمهبد چشماش گرد م گفتیم حهیکه مل یهر جمله ا با

 .کردیم

 !؟یکنیم یشوخ _

 نیرفت. ب سهیر تونستیخنده و تا م ریزد ز حهیمهبد مل یمبهوت و شوک زده  ی افهیق از

 !شدیمتوسل م شناختیکه م یاز شدت بهت به هر ائمه ا یمهبد گاه زدیکه م ییحرفا

 !؟یمونده که تو بهش متوسل نشده باش یامام چیه گهید_

 :و گفت دیکوتاه خند مهبد

 !رفت ادمیرو  سیاره جرج_

 !نجا؟یچخبره ا_

 دیدیم الیبار بعد از مدتها بود که ل نیزد. اول یو مهبد روش چرخ حهینگاه مل الیل یصدا با

 !کوکه فشیقدر خوب و کِ  نیحال مهبد ا

واال  گفتیمدت که از ما دور بود م نیدرخشانش رو تو ا یداشت شاهکارها حهیمل یچیه_

 .کنمیجغله چه کارا که نکرده. من دستم به آراد برسه نقره داغش م نیشاخ درآوردم که ا

تم رف دیخاریکرد من تنم م فهیطفلک انجام وظ یدار چارهیبه اون ب کاریبابا مهبد... چ یا_

 .مقصر نبود که چارهی. بکنمیم یگفتم همکار

برد و با  یانداخت و بعد دستش رو سمت جعبه دستمال کاغذ ینگاه حهیچپ چپ به مل مهبد

 :گفت یتموم توانش پرتش کرد سمتش و کفر
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لش د زنم،یپر پر م قدرنیدارم ا دیدیال اقل م شعوریب یبا اون پسره  یغلط کرد یلیتو خ_
هاش رو  یموش موش باز نیخواستم بگم امي یمثالً من به ک داد،یندا م هی ومدیرحم م
 هان؟

و با خنده  دیکنار کش کردیم یبه سمتش ط یکه دستمال کاغذ یریخودش رو از مس حهیمل

 :گفت

 !خب حاال تو ام_

ن که مو به ت یتیکرد و با جد یظیگل کرده بود. اخم غل یمهبد اساس یکارگاه گجت باز اما

 :گفت کردیم خیآدم س

 قا؟یبهت گفته دق یمادرت رو ک یمعشوقه  یاحمقانه  انیجر نیا نمیبب_

 :تفاوت گفت یچونش رو خاروند و ب ریز حهیمل

 !خوده اون مرده_

 یزد. جور یو کم کم از شدت حرص به کبود یمهبد به سرخ ینگذشت که چهره  یزیچ
و ترکش هاش به همه بخوره!  ریحس کردن االنه که مهبد منفجر شه و ت الیو ل حهیکه مل

 :مهبد بلند شد و گفت یطورم شد صدا نیهم

تورو  ادیم یتو شده هان؟! اصال به چه حقمزاحم  یچ یآبرو! برا یب ی کهیغلط کرد مرت_

 !زه؟یریروان تورو بهم م کنهیم دایپ

 !دنیبرق پر میس یو کالغ ها از رو دیکه مهبد زد پنجره ها لرز یشدت داد از

 .تو دنییو سام با عجله دو لیو سه دیاز ترس خودش رو عقب کش حهیمل

 !شده؟ یابالفضل چ ای_

 :و گفت دیدستش رو مشت کرد و با حرص دندون هاش رو به هم ساب مهبد

! جرات داره شکنمیبشنوم ها خودم هر جا باشه گردنش رو م یزیمرده چ نیاز ا گهید باری_

 .رهیباهات ارتباط بگ گهیبار د هی

اما مهبد  دیبه وجد اومد و خند یشدن مهبد حساب یرتیباز شد و از غ حهیمل یها*بلــ
حتما  دیشنیماجرا رو اگر م ی! ادامه دهیماجرا هنوز مونده و نشن هیکه باق تدونسینم

 !شدیمنفجر م یشتریو مهبد با شدت ب دهیضامنش کش

 :و گفت دیلبش رو گز حهیمل
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 یدرآورد یچون حساس باز یداشتم بهت بگم، ول میو تصم خواستمیجاش رو م هیتازه _
من رو گفته بهم، حاال  یزندگ قتیطرف اومده حق نکهیسر ا یکنیم ینجوری. االنش اگمینم

 .رو بخوام بگم دیمطلب جد نیا نکهیبه حال ا یوا

 ادخویم حهیکه مل یزیو چ ادینم رونیب حهیمل یحرفا ریاز ز یدرست زیچ کردیحس م مهبد

 !شهیتر شدنش هم م یباعث عصبان چ،یکه ه ستین یندیخوشا زیبگه اصال چ

کن! اوِل ماجرا رو  فیآدم درست تعر نیع ،یدیاطالعات م کهیچ کهیچ نقدریچرا ا_

 !؟یکنیم فیآخر تعر یزاریم

 .بود دهیهمه پر ی. رنگ از چهره زدیروند غر م هیبود و  یشاک یحساب

 .هیچ انیکه جر گمیم یاروم بمون یاگر قول بد_

داشت شدت بد بودن  یمهبد مثل گذشتن از پل صراط بود! بستگ یبرا یقول نیهمچ دادن

 !شهاون مطلب چقدر با

 .کنمیرو م میسع دم،یباشه، قول نم یداره چ یبستگ_

 بود. مطمئن بود اگر یچینبود. بهتر از ه یبد یبه فکر فرو رفت، به هر حال معامله  حهیمل
 شروع یچجور دیبا دونستیارومش کنه رو داره. اما نم نکهیا ییمهبد منفجر هم بشه، توانا

 !راست رفت سر اصل مطلب کیزد و  ایدل رو به در نیهم یکنه! برا

 !هنوز با مامانم ارتباط داره دیحم_

ناخودآگاه  حهیبا حرف مل کردیتفاوت دورو برش رو نگاه م یکه تا اون لحظه ب مهبد

 !شنوهیرو که م یزیچ شدیزوم شد. باورش نم حهینگاهش رو مل

 :و وا رفته گفت شل

ارتباط داره؟! تو حالت  یچ یعنی! مگه اون زن نداره مگه مادرت شوهر نداره ؟یچ یعنی_

 !؟یگیم یچ یفهمیخوبه م

آرامش قبل از طوفان! همه مبهوت و ساکت مونده بودن و فقط زهرا بود که  یعنی نیا و

 !هیچ انیو جر زننیدارن حرف م یراجع به ک دونستیو اصال نم زدیم جینگاهش گ

اون مردک با  نکهی! ازدیمهبد منقبض شد و دستش که مشت شده بود بدجور لرز ی چونه
زجر مضاعف رو هم تحمل  هیباعث شده تا  یبرهه زمان کیکرده و در  یباز حهیروان مل

 !دیکشیکنه، داشت عذاب م

 کرد؟ داتیپ یچطور_
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 .دیچفت شده اش سؤالش رو پرس یدندون ها یاز ال مهبد

 !شدیو تو لباسش گم م خوردیسر م نییبود که عرق از سر و روش به پا یعصب اونقدر

 !هان؟! با من که ارتباط نداره یبش یعصب نقدریداره ا یلیچه دل_

هر  کردی! چشماش اونقدر قرمز شده بود که آدم حس مزدیم رونیب شیمهبد آت یچشمها از

 !هاش بترکه رگیآن ممکنه تموم مو

 !حهیبا تو هم ارتباط داشته باشه! جواب سوال منو با سوال نده مل ادینه توروخدا ب_

صاف شه!  حهیباعث شد مو به تن مل نیچشم هاش رو ترسناک کرده بود و ا خشم
 فوران رتیاز غ یکه کم رهیرو به کار بگ یبگه و چه کلمه و جمله ا دیبا یچ دونستینم

 !مهبد و خشمش کم کنه یزده 

 ...کرده دایپ یرچجو دونمینم قیمن دق_

و ناباور  دادیسرش رو تند تند تکون م دیخند کیستریمهبد باال رفت و ه یابروها

 : دیخندیم

 !آره؟ یدونیکه نم_

بلند شه و با تموم توانش بدوعه و فرار کنه!  خواستیدلش م زدیتو دهنش م حهیمل قلب
قرار گرفته تا مبادا تو  دیشد یو فشار روان یرو داشت که تحت بازپرس یحس کس

 !مرتکب بشه ییاعترافاتش خطا

 !نی... بعدش اون بحث رو باز کرد همدمشید ییتو نونوا یروز شانس هی. دونمیبخدا نم_

مرد  هی! اون رفتیحرفا تو کت مهبد نم نیبود که ا نیکه به وضوح مشخص بود ا یزیچ
 هیو  زدنیتو ذهنش وول م یادیز یها دی. شک و تردشناختیبود و مرد هارو خوب م

 .باشه یاتفاق تونستهیهیچوقت نم حهیاون مرد با مل ییارویکه رو گفتیبهش م یحس

بوده  یچ دونمیکه من نم یزیو بخاطر چ یینونوا یریم یکه ک دونستیمن مطمئنم اون م_

 .اومده خودش رو سر راهت قرار داده زدهیو تو فکرش وول م

 یهم خودش بارها بهش فکر کرده بود. بارها همه حهیبود که مل یزیچ قایحرف دق نیا
ده انتقام بو جوری نیا دیفکر کرده بود که شا نیبه ا یکرده بود. حت یاحتماالت رو بررس

 ...باشه

 !مهبد دونمیم نارویخودم ا_
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و حرکات  کردیم زیکه چشم هاش رو ر ییشده بودن. وقتا قیمهبد تند و عم یها نفس

 .شدیم ییبخش جنا یمثل بازپرس ها دییپایش رو با دقت مطرف مقابل

 !راحت خالص شد شدیگرش نم زیآنال دایو ذهن شد زیدست نگاه ت از

 ؟یباهاش حرف زد یبار ک نیآخر_

همه حبس شده بود.  ی نهیتو چشماش نگاه کنه! نفس تو س کردیجرات نم یحت حهیمل
 یصبر داشت اما وقت ایدن ای. دنشدیم یبود که مهبد عصبان یلحظات، موقع نیترسناک تر

جلو  گرانیبه قصد صدمه زدن به د یکس کردیحس م ای شدیم زیصبرش لبر یکاسه 

 !شدیم نیزم یآدم رو نیو ترسناک تر ومدیاومده، خونش به جوش م

 چیاز ه چوقتیبود! ه دهینترس قدرنیکس ا چیتا حاال از ه چوقتی. هدیلرز حهیمل ی*ب هالــ

 !حساب نبرده بود قدرنیکس ا

 !...بارداشت اما این یخوب یبحران ها تیریمد شهیهم

 یبود. حت دهیمهبد رو به چشم ند تیبحران عاجز بود. تا حاال عصبان نیا تیریمد از

 !کنه یو قاط زهیبهم بر قدرنیمسئله مهبد ا نیکه سر ا کردیتصورش رو هم نم

 .کرد فیشاپ اونم تعر یکاف هی میبار بود! رفت نیآخر گهید دمش،یمن همون بار که د_

متوجه نشد! دور و برش رو  یگفت که کس ییزایلــ*ب چ ریسرش رو تکون داد و ز مهبد

 :نگاه کرد و مصمم گفت

 !دارم براش_

 :که تا اون لحظه ساکت نشسته بود با آرامش گفت لیسه

 !به ما داره داداش؟ یمسئله چه ربط نیا_

شم بود که از خ یشد! تنها کس شتریب لیرو هدف گرفت، جرات سه لیمهبد که سه زیت نگاه
لق ق کردیکه فکر م حهیو قلق اروم کردنش دستش بود! درست برعکس مل دیترسیمهبد نم

 !کار دست اونه اما نبود

 : گفت یکفر مهبد

 ناراحتش زهیخانواده رو بهم بر یاز اعضا یکیروان  ادیب یکیداره؟!  یچه ربط یچ یعنی_

 !؟ینیشیکنه تو ساکت م

 :زد و خونسرد گفت هیبه دست هاش تک لیسه
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بفهمن که  حهیمادر مل یگذشته رو هم زد. بعدم اگر خانواده  دینبا یگیم شهیخودت هم_
مادرش! قطعا اونا از دوباره شکل  یهم برا حهیمل ی. هم براشهیحتما بد م هیچ انیجر

چه  شه،یتر م یاون مرده حرص یندارن. تو دخالت کنممنوعه، خبر  یرابطه  نیگرفتن ا
نا که بپاشه، او حهیمادر مل ی. از اون طرف هم زندگرهیبگ انتقام گهید یجوریکنه  یبسا سع

 تیتو عصبان نکهی. قبل از اکننیم تیاذ شتریرو ب حهیهم مل فتن،یهم به جون ماها م

 !خودته یشگیحرف هم نیا یجوانب رو بسنج دیبا یریبگ یمیتصم

 از التهاب یفکر نکرده بود! کم گهیهاش د نجای. مهبد به اگفتیراه هم نم یب نیهمچ لیسه
 ! چشماششهیم ختهیر شیآت یباره رو کیکه به  یکم شد! درست مثل آب شیدرون جانیو ه

 :کرد و گفت حهی. رو به ملدیاش رو مال قهیرو بست و شق

 !؟یازت محافظت کنم متوجه ا خوامیمن م_

 با صراحت بهش نگفته بود که قدرنیکس ا چیآب شد. تا حاال ه حهیتو دل مل لویک لویک قند
 شدیباعث م شیریپذ تیحس مسئول نیباشه و ازش محافظت کنه. مهبد و ا شیحام خوادیم

 .دلش قرص شه

روزا  نیا دیتو با ،یجور مسائل کن نیا ریدوست ندارم خودت رو درگ ی... ولدونمیم_
مثل خانواده مادر  یخطرناک یمخصوصا با آدمها ،یفتیشه که تو دردسر نبا نیحواست به ا

 رو بده؟ هیجواب بق خوادیم یک فتهیتو ب یبرا یمن... اتفاق

نوشت خانواده و سر هینداشت و بار  تیمسئول یتو زندگ نقدری. اگر ادیکش یکالفه پوف مهبد

 ...نداشت یواهمه ا یاتفاق چیهکس و  چیچندتا آدم دستش نبود از ه

 یانجام بده کفرش در م تونستیکارها رو نم یلیخ شیزندگ یها تیبخاطر محدو نکهیا از
ازشون حساب ببره، خونش  دیعده هستن که چون َشَرن، آدم با هی شهیهم نکهیاومد. از ا

 .اومدیجوش م

 ؟یاوک حهیمل ریاز اون آدم فاصله بگ_

 که انگار اگر انجام یدستور بود! دستور هی هیشب شتریداشت و ب یخاص میاش تحک جمله

 !داشت یقابل جبران ریغ عواقب شد،ینم

. زدیازش حرف م ی. البته مامان گاهگمیم یندارم. جد یرابطه و خبر چیه گهیمن د_

 .از من نداره یشماره ا چیاالن خب با مامان رابطه ندارم، اون آقا هم ه

 : لــ*ب هاش رو گزید. گونه اش رو از داخل گاز گرفت و گفت مهبد
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 تونهیبدون شک مادرت از تو به اون گفته و تورو هم نشونش داده. موندم چقدر آدم م_
م ! هم مادرت هزهیرینفر بهم م هیچرا چقدر روان  نیباشه که درک نکنه با گفتن ا شعوریب

 !همن از قرار معلوم یاون لنگه 

 :و گفت دیخند لیسه

 !برادر من شدنیاگر در و تخته جور نبود که عاشق هم نم_

که مادر  یبود. اسم کار یا گهید زیچ ریاما فکر مهبد درگ حساب جواب نداشت حرف
 یکه به عنوان شوهرش باهاش زندگ یدر حق مرد انتیبود. نه تنها خ انتیخ کردیم حهیمل
 یداشت؟! نه در زندگ یتیاما خب چه اهم .گفتیبه خودش دروغ م کهنیبود، هم ا کردیم

 !دخترش یدر زندگ یداشت نه حت یمهبد نقش خاص

 خواستی! دلش مشدیو بعد محو م خوردیچرخ م یتو ذهن مهبد هر از گاه یادیز سواالت
. خودش خوب هیو مادرش چطور حهیمل یمادر و دختر یبدونه. بفهمه که رابطه  شتریب
بعد ها هم  یحت دیمادر داشتن رو تجربه نکرده و شا یواقع یبه معنا حهیکه مل دونستیم

 !شه طمئنم خواستینکنه، اما باز م

 !کنه؟یمامانت اصال کمکت م نمیبب_

ازش  یکس دیسوال رو با نیبهش زد. ا یآبدار یسوال مهبد چشم غره  دنیبا شن حهیمل
مطلب دردناک بود  نکهیاز مادرش ندونه. مهبد خنده اش گرفته بود. با ا یچیکه ه دیپرسیم

 تونستی. نمشدیمهبد رو به خنده واداشته بود. اما بازم مهبد باورش نم حه،یاما حرکت مل
 ساپورتش کنه،یم یبه فکر بچش نباشه، ازش نپرسه کجاست و چ رماد کیهضم کنه که 

 !نکنه

 شه؟یآخه مگه م حهیبمونه؟! مل شتیخونت پ ادینم یعنی! ؟یزیچ یا یکمک مال_

 :باال انداخت و گفت یتفاوت شونه ا یب حهیمل

 !حاال که شده_

تفاوت، درد هست، رنج هست، حسرت  یظاهره ب نیکه چقدر پشت ا دونستیمهبد م و
 نستتوینم هیاون طفلک مثل بق نکهی. اکردیرو با تموم وجود حس م حهیمل یپناه یهست. ب

خوب درک  یلیناه ببره رو خاز دست مامانش به باباش پ ایاز دست باباش به مامانش 

 .کردیم

مادر  هیه ک رفتیپذیم دیافکار جفتشون رو مشوش کنه. مهبد، با نیاز ا شترینداشت ب دوست
باشه  یکه حام کردیم یاحساس باشه، خودخواه باشه. مهبد هر چقدر هم سع یب تونهیهم م
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 بهش بگه تونستینم چوقتیپر کنه. ه حهیمل یمادر رو برا هی یخال یجا تونستیباز نم

 .ریازش فاصله بگ

 .هاش دور انداخت یبا تمام بد شهیبود مادرش بود و مادر رو نم یچ هر

 ن؟یقطع ارتباط کامل، کرد_

رو حدس بزنه و به  یاحتمال یلــ*ب باز کنه پاسخ ها حهیمل نکهیقبل از ا تونستیم و

 !آره بود حهیجواب مل ادیاحتمال ز

کار  میآوردم که اون تو زندگ ادشیمنم  دیبد بحثمون شد. اون بابام رو کوب یلیاره خ_

 .کنارم بوده میمادر بزرگم بوده که تو دوران بچگ شهیبرام نکرده و هم یخاص

 :و گفت دینش رو که درد گرفته و خشک شده بود رو مالگرد مهبد

 نیگندت که ع یالق هااخ یالبته من از اون سر نیکنیم ی. دوباره آشتهیمقطع نمیخب ا_
 یکنیبند خشک شه کامال خبر دارم! مراعات هم نم یندازیبعد م یشوریسگ آدم رو م

صفت اون مامان  یتو صورتش! به تو باشه تا عمر دار یریصاف جفت پا م هیطرف ک

 !یکنیتو نگاه نم چارهیب

و  رحم یب یلیهاش خ یمهربون یبا همه  یزد! قبول داشت که گاه یلبخند بدجنسانه ا حهیمل
 گهیو د شدیکار سخت م فتادیاز چشمش م یکس ای شدی! دلخور که مشدیاز سنگ م

بگه که مهبد  یزیکه قبال با طرف بود، باشه. خواست چ یاونجور تونستینم چوقتیه

 : گفت

 یا شهیکل دی. شارشی! ببخشش و همون جور که هست بپذیکن مثل اون نباش یتو سع یول_
بهتر از  یلیبودن مادر خ ،یشنویشعاره، اما اگر از من م یفکر کن دمیو شا ادیبه نظر ب

اونم کم  یتسیو مثل خودش ن یتو با محبت نهیبب یعاطفه نباش، وقت ینبودنشه. تو مثل اون ب

 .شهیتو م یاهل یکم نرم و به نوع

نداشت. اما از مادرش  یمهبد مشکل یبا حرف مهبد به فکر فرو رفت. با حرف ها حهیمل
 تونستی. اما اون نمشدیازش زده م یلیخ ینداشت. گاه یدلخور بود. بود و نبودش فرق

 .کردینگاه م حهیرخ مل میچنان به نبر قرار شد و مهبد هم ینیمثل مادرش باشه. سکوت سنگ

 .خوشحال بود یبزاره حساب ریتونسته بود با حرفاش روش تاث نکهیا از

 !گمیم_

 ...برداشته و معطوف عماد شد حهیحرف عماد نگاه مهبد از مل با

 !جانم؟_
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 :و با شک گفت دیخودش رو جلو کش عماد

 !؟یزنگ زد نیبه آرم_

 !و نگاهش رو از عماد گرفت دیلباش رو گز مهبد

و عماد چرخ زد. عماد با چشم  یگوش نیرو به سمت مهبد گرفت. نگاه مهبد ب یگوش عماد

 .ش خشک شده بود اشاره زدکه تو دست یبه گوش

. من نیاز هم جدا باش دیحرکات احمقانه رو تمومش کن. شما دوتا اصال نبا نیزود باش، ا_
 نیداداشش نه، ع نی. مهبد اون تورو عدهیچقدر برات زحمت کش دونمیبهتر از هر کس م

 پسر و مشکالت هیکه وجود  یفکر کن دینبا وقتچیو ه وقتچیپسرش دوست داره. تو ه
 هی سر بار کنهیم دایپ یمشکل ییه داداش وقت ای. شهیم درشپ دنیباعث زجر کش شیزندگ

! نه یش کیها کنارت باشن. دردات رو باهاشون شرآدم یاجازه بد دیشده! با گشیبرادر د
 یهم دل اونا بشکنه هم ب ،یو اونا رو از خودت برون یرو تحمل کن یهمه چ ینفر هی نکهیا

 .شه بهشون یانصاف

 یربط یعماد حرف ب دونستی. خودشم مکردیعماد گوش م یبا دقت به حرف ها مهبد
د گن یاساس کردی! حاال که فکرش رو مگشت؟یبرم ییبه چه رو دیبار با نی. اما ازنهینم

 .بود دهیفقط خودش رو تو ماجرا د یزده بود. به نوع

شه ب رهیبشه، قلب آدم که ت رهیبشه، ت ضیخورده مر قلینکن اون قلب صاف و ص یکاری_
 یخوب فاصله میگیره. ب یها و آدم ها یهم کم کم از خوب ضیقلب مر شه،یم ضیمر

به اونا  کاریولش کن من چ گهیخوب بره و م یطرف ادمها تونهینم گهید شه،یحوصله م
. قلب هنیشیحالش رو هم خوب کنن، نم توننیکه م ییابا کس یحت ض،یقلب مر هی گهیدارم. د

و جر و  ی! دور؟یش ینجوریا یخوای. تو هم مکنهیم ضیروح آدم رو هم مر ضیمر
ور ک ایباشه  نایچشم دلت ب یخوای. حاال تو مکنهیو آدمها رو کور دل م ماریبحث قلب رو ب

 ؟یدل باش

موهاش فرو کرد. در برابر منطق عماد آچمز شده بود! دست عماد  یدستش رو تو مهبد

 .ش بود رو هوا به سمت مهبد خشک شده بودهم تو یهمون طور که گوش

نبود و  یبود. مهبد آدم بد دهینظر، افکار مهبد رو به چالش نکش نیکس تا حاال از ا چیه
انه منصف ریعماد مهبد تازه متوجه شد که چقدر غ یحرفها دنیشه. با شنهم بد با تونستینم

 مونیبراش تنگ شده بود و از کرده اش پش قدرنیمحکوم کرده. دلش ا ییرو به جدا نیآرم

 .به نم اشک تو چشماش شد لیش تبدیبود که دلتنگ

و رو به همه کرد  دیعماد به لبخند باز شد. عماد چرخ یهارو از عماد گرفت و لــ*ب یگوش

 : و گفت
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 !...البته اگر ممکنه قه؟یچند دق هی نیلطفا مارو تنها بزار شهیم__

 .زهرا و در رو هم بستن کیکوچ یتن تو آشپزخونه رف یحرف چیبدون ه همه

رو تو دستش فشار داد.  یو گوش دیمهبد لرز یکرد. لبها بیبا نگاهش مهبد رو ترغ عماد

 .خشک شده اش رو با زبونش تر کرد یلبها

آرمین گشت. جالب بود که  یرو روشن کرد و تو دفترچه تلفن عماد دنبال شماره  یگوش
آرمین دورادور و از  انایکه اح زدیآرمین رو داشت و مهبد حدس م یعماد هم شماره 

 !...مهبد رو داشته یهوا شهیعماد و آراد مثل هم قیطر

وقت مهبد با قصاوت پسش زد، هیچ یوقت ن،یکه آرم دادیم یرو گواه نیوجودش هم تموم

 .نشده الشیخیب

 ...آرمین یزد و دستش رفت رو شماره  برهیو انگشتش

مهبد حبس شده بود.  ی نهیگذاشت. نفس تو س کریاسپ یرو رو یست برد و گوشد عماد

 .زدنی. چشماش بغضش رو داد مدییپایم یعماد مهبد رو چهار چشم

 ...بوق، دو بوق، سه بوق هی

 :رو پر کرد یآرمین گوش یخسته  ینگذشت که صدا یزیچ

 جانم داداش؟_

رابطه شون خوب بود که کارشون به گفتن  قدرنیا یعنیداداش؟!  گفتیبه عماد م نیآرم
بود؟ نگاه مهبد هاج و واج رو عماد چرخ زد. اما جواب عماد  دهیهم رس گهیداداش به همد

 !مهبد بود یلبخند محو به تموم سواالت ذهن آشفته  هی شهیمثل هم

 !الو عماد؟_

 .اومدعماد به حرف  یکه به گوشش خورد به خودش اومد و جا نیدو به شک آرم یصدا

 .سالم_

پشت خط نبوده و مهبدم  چوقتیحاکم شد. انگار که آرمین ه یبیکه گفت سکوت عج نویا
 مهبد ی. انگار که صدادادنیآرمین تعجبش رو نشون م ینفس ها تمیهیچوقت زنگ نزده. ر

 .به زبون آرمین زده بود! اما باالخره به خودش مسلط شد دیکل یقفل ب هی

 !؟ییمهبد تو_

 ی. صدازهیباال و سقف رو نگاه کرد تا اشکش نر یچشماش رو به هم فشار داد و کم مهبد

 .بلند شد یمهبد به سخت یگرفته 
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 .خودمم_

 !کنه؟یم یعماد دست تو چ یگوش_

دوباره باهاش تماس  یروز هیآرمین انتظار نداشت مهبد  یعنیشد.  یو خال دیدل مهبد لرز ته
 مهبد رو بشنوه؟ یصدا گهیدوست نداشت د یعنی ره؟یبگ

 :ناخودآگاه با بغض گفت مهبد

 .اَ... اگه مزاحمم قطع کنم. ببخش مزاحمت شدم_

داره تو ذهن مهبد  یحدس بزنه چ تونستینگاه عماد عوض شد و به غم زد. م رنگ

 !مهبد رنگ باخته بود دی. بخاطر سوال آرمین امگذرهیم

 :بمونه و زود با ذوق گفت یباق شیآرمین نزاشت مهبد تو اشتباهات فکر اما

 .فدات شم یتو مزاحم من باش شهی. مگه مهیحرفا چ نیا زمینه عز_

 هگیبرو د گهیاالن آرمین بهش م کردیمهبد آزاد شد. چه فکرها که نکرده بود. فکر م نفس

 .حرفا با ذوقش روبرو شده بود نیا یصدات رو هم بشنوم اما بجا خوامینم

 نیآرم نکهیاز ا ؟یمنو ببخش شهیبد تا کردم باهات، م یلی. من خمیآدم بد یلیآرمین من خ_
بگه  نیکه ارم کردیرو پس زد، پسش بزنه وحشت داشت. خدا خدا م نیخودش که ارم نیع

 !دهیرو بخش یهمه چ

 .لبخند آرمین رو از پشت خطم حس کنه یذوق و حت تونستیم

 یهر چقدر حرفا ،یزخم رو دلم بزن شتریب یمن خودم تورو بزرگ کردم مهبد. تو هر چ_
به دل  شم،ینم ریازت دلگ چوقتیمن ه یستیتو متعلق به من ن یهر چقدر بگ یگنده بارم کن

 مشیم کیبهت نزد شتریمن ب یریفاصله بگ یو بخوا یتو دورتر ش ی. هر چرمیگینم

 .شمیم قتعاش کنم،یبهت محبت م شتریب

 یلیخ زیچ هیاز  ایدن نیگرفت تو ا یپر کرد و قلبش رو به باز یمهبد رو حس خوب وجود
مهبد رو  یقد آرمین زخم ها کنهیکس قد آرمین درکش نم چیکه ه نیمطمئن بود، اونم ا

 .شناسهینم

 یل. وامیبا دور بودن هامون کنار ب تونمیم کردمیدلم تنگ شده برات آرمین. فکر م یلیخ_

 ...نتونستم

 : و گفت دیخند نیارم

 !یبس که کله خر_
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ا و به عماد که ب دیکرده بود خند انشیبا صراحت ب یلیکه خ یو حرف نیآرم یاز خنده  مهبد
که بود کم از آرمین تو مرام و معرفت  یلبخند زد. عمادم هر چ کردیذوق نگاهش م

 از زیچ هیباشه اما اگر یه روز عماد نبود، انگار  تونستیآرمین که نم نیگزینداشت! جا

 .شدیمهبد کم م یایدن

 .عماد انس گرفته بود با

 !گهیزنگ زدم د یچ یبرا یدونی! قطعا میداداش شد دینه ببخش یشد قیاگر با عماد رف_

حرفش تموم شد و خودش بهش فکر کرد متوجه شد که حتما عماد از قبل راجع به  یوقت و
دعوتش  هیافتتاح یزنگ بزنه و برا نیبه مهبد گفته تا به آرم کهنیگفته! و ا نیموسسه به آرم

 !نبوده شتریب لهیح هیکنه، 

دستش رو شده  دیبه عماد انداخت. عماد که فهم ینگاه طنتیخصمانه و با ش نیهم یبرا

 !واریروش رو گرفت و شروع کرد به نگاه کردن به در و د

 دیمبارک شما شا یموسسه بود که بعد از شکستن دنده  هیافتتاح گهید یهفته  دونمیآره م_

 !فتهیب قیبه تعو یچند روز

رو  یعماد زوم شد! پس عماد کم و کان همه چ یدوباره نگاه مهبد رو نیحرف آرم با

 !دادیگزارش م

 و کیدست  یجان! خبرا نیآرم یکرد یراه انداز یس یب یب یکه ستاد خبرگذار نمیبیم_

 !دنیم لتیداغ تحو

ه و ت ایر یب یخنده ها نیا یخنده! چقدر دل مهبد برا ریزد ز اریاخت یب نیحرف مهبد آرم با
ومده ا شیاصال کم پ ایبود  دهیخنده هاش رو نشن نیتنگ شده بود. مدتها بود که ا نیآرم یدل

 .بخنده یجورنیبود که آرمین ا

 .جون تو فقط بخند_

 کرد،ینم فی. اگر مهبد ازش تعرزدیقنج م گفت،یجمله که مهبد م نیبا ا شهیهم نیآرم دل

 .رو نداشت یجز مهبد که کس کرد؟یم دیبا یک

 !؟ شهیداره بابا م انیشا یخبر دار یراست_

 !و بابا شدن؟ انیتعجب آور بود! شا ی! خبر بسدیمهبد باال پر یابروها

 !آرمین؟ یگیم ینه از کجا بدونم. جد_

 !دارم؟ یمگه من با تو شوخ_
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 :کرد و گفتمتعجب عماد رو که دم دستش بود نگاه  مهبد

به زود  یچه اصرار زدیبعد هول م کردیصبر م کمیتازه ازدواج کرده ال اقل  نکهیخب ا_

 !بچه دار شدن بود

 :که عماد گفت دنیبار با حرف مهبد عماد و آرمین همزمان با هم خند نیا

 !هم نه! سه قلو تو راه داره یکیحاال _

 دهینشن گهیسه قلو د یول شنیبود همه دوقلو دار م دهیشن شهیاز تعجب سوت زد! هم مهبد

 !بود

 قایدق نیشم توش موندن ا یکیخدا بده برکت! خوب زده تو خط زاد و ولد ها! مردم همون _

 !ه؟یاالن کارش چ اد؟یاز سه تا بچه بر ب خوادیم یچجور

ون شرکت بدبخت که! معا انیتعدادشم دست اونه نه شا دهیخدا خفت نکنه، بچه رو خدا م_

 !. تازه سه تا هم پسر قراره داشته باشهدنیبهش م یپدر زنشه. پول خوب

 !کالفه شه یحساب انی! سه تا پسر؟! پس قرار بود شاشدیهر لحظه متعجب تر م مهبد

 !یبه زود رنیبچه از سر کولش باال م یپس کل_

 شه؟یخوب م یتو دنده ات ک نمیآره حاللش باشه. خب بگو بب_

. فتهیعقب ب هیلحظه هم جشن افتتاح هی یحت خواستیبه فکر فرو رفت اصال دلش نم مهبد
به  تونستیو م شدیدردش کمتر م ندهیدنده اش هم که بد نشکسته بود. تا چند روز آ

 .کارهاش برسه

 .نیرو کنسل نکن هیبخاطر من جشن افتتاح_

موندن تو پالنگان  یبرا یبتکه مهبد رغ دیفهمیرو از حرف مهبد م نیسکوت کرد و ا آرمین
در مورد گذشته شون  نقدریکه ا یهم به مالقات با خانواده ا یلیتما نکهیا یعنی نینداره، و ا

 .بود دهیرو فهم یهمه چ یکنجکاو هم بود نداره. مهبد به قدر کاف

 !مطمئن بشه خواستیم نیآرم اما

 ؟یبود؟ جواب سواالتت رو گرفت تیقدر کاف نیهم یعنی_

 .شد نانیمهبد محکم و پر از اطم یصدا

 .اش فقط وقت تلف کردنه هیاره گرفتم. رفتن دنبال بق_

 :کوتاه گفت یبعد از مکث آرمین
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 .نمتیبیم یپس به زود_

رو سمت عماد گرفت و همراه با حس  یگوش دیرس انیو مهبد به پا نیآرم یگفتگو یوقت

 ...نگاهش ازش تشکر کرد یقدردان

وفادار بود،  یشمال یشد و جالب بود که زهرا هنوزم به غذاها دهیناهار چ یسفره  باألخره
هم داشتن. از  یدرست کرده بود و غذاهاش رنگ و لعاب خوب یقاسم رزایمرغ ترش و م

 .کنهیداره غذا درست م یشمال هیکه  دیفهم شدیم یفرسخ کیبوش و از 

تکون خوردن و جابجا  مهبد سخت بودن ی. برادنیها کمک کردن و سفره رو چ بچه

 .شلوغ راه انداخته بود یغذا هوش از سرش برده بود و شکمش هم حساب یشدن... بو

 سر پر ریکف گ هی دونستیمهبد رو کامال م یغذا زانیبشقاب برداشت و چون م هی حهیمل
 یخشک باشه رو یادیمهبد دوست نداره برنجش ز دونستیو چون م ختیبراش برنج ر

 .ختیآب خورشت هم ر یبرنجش کم

مونده بود که مهبد بر خالف اکثر مرد ها که به ران مرغ عالقه دارن، به اون قسمت  ادشی
مرغ رو جدا کرد و  ی نهیاز س یبا قاشق مقدار نیهم ینداره. برا یعالقه ا چیاز مرغ ه

 .کنار بشقابش گذاشت

 هیخوردن تو  یسبزو با  دیاسفناج کش یبوران یرو برداشت و براش مقدار یخور ماست
 ینیس هیبود با گرفته شدن  شیگرد گذاشت و از جاش بلند شد. مهبد که سرش تو گوش ینیس

 .کردیکه با لبخند نگاهش م د،یرس حهیباال اومد و به مل ینیچشماش نگاهش از س یجلو

ود. ب دهیدست به کار شده و براش غذا کش یک حهیبود که مل دهیبرده بود خودشم نفهم ماتش

 .کردیم الیل شهیکار رو هم نیچون اصوال ا

 !آوردیم الیل یدیچرا زحمت کش_

اونه تعجب  لیمطابق با م یهمه چ دید یچرخ زد و وقت ینیس اتیبعد نگاهش رو محتو و

 .کرده بود تیها رو رعا یکار زهیر یهمه  حهیکرد. مل

 !ها هیچ قمیعال یدونیخوب م_

خودش گذاشت. نگاهشون تو هم قفل  یگرفت و رو پا حهیرو از مل ینیبه دنبال حرفش س و

 !گذاشت و شروع کرد به ورجه وورجه کردن یناسازگار یشد و دوباره قلب مهبد بنا

 !ه؟یچ قتیندونم عال شهیتو بزرگ شدم مگه م یمن رو پر و پاچه _

 حهیوبه که ملجمله اش رو ادا کرد و مهبد با خودش فکر کرد که چقدر خ یجد یلیخ حهیمل

 .زارهیمهبد احترام م قیو به عال نهینکته ب قدرنیا
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 .فتهیدستت درد نکنه برو سر سفره غذا از دهـ*ن م یدیزحمت کش_

زد و عقب گرد کرد و نگاه مهبد قفل رفتنش شد. به قلبش تشر زد و با حرص  یلبخند حهیمل

 !یبریمنو جلوش م یآخر آبرو ریگفت اروم بگ

 یچ شدینم شی. دست به کار و مشغول خوردن شد. اما حالدیکش یکوتاه قیعم نفس
که  نی... حرکاتش و ادییپایو اونو م رفتیم حهینگاهش به سمت مل یهر از گاه خورهیم

 !...نه ای خورهیخوب و به اندازه غذا م

 پارچه هیخونشون مهبد  ومدیم یکه وقت دیدیهاش م یمثل هفت سالگ یرو گاه حهیمل هنوزم
. زاشتیرو که مادرش پخته بود جلوش م ییو غذا نشوندیرو روش م حهیو مل کردین مپه

 گفتینم وقتچیخنده رو خوش اخالق بود که ه یهمون دختر بچه حهیهنوزم انگار مل

 !گرفتینمرو دوست نداره و لج  یزیچ

 نایرو لــ*ب هاش نشست. چقدر زود بزرگ شده بود. چقدر زود گذشته بود و ا یلبخند
ود ب حهیبود که اتفاق افتاده بودن. تو حال خودش و مشغول نگاه کردن مل روزید نیانگار هم

 .کرد ریباال اومد و مهبد رو غافلگ حهیکه نگاه مل

 !مهبد جان؟ یخواینم یزیچ گهید_

ه بود اما تمام مدت حواسش ب نییسرش پا نکهیبا ا حهیبه بشقابش کرد مل ینگاه ریمتح مهبد
غذاش  یکه ک دیخودش نفهم یشده. مهبد حت یمتوجه شد که ظرف غذاش خالمهبد بود و 

 !تموم شد

 .خوشمزه بود یلیشدم. دستتون درد نکنه زهرا خانم خ رینه نه ممنون، من س_

 !بود؟ حهیمل ریداشت بس که درگ یچه مزه ا دینفهم یکه مهبد حت ییخوشمزه بود؟! غذا یچ

 .رو از مهبد گرفت ینیبلند شد و س الیل

 !غذات تموم شد یجا یدختره رو خورد_

 !زد دید کردینگاهش م طنتیرو که با ش الیبا ضرب سرش رو باال آورد و ل مهبد

 !که به روت نزنه اوردیسرش رو باال ن یول ینگاهش کرد قدرنیمعذب شد ا چارهیب_

 .ارهیکم ب خواستیهم رو شده بود! اما دلش نم الیل یبرا یشد. دستش حت دیسرخ و سف مهبد

 .برو کمک کن سفره رو جمع کنن_

 !یخود دان نکهیا یعنی نیباال انداخت. ا یلبخند زد و شونه ا یبا بدجنس الیل
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گذاشت. اومد و  ییظرفشو نکیکه غذاش تموم شد ظرفش رو برداشت و برد تو س عماد

 .کنده شد حهیکنار مهبد نشست و نگاه مهبد به اجبار از مل

 .مردمیم قدرنیهم یکیو واسه مثل ت یروز هیمنم _

کرد. نگفت  نیکه گفت رو تحس ی. درک عماد و جمله ادیمهبد تو نگاه عماد چرخ نگاه

 .مردمیعاشقش بودم، گفت براش م

داره. و حال مهبد و حرکاتش از چشمش دور  یمهبد چه حال کردیدرک م کهنیا یعنی نیا

 :به عماد کرد و گفت یچشم نگاه ینمونده بود! از گوشه 

 !؟یستین گهیشد که د ی! اونوقت چ؟یبود_

 یوقت شهیشد. هم رهیخ یقال یرو یآب دهنش رو با صدا قورت داد و به گل ها عماد

 .شدیزجر کش م ارهیکنه و گذشته اش رو به خاطر ب فیرو تعر یزیچ خواستیم

! و همین دونستیرو از عماد نم زایچ یلیو مهبد خ دونستیرو از مهبد م یهمه چ اون
با عماد گذشته بود اما عماد هر بار  ییاز آشنا یادیزمان ز بایتقر نکهی. با ادادیآزارش م

! اما انگار خودش هم خسته شده بود از کردیکردن گذشته اش رو به بعدها موکول م فیتعر
مهبد بگه... بگه که  یبرا خواستیدلش! دلش م یدردآور تو پستو یها راز نیکردن ا میقا

 ینگفته بود و غبار قطور یهمه سال راز دلش رو به کس نیبهش ظلم شد. ا یچقدر تو زندگ

 .وقتش بود گهیراز هاش نشسته بود. اما د یرو

ازم بزرگتر بود.  یسال شیداداش بزرگتر داشتم. برادرم ش هیخواهر کوچکتر و  هیمن _

 .خواهرم که سه سال از خودم کوچکتر

 .بود که عماد قفل دلش رو باز کرده و به حرف اومده دهیشتاق نگاهش کرد. چون فهمم مهبد

قرون دو  هیبا  گذشتیسخت م مونیداشت و مادرم خانه دار بود. زندگ یبابام پرسکار_
 دستش یپول یوقت کردیم یسع دوخت،ی. برامون لباس ممیگذرونیمامانم م یقرون کردن ها

هم پول نبود و فقط  یرو دلمون نباشه. گاه یزیچ یخوب درست کنه و آرزو یغذاها ادیم
 یها یکه قسمت نشد که زنده باشه و ترش فی. حمیخوردیم یو ترش ینیزم بینون و س

 .یمعرکه اش رو امتحان کن

 و کردیرو خورد م یترش جاتیافتاد که مادرش با حوصله سبز ییروزا ادی. دیمهبد لرز دل
بادمجان مادرش بود.  یو مهبد عاشق ترش ختیریهمراه مخلفاتش و سرکه تو دبه ها م

تخم مرغ  ینیزم بیس نکهیزنده بود و مهبد از ا زشیرو که پدر عز یییادش اومد روزا
تخم مرغ ها هم خوردنش صفا  ینیزم بی. چقدر اون سودنب یدارن و دور هم هستن شاک

 !...داشت
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مهبد خاطراتش رو خوند و  یاد رو نگاه کرد و عماد از چشم هاشد و عم نیغمگ چشماش

 .تجربه کرده. عماد با بغض به حرفاش ادامه داد نارویمهبد هم ا دیفهم

 میدیخراب شد...فهم یهر چند سخت، اما یه روز همه چ رفتیم شیخوب پ یهمه چ_

 .مادرم سرطان داره

مشترک  یوی... سنارضیادم مر هیتنگ دست  یخانواده  هیکرد.  زشیتو دل مهبد ر یزیچ

 ...کار یبچه ها یاکثر خانواده ها

 دیبا گفتنیمامان گرون... م ی. بابام دستش تنگ بود و داروهامیبود نیخودمون اجاره نش_
معده داشت. اون موقع ها  . سرطاندیکشیشهر بزرگتر درمون شه. مامانم درد م هی نشیببر

کرد و رفت تو کار  لیکرده بود. داداش بزرگترم ترک تحصن شرفتیپ قدرنیکه علم ا
وشت گ گفتنیمادرم گوشت بخره. اون موقع ها م یو.... تا فقط بتونه برا یو کولبر یبارکش

 .که گوشت خودش سرطان زاست یسرطان خوبه در حال یبرا

 .سوختیم یلیعماد خ ی. دلش برادیلرزیمهبد م یچشما مردمک

 دیتا شا زدیمحمد هم سگ دو م کردیقرض، بابام شب و روز کار م ریز میرفته بود_
که بابام سکته کرد و  شدیجور م یتهران. کم کم داشت همه چ میباألخره بشه مامان رو ببر

 .مرد

پدرش رو از دست  یاز دست داده بود عماد زمان یمثل مهبد که پدرش رو تو کودک درست
حدس بزنه که چقدر  تونستیم یبوده. به خوب کتریکوچ یلیاز مهبد هم خ یداد که حت

عماد و خانواده اش بعد از مرگ پدرش رو به وخامت رفته. نون آور  یاوضاع زندگ

 .دست رفته بود زخانواده و تنها سر پناه محکم شون ا

. چون تا خرخره تو میاریب رینشد پول گ گهیپنج ماه بعدشم مامانم از دست رفت. چون د_

 .دادیصاحبکار بدجنسش پولش رو نم یول کندیمحمد داشت جون م. چون میقرض بود

 .که ببارن کردنیعماد پر شده بود و غوغا م یهاچشم

مارو هم  یلباس ها یبه دادمون برسه، حت میکس رو نداشت چی. هدیکشیزحمت م یلیخ_
 یگاه شدیغذامون نون خشک م یلقمه نون بهمون برسونه. گاه هی کردیم یو سع شستیم
به  دادیم خوردیهمون نون رو هم نم ی. محمد گاهیخال نیریش یهم چا یگاه ،ینیزم بیس

 .هیمن و خواهرم راض

 .کردیم یزیمعده اش خونر یکه گاه خوردینم اونقدر

مهبد... درد عماد رو با تمام وجود  گریآهن داغ کرده بود و گذاشته بود رو ج یکی انگار

 .فروغ شد یعماد ب ی. چشماکردیبا سلول به سلول بدنش حس م دیفهمیم
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تا خود صبح بغلم  شدمیم ضیکه مر ییوقتا شدمیتاب م یب یمحمد همه کسم بود. وقت_
خودش  شهیپارک... هم بردمونیم کردی. هر وقت فرصت مزاشتیچشم رو هم نم کردیم

که دو فردا  فتهیب ییزایمون به چکه مبادا چشم رفتیاز طرف زرق و بردار مغازه ها راه م

 .بشه رو قلبمون گهیباره د هیمون بشه حسرت بشه درد!  میبخاطر ندار گهید

عد با و ب شدیم رهیمغازه ها خ نیتریچطور به و لیافتاد که سه لیو سه الیل یبچگ ادیمهبد  و
پر از درد و حسرت  یو به چشم ها گرفتیسرش رو باال م نییتمنا تو چشماش از همون پا

بغض و حسرت قورت  لویک لویک لی...! و مهبد تو نگاه سهگفتینم یچیو ه زدیمهبد زل م

 !...شدیم دهو شرمن دادیم

مارو از محمد جدا  میافتاد یستیبهز ری. اما گمیوابسته به محمد بود یلیو من خ هیراض_

 ...کردن

دل مهبد رو خون کرد. عماد  اه،یتخت س یناخن رو نیعماد و خش صداش ع یصدا بغض

 .و محمد مثل مهبد و خواهر برادر هاش خوش شانس نبودن

 :چشماش رو به هم فشار داد. عماد لرزش چونه اش رو کنترل کرد و گفت مهبد

 یستیباعث شد تا بهز نی. همکردیمحله عباس آباد کار م شیمحمد تو پاتوق هفتاد و ش_
 یستیتو بهز یاما نشد... زندگ رهیکرد مارو پس بگ یسع یلیمارو ازش جدا کنه. محمد خ

 کیها بدجنس بودن و سر کوچ ی. مربکردنیمون م تیاذ یلیجهنم بود. خ نیبرامون ع
. ضربه کردنیحبس شون م کیتنگ و تار یزدن. تو جاهایبچه هارو کتک م یزیچ نیتر
کم حرف و  یبچه  هیبه  لیتبد هی. راضمیاز محمد جدا شد یوقت میخورد یبزرگ یروح ی

انگار  دمیبار د نیاول یخانم رو برا الیل یتو بود... وقت یالیل هیشب یلیخ افشیخموش شد. ق

 !کردیداشت نگاهم م هیراض

 رتیشد و رگ غ الی... که عماد با بهت مسخ لدیافتاد که عماد رو د یروز نیاول ادیمهبد  و

 !...هم باد کرده بود لیسه

عماد ادامه بده و  خواستیفشارش داد. دلش نم یدستش رو پشت عماد گذاشت و کم مهبد
 اش هیبق زاشتیکنن، اما اگر نم یزیگذشته زخم هاش تازه شن و خونر یادآوریدوباره با 

سکوت کرد و  نیهم ی. براموندیعماد تو دلش م ی. حرفاکردیم یرو بگه باز چه فرق

 .کنه فیعرماجرا رو ت یگذاشت عماد باق

 داشیپ شونیکیکه مظلوم کش بودن و هر روز  ییو طلبکارها یبده ایدن هیمحمد موند و _
که پول من کو...اخرم نوچه  ومدیدادش در م یکیاون  دادیرو م یکی. محمد پول شدیم

 یداخل یزیرقدر زدنش که خونآوردن و زدنش... اون رشیدم خونه گ یخبریخدا ب هی یها

 .هاش جون داد یدکتر بره تو فقر و ندار هی یحت هنداشت ک یکرد و چون پول
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همه  نای. اما اسوختیعماد قلبش م زیچشماش رو به هم فشار داد. از سرگذشت غم انگ مهبد

 .هش دهیگذشته کمتر دنبال عماد کش نیکه ا ومدیازش برنم یمال گذشته بودن و مهبد کار

کجا رفتن و کجا بردنش که  دونمیخانواده از پرورشگاه گرفتن بردن. نم هیرو هم  هیراض_
و تو  اسیپاره تنت تو دن هی یدرد داره بدون یلینکردم مهبد. خ داشیگشتم پ یتا امروز هر چ

 ...گوشه ات کجاست گریج یدونینم

 نیوحشتناک تر نینباشه و ا اتیح دیدر ق هیاصال راض دیفکر کرد که شا نیمهبد به ا و
 دیاصال شا کرد،یم یزندگ هیکردن راض دایپ دیاصال به ام دیاتفاق ممکن بود. اما عماد شا

 .بود هیراض دنشینفس کش لیتنها دل

عماد بارها  دیدوست نداشت نور چراغ دل عماد رو خاموش کنه هر چند مطمئن بود شا مهبد

 .مسئله هم فکر کرده باشه نیبه ا

و صورتش رو با دست هاش پوشونده بود. مهبد عماد رو با حس  دیلرزیشونه هاش م عماد

 .و بغلش کرد دیبه سمت خودش کش کردیکه داشت تو چشماش شورش م یغم

که مطمئنم هم مامانت هم  یکی ،یآدم موفق هیعماد تو االن  ی. ولزمیناراحت شدم عز یلیخ_
و ر یزیچیمطمئنا خدا  شهکیم یکه سخت ی. عماد هر کسکننیبابات هم محمد بهت افتخار م

و به هر  یبه ِخنِس یخوریم یوقت ،یکنیتالش م یوقت ده،یم یکه بهش سخت دهیتوش د
تا به عرش  کنهیخدا هم کمکت م ،یریباال م فیرد هیو  یزاریآجر م هی هیجون کندن

 !نکن عماد یفقط تو گذشته ات زندگ ،یبرس

نگران نبود.  قهینبود و بخاطر فرداش هر دق ضیسرش رو بلند کرد. اون مثل مهبد مر عماد
ال گذشته دنب دنی. اما حق با مهبد بود کشکردیم ینیگذشته رو دلش سنگ یفقط حسرت ها
دلش رو  یدرست نبود. اما حاال که سفره  یتابیغرق شدن توش و بعدم ب یخودش و گاه

 .سبک شده یلیکه خ کردیباز کرده بود حس م

. عماد از اون زدیو کمتر حرف م دادیگوش م شتریبود. ب یخوب یشنونده  شهیهم مهبد
نه ک حتشیهم نص یکس نکهیکردن نبود و از ا حتیلحاظ مهبد رو دوست داشت که اهل نص

 .رفتیپذیکه بودن م یو همه رو همون جور کردی. آدمها رو قضاوت نمومدیخوشش نم

 .یکه بهم گوش داد یمهبد... مرس یچقدر خوبه که هست_

مدت به  نیفکر کرد که چقدر تو ا نیعماد رو محکم تر به خودش فشار داد و عماد به ا مهبد
راش ب یکس قدرنیا چوقتیداره. ه یا ژهیو گاهیمهبد وابسته شده، که چقدر مهبد تو قلبش جا

 ...نبوده زیبعد از محمد عز
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 یانگار محمد زنده شده و کنارش نشسته! حس حام کردیحس م نشستیکنار مهبد م یوقت
شباهت به  یکدوم ب چیه شییایحد و مرزش و دل صاف در یمهبد، صداقت ب یبودن ذات

 .محمد نبود

 شد؟ یپرورشگاه بعدش چ یتو هم رفت_

 .دیکش یبه مهبد کرد و آه ینگاه میآب دهنش رو صدا دار قورت داد. ن عماد

 یبچه  شهیخاص خودم رو داشتم. من هم یودم و دوستاپرورشگاه ب یتو یتا ده سالگ_
 هی. بندرت تنبسوزوندمیم شیهم آت ی. اما گاهکردمیم طنتیش هیبودم و کمتر از بق یساکت

 گرفتنیهام رو م یبه زور خوراک شهی. همکردنیم تمیاذ یلیبزرگتر خ یاما بچه ها شدمیم
بود اومدن پرورشگاه و  لیدندون پزشک که خانمشم وک هی نکهی. تا اگفتمینم یزیمنم چ

 د،یجد یخونه  رفتنیکه م دمیدیرو م گهید یبچه ها یوقت شهیچشمشون به من افتاد. هم
. ستمیجذاب و تو دل برو ن هیمن مثل بق دیشا کردمیو فکر م خوردمیحسرت و غبطه م

ه ک گهیزشتش داره م افهیپرورشگاه با اون ق ریکه خانم مد شدیاونا اومدن باورم نم یوقت

 .وارسته منو مد نظر دارن یخانم و آقا

 .مهبد هم به لبخند باز شد یبا لبخند عماد لــ*ب ها باالخره

اونا  زدمیم یساز ناسازگار شتریب یاما من هر چ کردمیم یبیباهاشون غر یلیاولش خ_
 یحت ستمیروم نزد که من بچه شون ن کس به چیوقت ه چی. هکردنیبه من محبت م شتریب

بود درسخون شدم و اوج گرفتم بابام  فیضع یلیکه درسم خ ی. کم کم منکینزد ایاقوام دور 
 شهیهر چند که خودش شبا خسته و کوفته و سرش هم کردیکار م وباهام درس هام ر شهیهم

ه ک دمیند چوقتیکنن ه یاحترام یبه هم ب دمیند چوقتیبودن. ه یآروم یشلوغ بود. خانواده 
تو بحث ها صداشون باال بره. من درس خوندم و باال رفتم اما پدرم منو از همون بچگي 

کار  ینبودن اما گذاشت من از بچگ سیهم خس صالپولدار بودن و ا نکهیمستقل بار آورد با ا
وش گلها تو فر ی. گاهکردمی. تو قهوه خونه ها کار مبردمیم ییمغازه ها چا یکنم. من برا

ر برام ش شیو پل فتمین ریگ نکهیا یمثل همون ها برا ی. گاهکردمیکار کمک م یبه بچه ها

 .کردمیو فرار م دمیدوینشه با تمام توان م

عماد  ی. هرچند کودککردیعماد افتخار م تیبا عماد آشنا شده و به شخص نکهیبه ا مهبد
 نداشت اما بازم یآن چنان میمستق یکار نبود و خودشم تجربه  یبچه ها یایدن ریکامال درگ

رو حس کرده  شدیکه بهشون م یمحمد درد کودکان کار و ظلم یبود که بواسطه  یبچه ا

 .بود

 یبار اومده و به قدر کاف یکرد. عماد به خوب نیعماد رو تحس یتو دلش پدر خوانده  مهبد
 رو منکر هیقض نیا شدیاد بخاطر محمد بوده و نمعم تیهم از هو یمیقدرشناس بود. البته ن

 !شد
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 .افکار خودش گم بود که عماد به حرف اومد تو

 هیمسااز ه یکینوزده سالم بود که عاشق دختر  جدهی... همردمیم یلیخ یکی یبهت گفتم برا_
جنگل تو چشماش  هیبود. چشماش سبز بود. انگار  یهامون شدم. دختر صاف و ساده ا

انداخت..  یگل م دیدیمنو م یبود. گونه هاش وقت یداشت. موهاش صاف و مثل شب مشک
. اونم شدمیو ناخودآگاه محو تماشا کردنش م ستادمیایم شهیدلرحم بود. هم یلیمهربون و خ

 یخودش رو به قرار هفتگ ییجورایکه دور از چشم مامان باباش  کردیم یبه هر بهونه سع
سرش چادر  یاجبار نکهیمتعصب. از ا یبودن. مذهب یرسونه. آخه خانواده اش مذهبمون ب

تو خونشون جنگ و جدل  شهیو هم اکیتر. داداشش معتاد شده بود به ومدیخوشش نم کردیم
رم نره، نامح رونیباشه و اصال ب نیخونه نش دیدختر با گفتیبود. باباش م یو کتک کار

 .نهیدخترش رو بب دینبا

عماد سخت بوده. اونم تو  یدرک کنه که چقدر عاشق اون دختر بودن برا تونستیم مهبد

 .که اون دختر داشته یتیپر محدود یزندگ نیچن

شد. اسمش  ضیکه آخر مر ،یزیهر چ یو استرس داشت برا خوردیاونقدر غصه م_
 دیپریم شترینرگس بود. اما هر روز رنگش ب ینرگس بود. عطر تنش هم واقعا مثل گل ها

اش از خانواده شهی. همزدیتو ذوق م شتریچشماش ب ریز یو کبود یگود شد،یالغر م شتریب
جفتمون لو بره.  یرابطه  دیترسیم شهی. همکردیم رگم یبود و از دست شون آرزو یشاک

که لو مون داد خواستگار نرگس بود و  یخبر یلو مون داد. اون از خدا ب نیخبرچ هیآخرم 
 یکرد و تو کاسه  ادیداغ ماجرا رو ز ازیپ ی. عوضزدیزاغ نرگس رو مدام چوب م

 .نرگس گذاشت یخانواده 

دل  یبا افسوس و حسرت سرش رو تکون داد و بعد حرفاش سکوت کرد. داغ ها عماد
دلش فوران  یاخون از زخم ه یزاشتیدلش که م یعمادم کم نبودن. دست رو هر جا

 .کردیم

 .دادیبه عماد گوش م نیشده بود و تو همون ح رهیاز فرش خ ییجا هیمتاسف فقط به  مهبد

 :خودش رو جابجا کرد و گفت یعماد کم

نتونستم  ومدیبرن یاون روز نرگس بدجور از داداشش و باباش کتک خورد و از منم کار_
بار گفت اگر برم و وساطت کنم تا نرگس کتک نخوره  نیپشتم بود ا شهیمانع شم. بابام که هم

آزار بدن. ازون به بعد نرگس رو بندرت  شتریبدتر شه و اونا نرگس رو ب یممکنه همه چ
و خانواده مون رو  کننیم تیشم جفتمون رو اذ کیاگر بهش نزد دنکر دمی. تهددمیدیم

... دلم خواستی. اما من دلم نممنیتا نرگس رو نب رنیاز اون محله م تایو نها زارنیراحت نم
نرگس از جلو چشام دور بشه، اخه طاقتش رو نداشتم. منم به حرف بابام گوش  خواستینم

که نرگس  دونستیکس نم چینشم. . اون موقع ه زنرگس دردسر سا یکردم برا یدادم و سع
 لیدل یب ی. گاهدیپریرنگش م ای گرفتینفسش م شهیالعالج سخت داره... هم یماریب هی
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رفت و از پله  جیروز سرش گ هی نکهی. تا اشدنیخوب م ری. زخم هاش دشدیبدنش کبود م
 زدمیم واریدر و د بهنشد، خودمو  یخونشون افتاد. چند روز گذشت و از نرگس خبر یها

 شمیتتا آ گفتنی. از عمد هم نمگفتینم یچیکس ه چینبود. ه یاما خبر رمیبگ یتا ازش خبر

 ...بزنن

شده.  شتریدل خودش هم ب یعماد غم ها یبا خودش فکر کرد که چقدر با حرف ها هبدم

 ...شده بود نیکوله بار غم دل مهبد هم سنگ

حال زار برگشت خونه، سرطان خون گرفته  هیو  دهیسر کامال تراش هیبعد از چند روز با _
وقت  چیاما ه شدیم یدرمان یمیش یوقت دیبریدرد امونش رو م د،یکشیزجر م یلیبود. خ

 .دیشنک دنم،یدوباره د یبرا دنیوقت دست از دوست داشتنم، دست از جنگگله نکرد مهبد هیچ

 انیپا تونستیشد. م شیاومد. دل مهبد ر نییعماد پا یچشم ها یاز گوشه  یسمج اشک
طرف ماجرا نافرجام موند و  هیکه با مرگ  یعماد و نرگس رو حدس بزنه. عشق یغصه 

 !افتاد مشکل ها یکه عشق آسان نمود اول ول گنیهمه م شهیهمون جمله که هم نیشد ع

 :شده بود. مهبد اروم گفت رهیجا خ هی. ساکت به کردیم ریانگار تو گذشته س عماد

مطمئنم که اونم دوست  نویعماد ا یروحش شاد. مطمئنم هر جا که هست هنوزم عاشقته. ول_
ثل م ایتو دن یعشق چیه دونمی. البته میبد لیتشک دیخانواده جد ،یداره تو خوشبخت بش

 یلرفت و ایدن نیاون از ا ؟یتونی. میمجرد باش یتونیاما تو که تا ابد نم شهینم یعشق اول
 کردمیمن فکر م نی. ببیگذشته رو رها کن دی. بایخوشبخت بش دیبا ردنشخوشحال ک یبرا
عشق رو تجربه کرد و بازم اونو  ،یشکست عشق هیعاشق شد و دوباره بعد از  شهینم

 .بدتر تو دامش گرفتار شدم ن،ی. اما حاال ببدیچش

 پیات یزیبود و تند تند با اخم چ شیاشاره زد که سرش تو گوش یا حهیبعد با سر به مل و

 .دکریو عماد با لبخند مهبد رو بر انداز م دییپایرو م حهی. مهبد کنجکاو حرکات ملکردیم

 !ه؟یچ یترسناک برا ظیاخم غل نیا_

مهبد  ینگاهش کرد. ابروها یسرش رو باال آورد و با اعصاب خورد حهیحرف مهبد مل با

 !بود که هر لحظه ممکن بود منفجر شه یباروت نیع حهیباال رفت. مل

ته شدم ! خسکنهیم سهیمقا هیمنو با بق کنهیم نیاون توه نویبابا رفته رو اعصابم! همش به ا_

 !منم شیگند زندگ یانگار مقصر تموم اتفاق ها چیبهم ه دهیه نمبخدا! آرامش ک

 : و گفت دیلــ*ب هاش رو گز مهبد

 .کارت دارم نجایا ایب_
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! اما بازم مردد از جاش هیبفهمه تو فکرش چ تونستیمهبد رو نگاه کرد. نم ریمتح حهیمل

 :پاشد و خواست بره سمتش که مهبد مسر گفت

 .اریب تمیگوش_

 یعنیانداخت.  یمبل رهاش کرده بود نگاه یکه رو شیشد و به گوش شتریب حهیمل تعجب

 :رو برداشت و به سمتش رفت یداشت؟ با شک گوش کاریچ حهیمل یمهبد با گوش

 .بفرما_

رو ازش گرفت و با مکث به  یگوش کردینگاه م حهیمل یهمون طور که تو چشم ها مهبد
همراه  نیو توه فیمشت اراج هیهم با  امیپو هر  ومدیم امیشد. تند تند پ رهیصفحه اش خ

به هم  شدیها به کار برده م امیکه تو پ یفیداشت از کلمات سخ گهیبود. حال مهبد د

 .کنهیاود م شیماریب ینداره و هر از گاه یتعادل روان حهیپدر مل دونستی! مخوردیم

بالک رو زد که با  ی نهیگز ماتیتنظ یبرد و از تو ماتیتنظ ی نهیرو به سمت گز دستش
روبرو  نیو عماد که حس کرد هر آن ممکنه بیفتن کف زم حهیمل ی دهیور قلمب یچشم ها

 !شد

 : ناباور گفت عماد

 !؟یبالکش کرد_

 .جواب عماد رو داد کردیرو نگاه م حهیهمون طور که با لبخند مل مهبد

رو نده تا به روان خودش  یروان هیجواب  رهیبگ ادی دیجواب ابلهان خاموشیست! آدم با_

 !نرسه مگه نه؟ یبیآس

 :و گفت دیباالخره دست از شوکه بودن کش حهیمل

 .خب بابامه یول_

 :تر شد و گفت یبابا انداخت و جد یشونه ا مهبد

تو چرا خودت  کنه،یحال تورو خوب کنه فکر نم نکهیدرصد، به ا هیهست که هست! اون _
و ر ستیکه هر کس که به فکرت ن یرو بفهم نیا دیبا ؟یدیرو با جواب دادن به اون آزار م

 !اونه؟ یمباالت یروزهات بخاطر ب نیرفته حال االنت، اوضاع ا ادتی. یدور بنداز

رو  حهیمل یها یبدبخت خواستیساکت شد و روش رو از مهبد گرفت. مهبد دلش نم حهیمل
 تلنگر الزمه، یاما گاه کنهیم یزندگ یطیکه تو چه شرا ارهیب ادشیاصال  ایبراش بشمره 

 .ادیتا بخودش ب یطرف بگ یرو تو رو قتیحق دیبا یگاه
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ازت زده شه، اما  یحت دیشا رهیدردش بگ ،یزنیطرف از حرف حق که تو روش م دیشا

 !یرو انتخاب کن رفتنشیاگر تو نپذ یفرار کرد حت قتیاز حق شهینم چوقتیه

از  یو حاال خودت دار یتو ذهنت بزرگش کرد ،یغول ساخت هیخودت  یتو ازون برا_
اعتماد به نفست رو باال  دی! بایخوریشکست م یکه خودت ساخت یزیتصورات، از اون چ

زش ا یتونیم ای! فکر کن اصال وجود نداره! یکه تو بابا ندار یریاصال بپذ دی! بایببر
به هدفت و  یونتیم ایدست اون تا مدام بزنه تو سرت  یو چوب و زور رو بد یبترس
درس  یری. تو چرا واقعا نمیو راهت رو خودت هموار کن یات فکر کن ندهیآ یزندگ
 ؟یبخون

 :ابروش باال رفت و گفت یتا هیزد و عماد رو نگاه کرد که عماد  یلبخند محو حهیمل

شده چرا  شتریآرومتر شده حاال که آرامشت ب ی! حاال که همه چ؟یخونیخودت چرا نم_
وقتت به بطالت بگذره؟ کار کردن که  یجور نیکه هم ستیتو ن فیدانشگاه؟! ح یرینم

 تیریخودشون رو مد توننیواست سخته ال اقل درس بخون! بچه ها هم که بزرگ شدن و م

 .کنن

 مهبد

حوصله داشت درس بخونه! تا اومدم  یبهم زل زده بود. ک یبه عماد کردم که جد ینگاه

 :گفت حهیساز مخالف بزنم مل

 ،یرفتن ،یقبول شده بود ی! تو که اون دفعه پزشکگهید یبد دیکنکور با هیفوقش  نیبب_

 !یرشته خوب قبول ش هی یتونیمطمئنم بازم م

کنکور رو نداشتم.  یخوندن برا یحوصله گهیبود که من د نیرو خاروندم، مشکل ا سرم
بدون کنکور با شرط معدل وجود نداشت. اما حق با عماد  یرشته ها نیاون روزا هم هنوز ا

 .موندمیو هم سن و سال خودم عقب م یعاد یآدم ها یاز همه  دیبود من نبا حهیو مل

تالش کرده بودم. اما بخاطر جبر روزگار مجبور  میپزشک یایرو یاون همه سال برا من
 وقتچی. وگرنه هسوختیم دل خودم رفتمینم لمیشدم رهاش کنم. اگر دنبال درس و تحص

 !من مهم نبود یبرا هیحرف بق

 !شهیم یچ نمیبب_

نگاهشون کم آوردم و  یکه جلو یهم با اخم نگاهم کردن، جور حهیو مل نهیدست به س عماد

 :گفتم

 !شهر خودمون میبرگرد یدنبالش. البته وقت رمیخب م_
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که انگار  دنییپایم یقبلش منو چهارچشم یجوریجفتشون راحت شد و لبخند زدن!  الیخ

 !قانون بدنش لیآوردن و قراره تحو ریمجرم گ

 :تر بهم نشست و گفت کینزد عماد

 باشه؟ یرشتت چ یدوست دار یعنی ؟یبخون یچ یخوایحاال م_

رو بردارم. اما خب بازم  نیمهم و سنگ یرشته ها تونمینم ادیز میماریبخاطر ب دونستمیم

 .شدیهمون م خواستیخدا م یهر چ

 .بخواد یتا خدا چ_

 :شونه هام گذاشت و گفت یجفت دستاش رو رو عماد

 وقتچیشون نشو! ه الیخیب یرسیو امضا کن! حتما بهشون م سیآرزوهات رو بنو نیآفر_
تورو از اهدافت منصرف کنن! طرف دوتا دست و دوتا  توننیها م تیفکر نکن که محدود

ال  یاشب ایفرد تو دن نیبهتر یخوایحاال تو که نم! استیدن یها نیاز بهتر یکیپا نداره االن 

 !خودت باش یخودت و زندگ یاینفرد د نیاقل بهتر

در  و ارمیکم ب زاشتینم یطیشرا چیمثل عماد رو داشتم که تحت ه یکیخوب بود که  چقدر

 .جا بزنم. حواسش همه جوره به من بود

 ...یشون باشه عماد. همه جوره خوب یمثل تو تو زندگ یکیکاش همه _

 . اما منشدیم دیسرخ و سف کردیم فیازش تعر یکی یوقت شهیزد. هم یگله گشاد لبخند

 .کرده بودم رو نگرفته بودم حهیکه از مل یهنوز جواب سوال

 !یبد لیادامه تحص یخوایچرا نم ینگفت_

 .سمتم و گوشش رو خاروند دیچرخ

 .اش رو هم پولش رو ندارم هم حوصله_

که  یبا حقوق خوب یاونکه قرار بود تو موسسه ما کار کنه و منم قصد داشتم از نظر مال خب

 !نبود یمشکل گهیکنم. پس د تشیقرار بود بهش بدم حما

. از نظر حوصله هم تو شهیحل م تی. پس مشکل مالیخب تو قراره تو موسسه کار کن_
 چطور تو دوست م؛یقد پلمید نیشده ع نسسایخونده، االن، ل یکه دو سال جهش یهست یدختر

 دی. به قول عماد نباگهید یجا برس هیبرسم. خب منم دوست دارم تو به  ییجایمن به  یدار

 .یاز آرزوهات دست بکش شنها باعث  تیمحدود یبزار

 .دستش ور رفت یو با انگشت ها نییرو انداخت پا سرش
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 .نهیمشکل ا ستیام خوب ن هیروح_

 دیو دغدغه هاش چقدر بزرگ بودن اما با گذشتیکه چقدر سخت بهش م کردمیم درک

 .کنهیحالش رو بدتر م یهدف یکه ب دونستمی. خوب مکردیفکرش رو مشغول م

اگر آدم تو  شهیات هم خوب م هیخودت مشخص کن مطمئن باش روح یهدف برا هیتو _
. به بازهیاش رو م هیحنداشته باشه که براش تالش کنه خب معلومه که رو یزیچ یزندگ

 .حرفام فکر کن

و زهرا با هم ظرف هارو شستن و آب  الیرو به منظور گفتن باشه تکون داد. ل سرش
رو که  ییزایو با حوصله چ زدیحرف م الیبا ل یداروساز ی. زهرا داشت از رشته دنیکش
 یو احساس خستگ دیرسی. کم کم شب داشت از راه مدادیم حیتوض دونستیرشته م نیاز ا

که روز بعد کجا رو برن  کردنیم یزیبرنامه ر داشتنتو هممون مشهود بود. بچه ها 
شد  نیا جهینداشت. آخرم نت یا گهیخاص د زیبکرش چ عتیبگردن. هر چند پالنگان جز طب

که  یپالنگان بود برن. قلعه ا یجنوب شرق یکه برن قلعه پالنگان که تو هفتصد و پنجاه متر

 .یقمر یمتعلق به قرن و هفت و هشت هجر شهیگفته م

که زهرا با چند تا تشک  زدنیطرف ولو شده بود و کم کم همه داشتن چرت م هی یکس هر
لذت بخش بود. سهیل  دنیخواب یو بالش اومد تو. هوا هم خنک تر از روز شده بود و حساب

هم جاشون  الیو زهرا و ل حهیاتاق انداختن و مل هیو سام و عماد جاشون رو کنار هم و تو 

 !تخت رو تصاحب کرده بودم لیو منم بخاطر دنده هام به قول سه کردنپهن  ییرایرو تو پذ

بدخواب  شدیخوابم عوض م یجا یوقت شهی. همبردیاما خوابم نم ومدیخوابم م نکهیا با
تو شدم و  رهیسرم گذاشتم برقا رو خاموش کرده بودن. به سقف خ ری. دستم رو زشدمیم

 .افکارم گم شدم

بل و ق یشده فکر کردم. واقعا به نسبت ماه ها شتریحرف عماد که گفت حاال که آرامشت ب به
که  ییاز اون اتفاق ها و بالها گهیهممون آرومتر شده بود. د یقبل جو زندگ یهاسال یحت

ه بود ک ندهیآ یبرا ینبود. فقط نگران یخبر دیباریبرامون م واریهر بار انگار از در و د
 یداروها نیمن با ا یول آوردن،یو پول در م کردنی. همه تو سن من کار مکردیم تمیاذ

. گهیسمت د هی دمیو چرخ دمیکش ی! پوفکردم؟یم یچ دیخراب با یگرون و وضع اقتصاد

 ...کردمیم یکار هی دیبا شدینم ینجوریا

 !؟یدیچرا نخواب_

 اومده بود باال سرم! پچ پچ هویجن  نیو قلبم افتاد تو پاچم! ع دمیاز ترس پر لیسه یصدا با

 :کردم و گفتم

 چجور اومدنه؟ نی. ادیزهله ام ترک یوا_
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 .ادیحالم جا ب کمیتا  دمیکش یقیو کنارم رو تخت نشست. نفس عم دیخند زیر زیر

 قر بدم ام؟یب یاومدم اصال. پس چجور یک یدینفهم یهات غرق الیاز بس تو فکر و خ_

 !؟یوا یمن آمده ام وا یوا یبگم وا امیعشوه ب

 باال. تو نور دمیدرد داشتم صاف شدم و خودم رو کش یکم نکهیحرفش خندم گرفت. با ا از

 .نمیصورتش رو بب تونستمیکرده بود م دایماه که به خونه راه پ

 ؟یدیخودت چرا نخواب_

 : باال انداخت و گفت یرو تکون داد و قولنج هاش رو شکوند. شونه ا گردنش

 .برهیهم گرممه هم خوابم نم_

که طبق عادت معمول  ختمینرمش فرو کردم و بهم شون ر یو دستم رو تو موها دمیخند

 :اعتراضش در اومد و با تحکم گفت یصدا

 !نکن_

 : دادم و دمق گفتم مینیبه ب ینیچ

 !چه بد اخالق_

خودش رو تو بغلم جا  کنهیخرگوش که کنج قفسش کز م هی نیسمتم و ع دیرو کش خودش

 .کم شد دروغ نگفتم میفکر یکرد. اگر بگم اون لحظه چقدر حالم خوب شد و مشغله ها

 مهبد؟ یکنیفکر م یبه چ_

 باالخره دونستمی. اما مهیبدم و بگم اهدافم چ حیوقتش بود برنامه هام رو بهش توض گهید

 !کنهیلفت مو مخا رهیگیساز مخالف دست م

 .برم دانشگاه و کنار درس کار کنم خوامیم_

 :بلند و کشدار گفت اریاخت یبرد و چشماش گرد شد. ب بهتش

 !جــان؟_

 : آروم زدم تو سرش و با حرص گفتم دونهی

 !یکنیم داریاالن همه رو ب سیه_

 :که تو بغلم لم داده بود باال آورد و ناباور گفت یجور نیرو هم سرش

 !دیگه جان من بگو؟ بارینه _
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 !شد؟یباورش نم نیمن مشکل داشت که ا یحرفا نیا یچپ نگاهش کردم. آخه کجا چپ

 : حوصله گفتم یب نیهم یتکرار کردن حرفم رو نداشتم. برا ی حوصله

 .یدیهمون که شن_

 شیانفجار احتمال ی. خودم رو براکردمینشست. با چشم حرکاتش رو دنبال م خیشد و س بلند

 .و ترکش هاش به سمتم پرتاب شه ریرده بودم که هر آن تآماده ک

 : و سرش رو جلو آورد و گفت نییبار صداش رو پا نیا

 ؟یاریرو از کجا در م ییهوی یها میتصم نیتو ا ییخدا_

 :گفتم یجد یلیصورتش کردم و خ کیسرم رو جلو بردم و نزد منم

 !مخالف شهیهم یآقا ه؟ی! مشکلبمیاز ج_

باعث شد بادش بخوابه و از موضع مخالفت  کمیآخرم  یتو چشمام دور زد. جمله  چشماش

 !ادیب نییپا

 !یدونیخودتم م یایبرنم نایتو از پس جفت ا ینه مخالف چرا! ول_

 یزی. خواست چگمینم یزیشده که چ یچ نهیکرد تا بب زیچشماش رو ر دیسکوتم رو د یوقت

 :بگه که گفتم

 !نه؟ شهینم ینباش نی! تو بد ب؟یتو شروع هر کار یخونیم أسی ی هیاول آ شهیچرا هم_

 یدست بزارم رو قایدق کردیجواب بده! فکر نم یچ دونستیخورد و اولش نم کهیحرفم  با
 یبود که منف نیکه داشت ا یبزرگ یداشت تنها بد یخوب کیاگر هزار و  لیضعفش! سه

 !بود یباف خوب

 !نمیواقع ب ستمین نیمن بدب_

 : دادم و با جسارت گفتم نییرو پا لبام

 !ه؟یچ ینیو واقع ب ینیکن که فرق بد ب فیتو برامون تعر نیواقع ب یخب آقا_

اگر بخوام به چالش بکشمش بدجور  دونستیکرده باشه نگام کرد! م ریخر که تو گل گ نیع

 !شهیو دست و بالش بسته م کشمیم

 : گفت یجد یلیسپر کرد و خ نهیس

همه  یعنیهم  ینی! واقع بیاریبدون فکر نه ب یزیهر چ یاول بسم هللا برا یعنی ینیخب بدب_

 !نه ایرو انجام داد  یکار شهیم ینیو بعدش بب یجوانب رو بسنج
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 : گفتم دادمیکه مدام سرم رو تکون م ینیرو غنچه کردم و ح لبام

 !زم؟یعز یهست یو چ یکرد یقبل چ قیدقا قایخب! پس تو االن دق_

داده بود، فکر کرد و لــ*ب لوچه اش  ییگرا یو منف ینیکه از واقع ب یحیبه توض تازه

 !آویزون شد

 !بکن خوادیدلت م یخب حاال تو ام! اصال هر کار_

اومده بود شکست نخوره پاشد و رفت تو اتاق و سر  شیکه پ یتو بحث شتریب کهنیا یبرا و
و گذاشتم رو صورتم و  دمیسرم کش ری. بدجور خندم گرفت. بالشم رو از زدیجاش دراز کش

داد تا به غرورش برنخوره  حی. فرار کردن رو، به موندن ترجدمیخند تونستمیصدا تا م یب

 !نشهتو بحث بازنده  ای

که  کردمیبه همه ثابت م دیاخالق خاص خودش رو داشت. اما من با گهیبود د لیسه

 !...تونمیم

 

 

******************************* 

 .ومدیآموزش و پرورش رو باال رفته بودم نفسم باال نم یبس پله ها زا

 !حال ندارم گهیکه د یوا_

 :نفسش رو کالفه فوت کرد نیآرم

 یکی یعنیتو تهرانه  یزپرت ینداره؟! حاال که اون مدرسه  کریمملکت در و پ نیا یعنی_

 !برامون؟ رهیبگ ایتو داشته باشه  پلمیاصل مدرک د ستین

کس هم جواب  چیماجرا بودم. ه نیموهام رو چنگ زدم. از هشت صبح عالف ا کالفه
رو نداشتم که  طشیرو تهران گرفته بودم و حاال هم شرا پلممی. من ددادینم یدرست حساب

 .رمیرو بگ پلمیبرم و اصل د

ل ! خب اون اص؟یدانشگاه شیمهبد واسه پ ینگرفت لیرو مگه تحو پلمیتو اصل د نمیبب_
 بود؟! نبوت؟ یاسمش چ گهیمونده د یکه رفت یاون مدرسه ا تو پلمید

 :و گفتم دمیبه گردنم کش یدست

تم نگرف لشیکه من تحو گمیم ی. ولگهیباشه بهم بدنش د یراه هی دیخب با یآره نبوت ول_

 !داداش من
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که  یامتحانات رو باز کرد و رفت تو. مرد ی رهیبدون حرف دوباره دره اتاق دا آرمین
 هدیاش رو د نهیرینگاهش کرد و انگار که مزاحم د یبود سرش رو آورد باال و سوال یمتصد

 : باشه گفت

 !نیباز که برگشت_

 دهیجوش یآدم، حساب نیمتعددش از طرف ا یکه خونش از دست جواب نگرفتن ها نیآرم

 :طرف گذاشت و خم شد و گفت زیم یبود دستش رو رو

 ینه که هر جور دلتون خواست هر کس ن،یکه به مردم کمک کن نینشست نجایشما ا نینیبب_
 یبوده که تو کنکور رتبه اش عال ییاز کسا یکیآدم  نی! انیکه اومد رو از سرتون باز کن

ه. ش الیخ یبه کامش نبود مجبور شد ب ایدن نکهیقبول شد اما بخاطر ا یشده بود و پزشک
رفتن به تهران  طیکه شرا نیشیمتوجه م نیکن ادامه بده اما از سر و روش دقت خوادیاالن م

جوون مستعد  هی یلیتحص ی ندهیآ نیبره! اگر کمک نکن شهیراه دور نم ضهیرو نداره! مر
زتون ا یکه کار نیبازم بگ نیایماجرا کنار ب نیبا عذاب ا نیتونی. اگر منیکنیرو تباه م

و  کردمیرو ترک م زیم نیشما بودم ا ی! اما اگر جانینو همون حرفا رو تکرار ک ادیبرنم
مردم خدمت کنن. شما  نیا یبرا خوادیکه واقعا دلشون م دادمیم یجام رو به کسان رفتمیم

مدرک  هی یوقت دست رد فقط برا چیها تو عمرش کرده ه یآدم چه فداکار نیا نیاگر بدون
شما اون  یخونده بود ممکن بود جا درسمرد جوون االن  نی. اگر ایزدینم نشیبه س پلمید

 .کردیهرگز مثل شما رفتار نم دیباشه و مطمئن باش زیم نیپشت ا

که خشم داشت  نیآرم یهاج و واج تو چشم ها انسالیمرد م یچروک خورده  یها چشم
و  دیبود کش ختهیسرش که موهاش ر یبه جلو ی. دستزدیگشت م کردیتوش انقالب م

 ...ز دارش گذاشتقو ینیب ریانگشتش رو ز

 نیآرم یکرده بود. مرد چشماش رو از چشما شیکیبه وضوح با کمال ادب با خاک  آرمین

 : به من انداخت و گفت یگرفت. نگاه

 نبوت؟ ؟یکدوم مدرسه درس خوند یگفت_

 :رو تکون دادم و گفتم سرم

 .بله جناب_

ه شمار هیدنبال  رونیب دیکارش کش زیم یدفترچه که از کشو هیرو تکون داد و از  سرش

 !شدیو بدتر م گرفتیبود لج م گهید یهر کس دیشد! شا میگشت. چقدر راحت تسل

 : ترو گرف یشماره ا هی عیرو تو دستش و سر یو گوش دیکارش رو جلو کش زیم یرو تلفن

 .رو برداشت یگوش یکیاز چند لحظه انگار  بعد
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 نبوت؟ یپسرانه  رستانیسالم دب_

…. 

 هی شیسال پ نی. قربان شما چندیامتحانات آموزش پرورش انزل ی رهیهستم از دا یمعتمد_
 لیوشما تح رستانیرو از دب پلمشیاصل مدرک د گهیم نیبه اسم مهبد صداقت داشت یشاگرد

مدرک رو از  شهیم یکه چجور نییبفرما شهیداره. م اجینگرفته، االن به اون مدرک احت
 ودش مراجعه کنه؟خ نکهیاگرفت بدون  لیشما تحو

 یزیو چشمک ر دیخودش رو صاف کرد و به سمتم چرخ نیآرم یمعتمد یاز حرف آقا بعد

 !حواله ام کرد

 :رو به من کرد و گفت نیآرم میاومد رونیآموزش و پرورش که ب از

 یلی. خمیشیم یکاریبچه  صدیحدود س یفکر کن ما حام یبشه فردا، وا یعجب روز_
. دیگه شهیبچه ها م یخنده  یو اونجا پر از نشاط و صدا کننیم یهاشون تو موسسه زندگ

 یکار یبچه  چی. دیگه همونهیسر پناه نم یب زارهیسرش رو رو آجر نم یکار یبچه  چیه
 یکار یبچه  چیلقمه نون سگ دو بزنه دیگه ه هیواسه  وکه التماس کنه  ستیتو شهر ن

 !ذوق زدم که نگـــو و نپرس نقدری. امونهیگشنه نم

 :گهیاون شعر افتادم که م ادیذوقش منم به وجد اومدم. تو فکر فرو رفتم و  از

 شودیخوب م یول یکنیگمان م یگاه _

 شودیکه نم شودیکه نم شودینم یگاه

 شودیخودش جور م شیبساط ع یگاه

 شودیبه دستور م هیدگر ته یگاه

 مهمقد یخود آن ب شودیجور م َگه

 شودیبا دو صد مقدمه ناجور م گه

 اجابت است یهزار دوره دعا ب یگاه

 شودینگفته قرعه به نام تو م یگاه

 ستین اریو بخت با تو  یگدائ یگدا یگاه

 ... شودیتو م یتمام شهر گدا یگاه

داشته که من با اون همه دست و پا زدن نتونستم سر و ته  یخودم فکر کردم که چه حکمت با
که نزاشت اون موسسه ساخته شه.  دید یو بسازمش. خدا چ ارمیموسسه رو سر هم ب هی



www.taakroman.ir  

 

  

 
529 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

 یبال هیبدون خدا داره ازت در برابر  شه،یو نم یزنیم یبه هر در یوقت گنیم شهیهم
"باشه" قطعا  گهیخدا بهت م یکار خدا نشد وجود نداره. وقت و. تکنهیبزرگتر محافظت م

بهتر از  یزیچ خوادی"صبر داشته باش" م گهیم یوقت ده،یبهت م یخوایرو که م یزیچ
 هی. فقط کافکنهیرو برات آماده م زیچ نی"نه" داره بهتر گهیم یبهت بده. وقت یخوایاونکه م

ه ک یاونم درست وقت کردیداشت آماده م یهترب زیمنم چ ی. خدا برایبهش اعتماد داشته باش
 که از همه یشده بودم. درست وقت دیو نا ام کردمیم هیبهش گال امیبه رو دنیمن بخاطر نرس

من رو نجات  یایشد اون با عماد رو یو تموم تالش هام به بن بست منته دمیدست کش یچ

 .داشته باشن ایرو یناج هیآدمها  یداد. چقدر خوبه که همه 

 ینفال یشدن دست کمک رو به سمتشان دراز کنن و بهشون بگن که آها دیکه نا ام یوقت تا

 !ایبودها!من کنارت هستما! غصه نخور اتیمن تو فکرت بودم ها! من حواسم به رو

 ؟یکنیفکر م قیعم نقدریا یبه چ_

 :زدم و گفتم یبزرگ لبخند

 .که خدا چقدر دوستم داره کردمیفکر م داشتم

 :رو تکون داد و گفت سرش

داره. وگرنه  ییگه الطف و نظر د هیخدا به تو  دونمیساله که م یمن سالها ؟یدیتازه فهم_

 .بتونه سر پا باشه نقدریکه سرش تا امروز اومده ا ییهمه بال نیکس امکان نداره با ا چیه

و هنوز اصال زنده باشه. از  ادیب یکیهمه بال سر  نیا کردیواقعا باور م یداشت. ک حق
 یدور باق یخاطره  هیاون طوفان ها فقط  یگذر کرده بودم و از همه  یادیز یطوفان ها

 .مونده بود

 .هممون باشه یزندگ یکه بعدش آرامش حکم فرما شاهللیا_

 :گفت. دست رو شونه ام گذاشت و گفت ینیلــ*ب آم ریز آروم

ته اگر الب یکه برس یدار اقتیل زایچ یلی. به خیدار یخوب یلیخ ی ندهیمن مطمئنم که تو آ_

 .یخودت بخوا

نداشت نبودم. دیگه  یزندگ یادامه  یبرا یا زهیکه انگ شیماه پ نیمن اون مهبد چند دیگه
 یتح اد،یب شیهم پ یبودم که هر چ دهیرس جهینت نیبودم. به ا دهیرو به خودم مال یهمه چ یپ

تلف کردن نداشتم. هر  یبرا یغصه خوردن و وقت یبرا ییهم بدتر شه من جا یاگر همه چ

 .بودم دهیرس جهینت نیبه ا رید یچند کم

 .ستین یو در جا زدن هم خبر دنیام دارم. از پا پس کش ندهیآ یبرا یادیز یها برنامه_
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 :رو تکون و لباش رو به هم فشار داد و گفت سرش

ً یدق نیا_  .یکه بود یبرگرد به همون نی. آفرشناختمیم شهیکه هم هیهمون مهبد قا

 !...شهیسمتش و بغلش کردم. محکمتر از هم رفتم

 الیل

. سرم رو خاروندم کردمیبودم و به واحد ها نگاه م ستادهیا النینشگاه گآموزش دا یاداره  تو
غول . مشداشتمیترم بر م نیاول یبرا دیکردم. کدومشون رو با ینگاه ستیو سر در گم به ل

 :دختر اومد کنارم و گفت هیهاج و واج بودن هام بودم که 

 ؟یهست یترم اول_

ار کن یزیاز هر چ شتریب شیعسل یبود و چشما یبه وجناتش انداختم . الغر و چادر ینگاه
م ه یو خط چشم نازک کشیبار شیبه لبها یغی. رژ قرمز جومدیبلند به چشم م یاون مژه ها

 .بود دهیچشماش کش یبرا

که با لبخند  یزنگ خورد و فرصت نکردم جواب سوال دختر میجواب بدم که گوش اومدم

 .رو بدم کردینگاهم م

 .چند لحظه دیببخش_

تو دستش شد. مهبد بود که زنگ زده بود.  یزد و مشغول نگاه کردن چند تا برگه  لبخند

 :گذاشتم و گفتم کریاسپ یرو رو یو کاغذ بود گوش فیچون دستم پر از ک

 .جانم داداش_

 ؟ییکجا زمیسالم عز_

مهبد سر دختر باال اومد و منو متعجب نگاه کرد و نگاه منم کنجکاو روش  یصدا دنیشن با
 کرد؟ ینجوریچرا ا هو؟یچش شد  نی! ادیچرخ

 .کنم کاریچ دیبا دونمیسخته نم یلیمهبد خ یانتخاب واحد. وا یدانشگاهم برا_

 .دیکش یقیعم مهیو نفس ن دیخند

 .کردمیکم پرس و جو م هی یگفتینداره که. قبلش م ی. کارریکمک بگ یکیخب از _

 .دمیکش یپوف کالفه

 .زمیعز نمتیبی. خونه مکنمیم یچ نمیمن برم بب_

 .زنگ بزن یداشت یباشه جانم مواظب خودت باش کار_
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سرش تو  نکهیبود و با ا ستادهیهمه مدت کنارم ا نیکه ا یاز قطع شدن تماس، دختر بعد

 :دیکنجکاو پرس دادیبرگه هاش بود با دقت به مکالمه ام گوش م

ور دوبل ای ندهیشما گو پرسم،داداشیم یقصد جسارت ندارم صرفا جهت کنجکاو دیببخش_
 ستن؟ین

 .دمیاراده خند یسوالش متعجب شدم و ب از

 نه چطور مگه؟_

 !نه ازم آره بشنوه یشد. انگار انتظار داشت بجا یجوری افشیق

 شن؟ینم ندهیهم قشنگه. چرا گو یلیو صافه و خ فیلط یلیصداشون خ_

خور  که در یبره دنبال کار دیقشنگه و با یلیهم بارها به مهبد گفته بودم که صداش خ خودم

 ! رفتیدر م رشیو از ز دیخندیم یبه هر نحو شهیقشنگش باشه اما هم یصدا

 :باال انداختم و گفتم یا شونه

 ای ندهیدوست دارم گو یلیهارو نداره اما خودمم خ زیچ نیا یواال داداش من حوصله _

 .دوبلور شه

 :مهبد شده بود گفت یصدا ی فتهیش یکه انگار اساس دختر

باهات خوش وقتم.  یی. از آشنایدارو ساز دالورودیجد یابوحمزه هستم دانشجو میمن مر_
 رو دارم؟ یبا ک ییافتخار آشنا

 و خون گرم یعبه دنبال حرفش دستش رو به سمتم دراز و مشتاق نگاهم کرد. دختر اجتما و

 :معطلش نکردم و باهاش دست دادم گفتم ادی. زومدیبه نظر م یو مودب

 !یترم اول داروساز یصداقت هستم. مثل شما دانشجو الیل_

، زده بودن رونیکرده و ب طنتیش یزد و با دستش تار موهاش رو که کم یگله گشاد لبخند
نشون  ینمه خجالت هیهستن.  یبرد. مشخص بود خانواده اش و خودش مذهب یروسر ریز

 !زود با همه جوش بخوره تونستیم کهنیا نیدر ح دادیم

. هییویراد یپادکست و اجرا یندگی. داداش من تو کار گوادیخوشم م یلیخ الیمن از اسم ل_
 کنهیهم داره استخدام م النیگ ویپادکست هاشه. راد یبرا دیاالن دنبال جذب همکار جد

 یحکم هی نیوب و استعداد قابل توجه داشته باشن. به داداش تون بگخ یرو که صدا ییکسا

 .ستین دبزنن خودشون رو، ب
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 یم براه یدیام هیو  شدیرها م ینیو خونه نش یفینبود. باالخره مهبد از بال تکل یبد شنهادیپ
هم نوشت  ریکاغذ دوتا شماره رو، ز کهیت هی یرو می. مرشدیم دایادامه دادنه هدف هاش پ

که  یبه اسم مردونه ا یرو نوشت. اسم خودش و داداشش. نگاه یاسم هیو کنار هر کدومش 
ابو حمزه. اسمش برام آشنا نبود. چون  مانیانداختم. ا کردیم ییخودنما ینییپا یکنار شماره 

 فرج هی تونستیها و پادکستر ها نبودم. اما خب آشنا شدن باهاش م ندهیتو نه گو ادیمن ز

 !هممون باشه یبرا

. رنیتماس بگ مانیکنم با آقا ا شیکه راض کنمیم یو سع زنمیحتما با داداشم حرف م_

 .خوبت. چه خوب شد که امروز باهات آشنا شدم شنهادیممنون از پ

 : باال انداخت و گونه هاش رنگ گرفت یشونه ا میمر

 ؟یاریواحد ها سر در م نیتو اصال از نمی. ببگهیکار خداست د_

 : دور و برم رو نگاه کردم و گفتم کالفه

سال دو  دیاز ماست، با شتریاون طرف سنشون انگار ب یاون خانما یجون ول مینه واال مر_

 .کننیمون م ییسه دانشگاه باشن اونا حتما راهنما

و چندتا دختر دور هم جمع شده بودن و حرف  زدمیکه با نگاه بهش اشاره م ییبه جا میمر

 :نگاه کرد. لباش رو به هم فشار داد و گفت زدنیم

 .امیبمون ازشون بپرسم م_

زود  یلیشدم. قدم هاش تند اما استوار بود. خ رهیدادم و به رفتنش خ یرو تکون آروم سرم
 که کردمیبه سمت اون دخترا رفت و مشغول گپ و گفت شد. با دقت حرکاتش رو نگاه م

که پشت من بود  یبه ساختمون یون داد و نگاهرو نش ییجایبا دست  یبرگشت و سوال

 .کرد و برگشت یانداخت. سر آخرم تشکر

 :گفت دیکه رس میچند قدم به

 یاونجا بهمون نام کاربر میریدوم دست چپ. م یساختمونه طبقه  نیآموزش تو ا یاداره _
دانشجو و رمز عبور هم همون شماره  یاصوال کد مل ی. نام کاربردنیو رمز عبور م

دانشگاه و  تیداره بدونه رو، تو سا ازیدانشجو ن هیکه  یهر چ یتونی. بعدش مهییدانشجو

 .ینیبب یپنل کاربر

 قیکه بهش اطالعات داده بود چقدر دق یکس یبه عبارت ایکامل اطالعات گرفته بود!  چقدر

 .داده بود حیتوض

 شلوغ باشه نه؟ یلیکنم خ فکر ی. ولگهیاونجا د میپس بر_
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 : گفت کردیتو دستش رو مرتب م یطور که ورقه ها نیهم

 !میمعطل ش یآره فکر کنم چند ساعت_

 :شد به سمتم و گفت لیمتما کمیکه  میهم به سمت ساختمون قدم زد با

 .ادیکم بنظر م یلیسنت خ_

 .ازم بزرگتر باشه یکه چهار سال خوردینگاهش کردم اون حداقل م کنجکاو

 .کنکور قبول شدم نیاول نیخوندم و با هم یخب من دوسال جهش_

لخ لبخند ت هی دیبا یچ ی. براکردمیلبخندش رو درک نم یزد. تلخ یلبخند محو و تلخ میمر

 ! داد؟یم لمیتحو

طالقچ گرفتم نشستم درس خوندم. منم  یدرس بخونم اما خب از وقت ذاشتیمن شوهرم نم_

 .که دادم یکنکور نیدوم نیا

سال داشت! معلوم بود که زود ازدواج کرده بود.  23 ای 22 دیشا تاینداشت نها یسن ادیز

 .باشه نییپا یبا سطح اجتماع یکه از خانواده ا ومدیبنظر نم ی. ولدونمیحاال چراش رو نم

با  یهم صحبت ساده بودن صنم هیکنم چون اوال اون چنان جز  یکنجکاو خواستینم دلم

 .ارهیسر از کارش در ب یخودش دوست نداشت کس دیدوما شا م،یهم نداشت

 ؟یمونیخوابگاه م_

تو جاده راه بود و مهبد هم  نیبا ماش قهیدق 45! حدود یرشت بود و خونمون انزل دانشگام
 یجاده ها رانیا یجاده ها گفتیچون م دیترسیاز رفت و آمد مداوم من تو جاده م دایشد

 .مرگه

 .بهتره یلیخ یتو خوابگاه بمون گفتیم

 ؟یتو چ مونمیآره تو خوابگاه م_

 :باال انداخت و گفت یا شونه

 .آره ادیبه احتمال ز ی. ولدونمیفعال نم_

اداره  می. رفتدیپرسیاز من سوال م شترینگفتم. از اول هم اون ب یزیچ گهیکردم و د سکوت
 یتخاب واحد هام رو انجام دادم و برنامه که اونجا بود ان ییآقا ییآموزش و با راهنما ی

 .اومدم رونیاز دانشگاه ب میکالس هارو هم گرفتم و همراه مر

 جون؟ الیبرسونمت ل_
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 دیاب یروز هیاشاره کرد. با خودم فکر کردم که باالخره منم  شینوک مداد دیبا سر به پرا و
درمان  یها نهیتو دادن هز لیبه سه دیبخرم. با نیخودم و خانوادم ماش یکار کنم و برا

درس هم  م،یکار هم بکنم و کنار کار پارت تا تونستمیم گهیداداش کمک کنم . از سال د

 .بخونم

 .رمینه ممنون خودم م_

 هیبارون خورد تو سر جفتمون و به  یاز حرفم نگذشته بود که چندتا قطره  یزیچ هنوز
 دیدویبون م هیسا هی ریکه همراه من به ز ینیح میگرفت و مر یدیکه بارون شد دینکش هیثان

 :گفت

 !یشیم دهیموش آب کش ،یبر ستگاهیکه تا ا یچتر ندار ؟یبر یخوایبارون م ریز_

. وسط تابستون میاون بر نیحرف حق جواب نداره، به ناچار قبول کردم که با ماش دمید
بارون باشه و هوا هم خنک شه.  دایقرار بود چند روز شد ز،ییتو پا میفتادیراست م هی میداشت
نه سرده نه گرم! انگار  دهیرو م زییپا یچقدر بو وریکه شهر کنمیبا خودم فکر م شهیهم

 .تابستون گذاشتن یماه ها نیب یاهرو اشتب وریشهر

 .زمیعز شهیزحمتت م_

 :گفت کردیرو با عجله باز م دشیطور که دره پرا نیهم

 .الیل نیبش ،ینه بابا چه زحمت_

ا ببندم از بس که باب یزیعادت داشتم کمربندم رو اول از هر چ شهیو در رو بستم. هم نشستم

 !یکمربندت رو ببند دیبا ،ینیتو هر ماش ینیشیاول که م گفتیم شهیهم

 .برد و روشنش کرد نشیدستش رو به سمت ضبط ماش میمر

که  یپادکست پخش شد جور هیدر قالب  یخاص یمیگرم و صم ینگذشت که صدا یزیچ

 :تا آخر بهش گوش کنه. دل به متنش سپردم خواستیآدم دلش م

 کردم، هیگر ایقده همه دن_

 تا شب، شبا تا صب ح صبحا

 لبات خندون ،یرنگ اتیکردم، دن هیگر

 ....کردم هیمن گر اما

 ر،یتقص یمغزم ب نیحرفام سنگ دیسف امیرو اهیس امیدن

 یدیتو خند تیواقع نیزبونم تلخ! حرفام ع اهیس روم
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 !...کردم هیمن گر یول

 !نیمن تسک یتو کم حرفا یدردا

 ...کردم هیحالت خوب شد اما من گر تو

 !کردم یمن تموم رنگ هارو تو چشمات زندگ یموهات مشک یرنگ چشمات

 و ینشد تو نموند یعروس چوقتیما ه یکوچه  تو

 !کردم هیخاموش گر گاریبا س یروزنامه فروش یدم دکه  من

 زنگ مدرسه خورد ادمهی ه،یدر حال تنب یبچگ از

 کردم هیرفتن فوتبال اما من پشت دفتر معاون مدرسه گر همه

 ...کردم هیگر آره

 داشتم رو یمن هر چ ریتقص یخوب آدم بد، زن تنها مرد تنها همه ب آدم

 !کردم هیاما من گر یدیکردم تو خند میتو تقس با

 ن،یشهر غمگ یآدم ها ،یدلم ابر یهوا

 !مغزم انقالب شد تو قلبم کودتا تو

 یدیخندیباروت تو آزاد کنار ساحل م یگندم بو یبو

 !کردم هیمن گر اما

 لحظه اتفاق افتاد هیتو  نیو بدتر نیبهتر

 لحظه سوخت صدام رو باد برد هیتو  مزرعه

 هیشده با خشت و گل  نیشهر نفر نیا تو

 کردم هیتو خودم اما من گر ختمیساختم دردام رو ر خونه

 ...کردم هیکردم، گر هیگر آره

 تو نوشتن سخت بود دستام و چشام رو بستم از

 دور، یشدیتورو صدا کردم، تو دور م یکیتار تو

 .کردم هیمن گر یول

 !اعترافمه نیآخر نیهنوز ادامه داره ا یزندگ
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 کوپه قطار حرفام یحرکت کرد رو تخت باال قطار

 !کردم هیگرنوشتم و  رو

 دنیشهر به حال من خند نیا یها ابونیتو تموم خ یمن ب یب

 !...کردن هیگر دنیکردن، خند هیگر

 ندهیگو نقدریتموم شدن پادکست تازه متوجه شدم که چقدر اشک هام صورتم رو شستن و ا با
بود اما من  مانیا یصدا نیشک ا یخوب اجرا کرده بود که کل متن تو جونم نشست. ب

متن هارو بخونه با صداش چه غوغا ها که  نیاز ا یکی یمطمئن بودم اگر مهبد هم روز

 !شهینم

 .داشت یعجب متن دبش م،یمحشر بود مر_

 :ذوق زده شده بود سرش رو تکون داد و گفت فمیکه از تعر میمر

قلمش  . داداشت دست بهکنهیم نیو تدو سهینویمتن هاش رو خودش م یهمه  مانیا_

 !چطوره؟

دنده عقب گرفته بود که در خونه باز شد و  میما. مر یدر خونه  یبه جلو میبود دهیرس بایتقر
تم رف ادمیرو  میاومد. اصال سوال مر رونیچتر تو دستش از در ب هیو آراسته با  کیمهبد ش

 : و کنجکاو گفتم

 ره؟یعه داداشم مهبده! داره کجا م_

شد. مهبد چترش رو باز کرد.  رهیخ کردمیکه نگاه م ییو به جاکنجکاو شد  میبا سوالم مر و
 یلیروشن! لباس هاش خ نیشلوار ج هیبود و  دهیپوش رهیسبز ت یبا چارخونه  دیلباس سف هی

من  دنی. عقب گرد کرد و با دکردنیجذابش رو جذاب تر م یمردونه  کلیه ومدنیبهش م
برانداز کرد که منم به  یاخم کمرنگ هیبرد و کنجکاو جفتمون رو با  تشما میمر نیتو ماش

سمتش رفتم و گونش  یشدم و با لبخند بزرگ ادهیپ نیخودم اومدم و در رو باز کردم. از ماش

 .دمیرو بوس

 .یسالم داداش_

و جواب بوسم  دیمنو جلو کش زاشتیکه دورم م ینیهاش از هم باز شد و دستش رو ح اخم

 .ـ*ــوس محکم رو گونم دادب هیرو با 

 .ی. زود برگشتزمیسالم عز_
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 اطیبا احت نیاز ماش می. مرسادیوا رشیز شدیچتر هم م یب بایکمتر شده بود و تقر بارون
نگاه به  هینگاه به من و  هی. دییشد. به سمت ما اومد که مهبد با چشم اومدنش رو پا ادهیپ

 .انداخت میمر

 .ریسالم جناب صداقت روز بخ_

به مهبد انداخت. مهبد دستش رو از دورم برداشت و  یقیزد و نگاه دق یلبخند کمرنگ میمر

 :گفت

 .نیدیممنونم. زحمت کش نیخواهرم رو رسوند نکهیاز بابت ا ن،یسالم همچن_

ون کرم یقال نی. ماشاهلل داداشم بزنم به تخته عشدیم دمیپر از حس خوب شد. با میمر نگاه
 . با ادب و کماالت هم که بود،یاش نش فتهیو ش ینکن نشیو تحس ینگاهش نکن شدیبود. نم

 .یجنتلمن واقع هیگفت  شهیم

جون. خواهش  الیل یو هم دانشگاه یابوحمزه هستم همکالس میمن مر کنمیخواهش م_

 .عرض کرده باشم یبا شما خوشحال شدم. خواستم سالم یینکردم. از آشنا یکار کنمیم

 رهیخ نیرو زم ییبه جا زدیو حرف م کردیتو چشماش نگاه م میرکه م یمهبد تمام مدت و

 .بودم شیو چشم پاک ایو ح یمردونگ نی. عاشق ادادیگوش م میشده بود و به مر

و در کنار هم  الیرو با ل یخوب یکه روزا شاهللیسالم از ماست. منم مهبد صداقت هستم ا_

 .دیهواش رو داشته باش شمیما سنش کمه ممنون م یالی. لدیداشته باش

بکنه و  یکه سفارش مارو به کس ومدیم شیبود و بندرت پ یآدم شناس خوب بیعج مهبد
طرف اونقدر قابل احترامه که بشه ازش  کردیحس م نکهیبسپره. مگر ا یمارو به کس

 !خواست ییزایچ نیهمچ

 .کنمیتالشم رو م تیحتما، نها_

 :رو به من کرد و گفت و

 .یصحبت کن م،یکه حرف زد یزینره با جناب صداقت راجع به چ ادتی_

مسئله رو بهش بگه تو  میفرصته تا خودش به مهبد بگه و مهبد، اگر مر نیبهتر دمید
کم  و پادکستر شدن یندگیو حرفه گو میو امکان نه گفتنش به مر رهیگیقرار م یسیرودروا

 .شهیم

 جون؟ میمر ستیبهتر ن یخودت بگ_

 من کمیبگه.  دیبا یچ دونستیشد و صداش رو صاف کرد. طفلک نم دیو سفسرخ  میمر

 :من کرد و گفت
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 ....زهیخب چ_

بخند ! منم لقا؟یدق یچ یعنی زهیلبخند کم رنگ کنترلش کرد. چ هیخندش گرفت اما با  مهبد

 !نداختیمنو به خنده م زهیچ نیا شهیزدم هم یگله گشاد

 :با خودش کلنجار رفت و آخر سر گفت یکل میمر

 هیصداتون  گمیتعارف م ی. بالنهیگ ویراد یجون گفتم داداشم پادکستر و مجر الیبه ل_
 فکر نیحرفه رو امتحان نکن نیو ا نیفرصت رو از دست بد نیناب و خاصه اگر ا یصدا

 .نیشیم مونیکنم بعدا بد پش

مقدمه خبر رو  یب یلیخ میبزنه! مر رونیه ب*ن مهبد باز و چشماش کم مونده بود از حدقدهـ

 !گفت یچ میمر دینفهم خبریتو کاسه مهبد گذاشت! مهبد هم که از همه جا ب

 !؟ هیالزام_

خنده و بدجور قهقهه  ریزدم ز یچرا کنترلم رو از دست دادم و پخ دونمیحرف مهبد نم با
کلمه، هاج  هیهمه حرف زد مهبد فقط با  نیچاره ا یمبهوت مهبد رو نگاه کرد! ب میزدم. مر

 !کلمه ممکن نیو واج جوابش رو داد اونم با مسخره تر

 !باشه؟ تونستیم یباشه؟! اصال چه الزام یپادگان بود که الزام مگه

و داره  ابهیکرده بود که انگار بازار ادیداغ مطلب رو ز ازیپ یجور میمر میحق هم نگذر از

 !کنهیم غیتبل یجلب مشتر یبرا

از خنده تو صدام  ییاز جفتشون به خودم اومدم و خندم رو خوردم. اما هنوز رگه ها زودتر

 .منعکس بود

 !ت؟سی! نگهینوع کاره د هی نمی. خب ایشانس ند هیکه به خودتت  فهیح ی! ولینه چه الزام_

 هیانگار که تو کوچه پس کوچه هاش دنبال  زدیم ژهیمدام چشماش تو چشمام گشت و مهبد
و  ختمیبگه که التماس رو تو چشام و خواهش رو تو صدام ر یزی! خواست چگردهیسارق م

 :گفتم

 !بخاطر من کنمیخواهش م_

سر هم به من زد. آب دهنش رو قورت داد و مکث کرد. آرزوم  هیو  میسر به مر هی نگاهش

 !<<باشه و بگه >>فقط بخاطر تو نیا شیبعد یبود که جمله 

 :فتمکنمش گ بیترغ شتریب کهنیا ی. اما دو دل بود. براگذرهیاز التماس نگاهم نم دونستمیم

 !گهید یدیو ادامه نم یگردیفوقش اگر بد بود بر م_



www.taakroman.ir  

 

  

 
539 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

 :گفت یرو تکون داد و جد سرش

 !چند مرده حالجم نمیبب رمیم یگیخب چون تو م یلیخ_

نبود! با حرف مهبد  میر مرکه گفت بدجور ذوق زده شدم. اصال حواسم به حضو یجمله ا با

 .شدم زونیبغلش و از گردنش آو دمیدرنگ پر یب

 !ییایداداش دن نیآخ جون آخ جون تـــو بهتر_

 : رو دورم گذاشت و آروم دم گوشم گفت دستش

 !بچه ها! زشته نیع هیچکار نیا الیعه ل_

کل ذوقم کور شد و خودم رو صاف  یبادکنک رو با سوزن بترکون هیحرفش انگار که  با
دختره  نکهیا یاومدم. دمق نگاهش کردم که لباش رو به نشونه  نییکردم از آغوشش پا

 .دیباش گز یخوب

دوباره به حالت  شدیاز دست من چشم هاش از فرط تعجب لوچ م یکه هر از گاه میمر

 :برگشت و گفت شیعاد

 !و؟یکه ببرمتون استود نیاالن مساعد هست_

 : مهبد بتونه جواب بده کاشف به عمل اومد و من جاش جواب دادم نکهیاز ا قبل

 !بهتر از االن! مگه نه؟ یآره معلومه که مساعده اصال چه زمان_

و  دسایسر جاش وا خیمهبد گرفتم که از درد صاف و س یاز پهلو یزیر شگونیبا دست ن و

 !گفت یفیآخ ضع

 !نه یعني بله_

 :از مهبد گرفتم خنده اش رو خورد و گفت یشگونیچه ن دیکه به وضوح د میمر

 !بعد یباشه برا ستین یعجله ا نیدار یا گهیاگر کار د_

 یمهبد رو نگاه کردم که قشنگ گوش دیرو کج کردم و ابرو هام رو باال بردم. با تهد سرم

 !ندارم. اما باز حرف خودش رو زد یدستش اومد که اصال و ابدا شوخ

 نیرو بد وی. شما آدرس استودییاز دوستام برم جا یکیبا  دیم دارم. بامراسم مه هیمن فردا _

 .رسمیمن خدمت م
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که انگار زهرشون رو به  ییمادر شوهر ها نیبه من انداخت! منم ع یبعد نگاه چپ چپ و
 دهینگاهش کردم. در هر حالت به مرادم رس تیعروس زدن و دلشون خنک شده با رضا

 .بودم

 !داد و بعد رفت حیبه مهبد توض اتیآدرس رو با جزئ میمر

 :سمتم و با تشر گفت دیرفت چرخ میمر نکهیبه محض ا مهبد

 !؟یریگیچرا م شگونیها! ن یبچه مهد کودک نیا نیع هیها چ یمسخره باز نیا_

 :نگاهش دمق شدم و گفتم یزیت از

 ؟یبرس ییجا هیبه  خوامیبده واسه داداشم ذوق دارم؟ بده م ؟یذوقم رو کور نکن یریمیم_

 ...ذوق یب ؟یسر کار بر خوادیبعده دلم م

 یو خواستم از کنارش برم تو خونه که دستش رو رو نیرو زم دمیبا حرص پام رو کوب و

 !که بودم ییکه ناچارا برگشتم سر همون جا دیساعدم گذاشت و منو به عقب کش

 زد و قبل از یا ثانهیبراندازم کرد لبخند خب طونیرو پر رو زل زدم تو چشماش! اونم ش پر
 مغیکه ج یاز گونه ام گرفت جور یخم شد و گاز محکم گذرهیم یبفهمم تو سرش چ نکهیا

 !در اومد و آخم به هوا رفت

 !گوشتم رو! دردم گرفــت یآخ کند_

کم  دردش دیتا شا دمیمالیکه مهبد گاز گرفته بود رو م ییجا یبدجنس! با دست مدام رو مهبد

 :و ملچ ملوچ کرد و گفت دیشه! زبونش رو دور لباش کش

 !حال اومد گرمیتو ج ینیریکه چقدر ش یشد وا میآخیش قند خونم تنظ_

که انگار فکر کنم  دمیسفت و مردونه اش کوب یحرص نگاهش کردم و با مشت به بازو با

 !بود لیزورم در حد لگد مورچه به ف

 !بعد یدفعه  کنمیجبران م_

 .باال انداخت یداد و شونه ا نییرو پا باشل

 : تفاوت گفت یب

 !؟یایهمرام م ای یاونش به خودت مربوط! خسته ا_

 پا مانیا یویکه به استود یلحظه رو هم وقت هی یحت خواستیکله قبول کردم! دلم نم با

 !از دست بدم زارهیم
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 :خونه رو بست و گفت در

 !؟یایلباس ها ب نیبا هم یخوایم_

 هیو  یمانتو کرپ مشک هیسرم بود و  یمقنعه نوک مداد هیبه سر و وضعم کردم.  ینگاه

 !دمیدیو لباس هام نم پیتو ت یرادیبودم. ا دهیشلوار کتان همرنگش پوش

 !مگه سر وضع من چشه؟_

 :زد و گفت یلبخند

 !یلباس عوض کن یبخوا دی! گفتم شاکنمیم ی! شوخیپسر کش شد یچیه_

خوب و  قدرنیدوست داشتم حالش ا شهیکوک بود! هم فشیحالش خوب و کِ  بیروز عج اون
ز ا یکه حت یمهبد هیو شصت درجه متحول شده بود. شده بود  صدیس ییهویروبراه باشه. 

 !کردیتر و با اراده تر جلوه م یبار که اومد دنبالمون قو نیهمون اول

ت . کمتر سکودیبارینم یصلگحو یفروغ نبود. از چشماش عجز و ب یو ب خی گهید چشماش
شب  خوردیبرگشت. خوب غذا م یغذا خوردنشم که کم شده بود به روال عاد ی. حتکردیم

 .زودتر بخوابه کردیم یها سع

 شرفتیاش هم به خاطر پ هیهرچند به قلب و ر ذاشت،یدرد کمر و ستون فقراتش نم هرچند
کاره رهاش کرده بود فشار اومده بود. اما بازم با  مهیکه مدتها قبل ن یو درمان  شیماریب
که  ییو هدف ها حهیمل یبا برگشت دوباره  فتاد،یکه راه م یشدن عماد، با موسسه ا دایپ

 .حکم فرما شد شیبه وجودش و زندگ یاش در نظر گرفته بود، آرامش خوب ندهیآ یبرا

 یخانواده ها و بچه ها هیبقمثل  یهنوزم گاه دیشا م،ینداشت یخوب یهنوزم وضع مال دیشا
 یو متنوع نبود اما دل هممون به با هم بودن، به صفا یرنگ یسفره مون پر از غذاها گهید
از بچه  یلیاگر ما هم مثل خ دیخوش بود. شا میخوردیلقمه نون که کنار هم، دور هم م هی

 االنمون یدرون یاونوقت خوشحال م،یو ناز پرورده بود میتو خونه نداشت بدمه هی گهید یها
ر رو از صف یتالش کرد، همه چ د،یجنگ یزندگ یبرا دیبا نکهیدرک ا یحت ای میرو نداشت

که  یداشته باش یشروع کرد و باال رفت و اونقدر عزت و اعتماد به نفس و از جان گذشتگ
همون طور  یتا همه چ یرو رها کن ینفر، همه چ هیشده بخاطر  یحت یتو عرش هست یوقت

 .پر نکشه یبمونه، خانواده از هم نپاشه خوشبخت یاقکه هست ب

 هیکردم.  ینگاه زدیرو باال بردم و به مهبد که کنارم آروم و شمرده شمرده قدم م سرم
. اما بخاطر ماها دییدویم کردیقدم تند م رفتیراه م یداداش من هم مثل همه عاد یروز

 .تند راه رفتن ساده رو هم نداشت هیتوان  یحت
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جبران  یبرا یکار چیچه کارها که برامون نکرده و من ه دمیدیم یوقت گرفتیم شیآت دلم
 هاش رو یبکنم. با خودم فکر کردم مهبد کجا بچگ تونستمیکه صرف مون کرد نم یعمر

 !گاه باشه هیمرد باشه! کوه باشه! تک یکودک نیگرفت که در ع ادیخاک کرد؟ کجا 

 !گرفت بخاطر ماها پا رو دلش بزاره ادیت! کجا کجا آرزوهاش رو تو قبر گذاش مهبد

 ارهیس هیآدم خاص!  هی ب،یعج یایدن هیبود.  ایدن هیخودش  یگرفت. مهبد برا بغضم

 !ناشناخته

 رخم؟ مین یشد رهیدوساعت خ هیچ_

رخ  می! به نیرخ مردانگ میشده بودم! به ن رهیرخه عشق خ میرو قورت دادم. به ن بغضم
حسرت هاش  یبا همه  رفت،یمرد که با تموم در هاش استوار راه م هی! به کوه! به رتیغ

 .کردیم هیبا تمام صداقتش عشق بهت هد زد،یلبخند م

 .کردمیداشتم تو دلم بهت افتخار م_

 نیا یلبخند هاش بودم. چقدر دلم برا نیا یزد. چقدر تشنه  یکرد و لبخند گرم نگام

 .دلگرم کننده اش تنگ شده بود یلبخندها

 .یخواهر کنمیمنم به تو افتخار م_

 خواستی! دلم میکه من باشم و تو نباش ینرسه روز چوقتیبگم کاش ه خواستیم دلم
ات شدن، کاش لبخند ه شتریحالت بد تر شده، دردات ب نمیکه بب یبهش بگم کاش نرسه روز

نخوره  آب تو دل ماها تکون نکهیا یاز سر خوب نشون دادن خودت برا یاجبار یلبخند ها

 !نباشه

 .یبمون برام داداش_

به حال اون  ینگاهم کرد. وا ریو اون سرجاش خشکش زد. برگشت و متح دیلرز صدام
! یاعالم کن یتو چشمات انقالب کنه و تو بهش حکومت نظام خوادیکه اشک م یلحظه ا

 !تردد اشک ممنوع یبگ

 ؟ی؟! چرا بغض کرد الیل یخوب_

مرد ها رو اشک زن ها حساسن.  گنی! مزهیریاشکات نم یهر وقت باال رو نگاه کن گنیم
. باال رو نگاه کردم تا اشک هام رو از خورهیشون برم یو مردونگ رتیبه رگ غ یکن هیگر
ا هم رو ب ایاون و دن ارهیاشکت رو درب یاگر کس گفتیم شهیمنصرف کنم. مهبد هم ختنیر

 !کشمیم شیجا به آت هیو 

 خواستی. دلم نمکنمیفکر کنه بهش ترحم م خواستیناراحتش کنم. دلم نم خواستینم دلم

 !شده. نگفتم، راستش رو نگفتم! اما خب دروغ هم نگفتم میفکر کنه وجودش باعث ناراحت
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 .امیبه وجد م تیاز خوشحال ،یخوشحال نمیبیکه م نیبغضم از سر شوقه از_

 .دهنش رو قورت داد و جلو اومد آب

زبونم  دیفهمیخود خودش بودم. م یدستاش قاب گرفت. من نمک پرورده رو با  صورتم

 .روش نزد دییگفت و چشام مهر تا یچی

 .الیمنو نگاه کن ل_

قورت بدم؟ تو نم چشماش  یتو چشماش شرمندگ ایدن ایشه! که دن یکه چ کردمیم نگاهش
 بخورم؟ که چشمام حرف دلم رو تو چشماش داد بزنن؟ سیخ

 !گفتم نگام کن_

 یفرمان ده دستور داد. چشمام آروم آروم باال اومدن و رو چشما هی نیکرد! ع میتحک

 .موند کردینگاهم رو کنکاش م ینگرانش که با نگران

حرف نگاهت رو بخونه من  ایکس نتونه تو دن چیاگر ه ی. حتالیل گنیچشمات دروغ نم _

 .خونمیبلدم، من م

 :رو بستم و گفتم چشمام

 شیدلم آت یچکار ها که نکرد سادمیکه االن وا ییجا نیمن به ا دنیبخاطر رس نمیبیم یوقت_

 .هات رو جبران کنم یتک تک فداکار نکهیعاجزم از ا کنمی. حس مرهیگیم

شد. با دست راستش صورتم رو  یا گهیتر از هر موقع د فیمهربون تر و لط نگاهش

 :نوازش کرد و گفت

 یکنم، مگه من چه دلخوش تیمنه تا عمر دارم نفس دارم ازت حما فهیمن داداشتم، وظ الیل_
و  نیکه متعلق به خود من نیهست ایتو دن یزیتنها چ لیتو و سام و سه ال،یدارم؟ ل ایتو دن یا
 سوال ریچون و چراتون به من رو ز یو تعلق داشتن ب رتتونیازم بگ تونهیکس نم چیه

جان،  الیل ستیبه جبران ن یاجیاحت چی! هدنمیجنگ لیدلکردنم، تنها  یزندگ هونهببره.! تنها ب
 نقدری. ایرو بهم داد ایبرسون، انگار دن تیتو زندگ ییجا هیتو فقط موفق شو خودت رو به 

 !الیافکار آزار نده ل نیخودتو با ا

از  یبخش خواستیکه انگار م دیمنو به آغـ*وش کش یهوا بغلش کردم و اونم جور یب

 !وجودش شم

 دنیحالت خوب شه، طاقت د یکن یکاریکن  یبخند، سع شهیخوب بمون مهبد، هم شهیهم_

 .دردهات رو ندارم

 .موهام زد یرو ینرم ی بوسه
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 .تو جون بخواه جانم_

 ...میزدم و به راهمون ادامه داد یلبخند

 

 

 نیآرم

 

 

نم . لبام رو با زبومیبود سادهیوا نشیماش یجلو ابونیو با عماد کنار خ کردمیپا اون پا م نیا

 .که جلو پام بود شوت کردم زهیسنگ ر هیتر و 

 ،یدرس که نخوند ؟یدرجا بزن یخوایم ؟یرو بسازه تو چ شیگرفته زندگ میاون تصم_
 اصال؟ هیچ یدونیتو آرزو م نمیبب ،یفقط کار کرد

د وقف مهب نکهینداشتم ناراحت نبودم. از ا ییآرزو کهنیحرفا پر بود. من از ا نیاز ا گوشم
بودم که، هر چند  یکی! من شدیمن تو مهبد خالصه م ینبودم. آرزوها مونیشده بودم پش

نداد اما از سن نوزده  لیهم تشک ینداشت و خانواده ا یازدواج نکرد هر چند خانواده ا

 !پدر بودن رو تجربه کرده بودم یبودن، مسئول بودن و حت رادربا مهبد ب یسالگ

دل  هم بزرگ شد ینداشتم! وقت گهید یزایفکر کردن به چ یبرا یکه بچه بود وقت یزمان تا

 .شدن شتریهام ب ینگران

 !منه یو اوج گرفتنش آرزو شیمهبد و خوشبخت_

 .متفکر نگام کرد عماد

دا خودتو براش ف یگرفت میتصم تیدنبال زندگ یبر نکهیا یچرا بجا ؟یچرا پاش نشست_
 ؟یکن

 یهشت نه ساله  یبچه  هی انیکه شا یدور... به روز یهاسوال عماد برگشتم به سال با
بچه که  هیبود رو زد.  نیزم ریام که تو ز رو کول کرد و نفس نفس زنان در خونه ماریب

 .اتاقم فرق نداشت واریرنگش با گچ د

 شستم،یم بیداشتم تو حوض س یوقت رون،یرو باز کرد و اومد ب ییشب که در کشو اون
 یکیخودش  یهم سن و هم رده  یپسر بچه ها یاینگاهش با دن یاینگاهش جادوم کرد. دن

 !نبود
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درد داشت زجر داشت اما  اشینبود! دن یکینگاهش  یایکار هم، دن یبچه ها یایبا دن یحت
داشت سماجت داشت.  اقتیشدن داشت! ل یزیچیکردن داشت! تب جون کندن و  یتب زندگ

 .درک داشت عقل داشت

 !مرد کوچک بود بزرگ

گذاشت  یقلب من نیاوردتش که حالش رو خوب کنم اما مهبد همون روز پا تو سرزم انیشا
که تو حسرت هام غرق شده بودم.  ی. مندمیکشیهدف زنده بودم و نفس م یکه تا اون روز ب

 .شوم خودم ریتقدو  یچارگیبه ب کردمیبه مرگ خانواده ام فکر م

رو  یبود. من با مهبد کامل شدم! با مهبد مرد شدم! زندگ دیجد ریتقد هیمن  یمهبد برا اما

 !بخاطر مهبد ادامه دادم

 دمشید یوقت یبیعج جوریبرگردم. چون  یچون خدا خواست که من با اون به زندگ_
 تادهفیمهرش به دلم ن یلیدل چیه یب ییهوی ینجوریکس ا چیه چوقتیمهرش به دلم افتاد. ه

کنم  کمکش تونمیم یادامه بده گفتم چرا وقت یداره و حق داره به زندگ اقتیل دمید یبود. وقت
 کارو نکنم؟ نیا

 :سرش رو تکون داد و گفت عماد

مثل تو نداشت معلوم  یی. اگر راهنماشیخوب از آب و گل درآورد ییاما دمت گرم. خدا_

 .شدینم دهینبود کارش به کجاها که کش

ذات خودش بود که  نیکرده بودم راه درست رو به مهبد نشون بدم. ا یسع شهیفقط هم من

 .بره شیهاش پ یبا خوب شهیباعث شده بود هم

 .شدن انیاز دور نما الیبگم که عماد و ل یزیچ خواستم

 .ادیحالل زاده داره م_

 ...شدیم کیانداختم که آروم آروم نزد یو به مهبد نگاه دمیخند

 .سالم به همه_

 الیهم سالم کردم. متوجه نشدم که چرا ل الیدادم و دستم رو به سمتش دراز کردم و به ل سالم
کار به  یداد که مهبد قراره برا حیحرفامون توض یالبال یرو با خودش آورده بود. اما وقت

ه ک یخوبش و استعداد یخوشحال شدم. مطمئن بودم مهبد بخاطر صدا یلیبره خ ویاستود هی

 .کنهیم شرفتیتصاحب و توش پ روداشت اون کا
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رنگ  پاساژ و چند دست لباس با هیتو  می. رفتمیریتا چند دست لباس بگ میقرارمون رفت طبق
رو  یتنف یآب راهنیپ هینرفته بودم.  دیوقت بود که با مهبد خر یلی. خمیمتفاوت گرفت یها

 .صورتم گرفت یبرداشت و جلو

 !ها ادیبهت م یلیخ نیا نیبب_

 : چشام گرد شد و گفتم متشیق دنیلباس نگاه کردم. با د کتیو به ات دمیخند

 !گرونه یلیخ_

 : رو از دستش گرفتم و سر جاش گذاشتم که گفت لباس

داداشم بخرم،  یبرا خوادیخوشت اومده. دلم م نیاز ا دونمیبعدم من م ستیگرون ن ادمیز_

 !تورو سننه؟

دوست داره. اما  یلیمن رو خ یکردن برا دیاس و خر دهیفا یبحث باهاش ب دونستمیم

 .هرب قهیمن، خودش تو مض یلباس برا نیا دیبعد از خر خواستیدستش تنگ بود و دلم نم

 .دمنکر یمقاومت گهید نیهم ی. براشدیمن م یبرا یادگاری هی نمینداشت ا بیع باریخب  اما

 : که تموم شد مهبد رو به من کرد و گفت دیخر

 .شهیاسترسم کم م یتو باش و؟یاستود یایم_

 !کردمیهم ذوق م یکل گرفتیو اگر اون کار رو م بردمیهمراهش باشم لذت م نکهیاز

 .حتما امیآره م_

 :که لباس مد نظرش رو انتخاب کرد گفت عماد

 نیزئت یکارا نمیبرم به موسسه سر بزنم بب دی. باامیب شهیکه من کار دارم و نم فیصد ح_

 .رهیم شیفردا چطور پ هیافتتاح یراموسسه ب

موسسه  یبود و مدام داشت دنبال کارها ریدرگ یلیگفتم. خ یرو تکون دادم و باشه ا سرم
کرد. هر کس طاووس خواهد جور  شدیاما خب چه م شدیخسته م ی. حسابدییدویم

 !هندوستان کشد

داده و  هیتک شهی. مهبد سرش رو به شمیو مهبد سوار اتوبوس شد الیکه رفت با ل عماد

 .کردینگرانم م نیبود و ا دهیپر کمیچشماش رو بسته بود. رنگش 

قرمز شده  یدست رو شونه اش گذاشتم و فشارش دادم. سرش رو بلند کرد و با چشما آروم

 .نگام کرد
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 حالت خوبه مهبد؟_

 .زد یمحو لبخند

 .خوبم_

 .شدمیحالش م ریگیپ دی. باشدیچشماش قرمز نم دیپریخوب بود رنگش نم اگر

. یادند تیاهم تیوقته اصال به سالمت یلیدکتر. خ میریم یایبا من م ویبعد از اون استود_

 .یچکاپ کامل بش دیبا

دست رد به  ینداره و به هر روش دهیقبل تر ها بگه حوصله ندارم و فا نیداشتم ع انتظار

 :بزنه اما فقط با آرامش گفت نمیس

 .میباشه بر_

 یلعنت یماریب نینباشه و ا ضیمر چوقتیروز برسه که مهبد ه هیود که ب نیآرزوم ا تنها

 .متوقف شه شرفتشیدست از سرش برداره و به کل پ

. میدش ادهیتوش قرار داشت پ ویاون ساختمون که استود کیکه نزد ستگاهیا هی یجلو باالخره
 ینسبتا سرد میخنک شده بود. نس یبیبود اما هوا جور عج وریهنوز اواسط شهر نکهیبا ا

 !ادیو سرماش باعث شد صدام در ب دیوز

 !سرد شده ها_

ه مون از هم شتریکه داشت ب یاستخوان یفکر کردم که چقدر مهبد بخاطر پوک نیتازه به ا و

 !بود نیواسه هم دیهم شا شیدگی! رنگ پرشدیسردش م

 !نجاسیهم_

 یروبرو یهشت طبقه تجار ایساختمون هفت  هیو با  میسرمون رو باال برد الیل یصدا با
ساختمون سنگ  ی. نماخوردیبه چشم م ویاستود هیچهارمش اسم  ی. که رو طبقه میشد

 .و دو جداره بودن کیبود. پنجره هاش کوچ رهیت یمرمر کرم و قهوه ا

 کیکش فرمیونینگهبان با  هیروش بود  یدرش که نقش برجسته سربازان هخامنش یجلو
از ما استقبال کرد و بهمون گفت که  یبود. به گرم انسالیکه م میت. به سمت نگهبان رفدادیم

 .باال رفت شهیچهار هست و با آسانسور م یطبقه  ویاستود

مردمک هاش  دنیاز لرز نوی. مهبد استرس داشت و امیبود ستادهیا ویدر استود یجلو

 .نبود. دستم رو به سمت زنگ واحد بردم و لمسش کردم ی! اما االن وقت دو دلدمیفهمیم
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و قد  دهیورز بایاندام تقر هیمرد جوون با  هینگذشت که  یزیزنگ بلند شد و چ یبلبل یصدا
 یبودن. دماغش کم یا و صاف و چشماش قهوه یدر ظاهر شد. موهاش مشک یمتوسط جلو

 .کردیجلوه م یقوز داشت و ابروهاش کمون

هم نداشت اما بدک  یجالب ی افهیرو صورتش جا خشک کرده بود! در کل ق یمرتب شیر ته

 .نبود

 !صورتش بود یآرامش تنها جاذبه  نیهم دیدر کل نگاهش آرامش داشت و شا اما

 : گفت یدراز کرد و با لبخند محو مانیجلو رفت و دستش رو به سمت ا مهبد

 .وقتمتون خوش ییسالم من مهبد صداقت هستم از آشنا_

زد. انگار مردد بود اما سر آخر دستش رو جلو آورد و  یمهبد و دستش چرخ نیب مانیا گاهن

 .با مهبد دست داد یبه گرم

 .هستم مانی. بنده هم انیخوش اومد یلیخ یلیتو خ دییبله بله، بفرما_

دستش کنترل کرده بود رها کرد و کنار رفت. اول از همه مهبد  یکیدر رو که با اون  و
ه بود ک یمرتب دایاما شد کیاتاق کوچ مانیا یوی. استودمیما هم پشتش راه افتاد وارد شد و

 !زدیرنگش چشم آدم رو م ینسکافه ا یها کیسرام یزیبرق تم

ا ب مانیانداخت که ا ینگاه مانیو به ا ستادینفره ا کیسه و  یمبل ها یسر هی کینزد مهبد
 دهیبزرگ چ توریو مان وتریکامپ زیم هیدوره  بایرنگ چرم که تقر یشمی یدست به مبل ها

 .شده بودن اشاره زد

 .لطفا نینیبش نییبفرما_

 یگلدان از گلها هیو  خوردیهم به چشم م کیچرخان کوچ یصندل هی وتریکامپ زیم پشت

 .که به گمونم عکسه مادرش بود سالانیزن م کیتازه و عکس 

 ویوداست یمبل تک نفره نشست. نگاهم رو تو کی یهم رو الیو ل میمهبد کنار هم نشست منو

 .چرخوندم

که رو برومون بود تشخیص بدم که  یبزرگ ی شهیاز ش تونستمیکه نشسته بودم م ییجا از
ون هدف هیکه باالش  یحرفه ا کروفونیم هیصدا!  قیاتاقک عا یبه نوع ایاونجا اتاق ضبطه 

 ویقرار گرفتن متون! گوشه و کنار استد یاستند برا هیقرار گرفته بود به چشمم خورد و 

 .دادیچشمم رو نوازش م یرنگکاکتوس  یگلدون ها

رم از مبل ها نظ یکیکنار  تاریگ هیتموم بود. انواع دستگاه ها توش بود.  یهمه چ ویاستد هی
و عواطف و احساسات  کیکه تو کار موز خورهیآدمها م نجوریا هیرو جلب کرد. به روح

 !باشن



www.taakroman.ir  

 

  

 
549 

 

 کرانه های ارامشرمان 

   کاربر انجمن تک رمانی کرمیحه مل  

 

 !تو روز روشن بود یحت ویاستود مینور مال کردیرو برام جذاب تر م وشیاستودکه  یزیچ

تو  شده هیتعب یکه از المپ ها یرنگ مینور مال هیبسته شده بودن و  پیتا ک پیها ک پرده

 .کرده بود کیفضارو رمان ت شدیسقف ساطع م

 به مانیا ویها وفادار باشه! اما استود یواریهنوز به کاغد د یروزا کس نیا کردمینم فکر

 .شده بود دهیبا طرح ترمه پوش ینسکافه ا یواریبا کاغذ د یطرز قشنگ

 .دمیکش ویاستود طیمح یبه خودم اومدم و دست از واکاو مانیا یصدا با

 !قهوه؟ ای ی! چاارم؟یبراتون ب نیدار لیم یچ_

اما  دادیم حیترج شتریرو ب یبعد از ظهر ها چا یبه مهبد کردم. اصوال برا ینگاه
ره دا یقهوه تلخ چ نیا دونمیمخصوصا اگر تلخ باشه! نم گذرهیکه از قهوه هم نم دونستمیم

 !شنیها عاشقش مکه آدم

 !قهوه لطفا_

مـسـ*ت  ی. من بومیداد حیهم قهوه رو ترج الیدرست بود از قهوه نگذشت! من و ل حدسم

 !دوست دارم دایقهوه رو شد یکننده 

تو  یدر رفت. اصال به وجود اون آشپزخانه نقل هیاز جاش با لبخند بلند شد و به سمت  مانیا

 !دقت نکرده بودم ویاون استود

. منیبب یشو به خوب یاف قهوه ا یام د یها نتیکاب تونستمیرو باز کرد و رفت تو. م در
 نجایراحت ا تونستیم ی. آدم حتگذشتیبهش خوش م نجایا ی! حسابگهیبراه بود د فشیکِ 

 !یلحاف تشک هم جور کن هیبود  یکنه! کاف یزندگ

و با حالت  دیسمت مهبد چرخ الیرو لبام نشست. ل یلبخند مچهیفکرم خندم گرفت و ن از

 :که انگار به وجد اومده گفت یخاص

پز بدم بگم  دهیجون م یعنیکار کنه.  نجایها! معرکه اس که آدم ا هیبا کالس یجا یلیخ_

 !ییجا نیداداشم پادکستره اونم تو همچ

 :و گفت دیخند مهبد

 !نایا دنیبد دیند گهی! بعد مشنوهیزشته م سیهــ_

 !کردیم ریخودش س یایاما انگار دست بردار نبود! تو دن الیل

 !اصال فکرشم بکنن ای ننیرو بب ییجا نیهمچ توننیچند نفر تو عمرشون م ییخدا_

 : کرد و گفت الیبه ل یزینگاه ت مهبد
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 !اش خوبه فقط قهی! سلستیهم ن یتحفه ا یجا ادیخب تو ام! بسه ز یلیخ_

 : جلومون که پر از انواع تنقالت و شکالت بود اشاره زد و گفت زیبعد با سر به م و

 !شکمو هم هست_

دم! بو دهیجا ند هیرو  یهمه خوراک نیمن به شخصه خودم تا حاال ا یعنیموافق بودم  باهاش
تا خود  خب یگذاشته بود! ول کردنیمراجعه م ویکه به استود یکسان یرو برا نایا دیالبته شا

 !پسندهیهم همون رو نم گرانید یلذت نبره که برا یزیآدم از چ

 رونیاز آشپزخونه ب یو چهارتا تا فنجون قهوه و همون تعداد نعلبک ینیس هیبا  مانیا بالخره

 :جلو دست مون گذاشت و گفت زیم یرو رو ینیاومد. س

 .نوش جانتون_

و من به  زاشتیقهوه م هیهر کدوم ما  یجلو نشستیجمله همون طور که م نیبا گفتن ا و
 نیاز کلمات رو ناخودآگاه ع یلیداره... خ یو خاص فیلط یکه چه صدا کردمیفکر م نیا

 !کردیم انیو خاص ب فیمهبد لط

 استیدن یها یتلخ نیاز لذت بخش تر یکیقهوه  یام رو مزه مزه کردم. انصافا تلخ قهوه
 دونمی. نمکردیکنجکاو مهبد رو نگاه م مانیتلخ باشه! ا یلیخ یاگر حال خودتم گاه یحت

 .کردیاسکنش م نییاز باال به پا قدرنیا مانیرو صورت مهبد نوشته بود که ا یچ

. گونه هاش سرخ شده بود و مدام نگاهش رو از کردمیشدن مهبد رو کامال حس م معذب

 !ادیکار بر نم نیکه مهبد از پس ا کردیفکر م مانی. حتما ادیزدیم مانیا

بود!  تابیب یلیبه سواالتش خ دنیرس یبرا مانیبود که ا نیمعلوم بود ا یکه به خوب یزیچ

 .به حرف اومد! باالخره زنهیچندتا سوال داره تو ذهنش وول م دونستیخدا م

 .رمیوقتتون رو نگ ادیسر اصل ماجرا که ز میخب آقا مهبد بر_

بود. مهبد با آرامش و  بیعجله عج همهنیوقت خودش گرفته نشه! ا خواستیانگار م اما

 .کردیمنتظر نگاهش م

ل مث نیسیبنو یزیدل خودتون چ یمثال شده برا ای ن؟یکرد یندگیگو ییشما تا حاال جا_
 دلنوشته؟

 : کرد و با لبخند گفت یتک خنده ا الیل

 سرچ نویسنیرو به اسم مهبد م یا یاز اقوام رمان اجتماع یکیهستن. با  سندهینو شونیا_

 .خودشه یرمان طرفدار داره! البته سرگذشت زندگ نیکه چقدر ا نیشیمتوجه م نیکن
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 ید. با لحناز تو چشماش خون شدیباال رفت. بهت رو م مانیصاف اما پر پشت ا یابروها

 :گفت زدیکه توش تعجب موج م

 .نیبر آتش داشته باش یدست دیبا یخوبه که! پس اساس یلیهلل! خ ولیا_

کاغذ  هیکه جلومون بود  یزیم نیهم یخم شد و از کشو مانیمتواضعانه لبخند زد. ا مهبد

 :مهبد گذاشت و گفت یخودکار جلو هیآچهار و 

 !گهیالبداهه د ی. اونم فنیسیبنو نیمتن عاشقانه ساده غمگ هی نیتونیخب پس االن م_

 !گفت یقاطع یو بله  دیبا چشماش خند مهبد

متن عاشقانه  هیفرصت کم  نیآدم تو هم شهی. مگه ممیهمزمان متعجب نگاهش کرد الیل منو
مخصوصا  ومدیبر م ینبود! از پس همه چ هیمهبد مثل بق تونستی! اما خب مهبد مسه؟یبنو

که داشت  ینیداشت. مهبد خودکار رو برداشت و ح یبیکارا هم استعداد عج نیکه تو ا

 .به فکر فرو رفت دادیمخودکار رو تو دستش تاب 

شده بود. باالخره قلم مهبد شروع  رهیکاغذ خ دیسف یبه صفحه  مانیگذشت و ا قهیدو دق یکی
دنبال قلم مهبد با سرعت هر چه تموم  به مانیا یکاغذ و چشما یکرد به نقش زدن کلمات رو

 !دیدویدر م

و با سماجت  یاخم، جد هیدوباره با  ی. گاهکردیکلمه اضافه م یگاه زدیخط م یگاه مهبد

 !خوندیمتن رو م

اتمام نوشتن  مانیا رونیح یکاغذ گذاشت و تو چشما یسر با آرامش قلم رو رو آخر
نوشته، از  یاصال بخواد بدونه که مهبد چ نکهیاما بدون ا مانیدلنوشته اش رو اعالم کرد. ا

 :جاش بلند شد و راهش رو به سمت اتاق ضبط صدا کج کرد و گفت

 .نیاریب فیتشر_

 !مهبد یندگیگو یها کیسر موضوع تست صدا و تکن دیطاقت پر یزود و ب چقدر

 شهیش هیتو.  میم رفته الیبه سمت اتاقک رفت و من و ل مانیاز جاش بلند شد و همراه ا مهبد
کننده  میو مستر بود و تنظ کسیو م میهم بود که پشتش انواع و اقسام دستگاه تنظ گهید ی

 .خط بده یبه نوع ندهیو به گو نهیرو بب یاز اونجا همه چ تونستیم

و  نهیپس زم کیراجع به پخش شدن موز حاتیتوض یسر هیهمراه مهبد رفت تو،  مانیا
 مانیو استند متون قرار گرفت ا کروفونیو هدفون داد. بعد هم که مهبد پشت م کروفونیم

 .لبخند زد الیاومد و به من و ل رونیب

 .مهبد بود شیحواسم پ تموم
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به متن نگاه و بعد از گوش دادن به  یرو برداشت و رو گوش هاش گذاشت. جد هدفون

 !حس کرد وقتشه که بخونه، شروع به خوندن کرد یآهنگ وقت

 

 

 !ومدیمثلش نبود مثلش ن_

 !...شمال یسبز بود! خروار جنگل ها چشماش

 !رو دوش باد ایموج در یمشک موهاش

 !موند، باهاش غرق شد ششیدلم پ ایپر مثل

 ...ومدینبود مثلش ن مثلش

 تازه بود، مثل خاک بارون خورده، حرفاش

 داد،یم یوحش قیشقا یبو صداش

 کرد،یکه م نگام

 شدم،یم دیتو جنگل چشماش ناپد شدم،یم گم

 ...ومدینبود، مثلش ن مثلش

 بارون خورده یو تمام خاک ها ایروز من و جنگل و در هی

 !مشت خاطره و رفت هینخورده رو گذاشت ور دل  و

 !رو صورتم خشک شدن حرفام تو گلوم بغض شدن اشکام

 !ماهم، شبام خوابم،

 !بارون یشمال و آسمون ب یجنگل ها ا،یدر موج

 ...تنها یتنها

 !. بارون مال آسمونهومدینبود مثلش ن مثلش

 !دهیبهش راه نم آسمون

 ...بارهیمن م یو بارون تو چشما شمیگنده م دل

 تو شبام، یقصه هام، ستاره  یخوابم نبرد پر گهید
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 !ومدینبود مثلش ن مثلش

 !براش نوشت و صدام براش خوند دستم

 ...ابونیتو در و خ دیشن شهر

 !آسمونس یهمون ماه ب نیا گفتنیجا بودم م هر

 ..گلولس هی یکه تشنه  یمنم تفنگ دادنیباروت م یبو مردم

 

 

 یو گاه کردیم یو مهبد با صداش باز رفتیگلوم رو هر چقدر که متن جلوتر م بغض،
. صداش جون دادیفشار م شتریب شد،یصداش قرص و محکم م یو گاه نیصداش غمگ

 !یاحساس یواسه متن ها دادیم

 نبود جز رفتن یراه

 شهرش رفتم از

 مثلش نباشه گهیکه د رفتم

 ادیمثلش ن گهید

 شدم، ریپ یسالگ یس تو

 .هام رو تنم کردم اهیس لباس

 !شهیهم یمرده بودم ، برا یسالگ یس تو

 

 

بود! از شدت غم  دهیبه فکرش رس نایاومد. چطور ا نییچشمم پا یاز گوشه  یسمج اشک
بود؟! با  ومدهی! چطور خودش سر خوندن و نوشتنش اشکش در نفتادمیمتن داشتم پس م

! ؟کردیفکر م یسالگ یمچاله شد. چرا به مرگ تو س یکه گفت قلبم جور بد یجمالت آخر

 !هشیتراوش م سندهیکه از ذهن نو سهینویرو م یزیمتنه! اما قلم چ هیفقط  نیا دونستمیم

 !...جور گرفتبد دلم
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 !کهیت کهیقلب ت هیشدم  حاال

 !ُمرده کهیت هیو  ایدر کهیت هیجنگل،  کهیت هی

 !تا بشنوه صداش رو کنهیجسم که فقط گوشاش خوب کار م هی

 !خودت؟ یبرا یآسمون کجا کز کرد یماه ب یآها گهیم یوقت

 !کنه؟یقصه ها؟! هنوز گوشام خوب کار م یپر ییکجا

 ؟یلعنت ادیآسمون به کارت نم یب ماه

 !ومدیوقت ن چینبود... مثلش ه مثلش

 

 

نگاه  مانیجمله اش، چشمام رو بستم وفشار دادم. بعدش به ا نیآخر یاجرا نیبغضش ح با

 !اشک صورتش رو شسته بود یهم حساب الیکردم. مسخ و چشماش قرمز شده بود. ل

 .انداخت مانیبه ا یهدفون رو برداشت و سر جاش گذاشت و نگاه پرسشگرانه ا مهبد

و خودش حائل کرده بود برداشت و به  زیم نیبه خودش اومد. دستاش رو که ب مانیا باالخره

 .ششیپ ادیمهبد اشاره زد که ب

 یعروس مانیا یبراندازش کرد. انگار تو چشم ها نیبا تحس مانیاومد ا رونیمهبد ب یوقت

 .بود

پسر! چطور بدون آموزش  یکاره ا نینکردم! تو ذاتا ا داتی! چرا زودتر پیتو معرکه ا_

 !یزنیم کیتکن یخونیخوب م ینویسیخوب م قدرنیا دنید

 .لبخند زد یدوباره با فروتن مهبد

 .رمیبگ ادی زهایچ یلیخ دیراه دارم، با یلیهنوز خ_

 .با ذوق بغلش کرد مانیا

 !پادکستر ها همکار یایبه دن یخوش اومد_

 ریتو اون کلمات گ یبرق زد. اما حال دل من خوب نبود. من تو اون متن لعنت الیل یچشما

 !کرده بودم
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کلمه حرف نزنه من  هیاگر  یحت دونستی. خودش مدینگاه غمزده ام ماس دنیمهبد با د لبخند

 .که تو روح و روانش چخبره خونمیتو دلش چخبره! از چشماش م دونمیم

 .رو تکون دادم و روم رو گرفتم سرم

 :گفت دمیبودنش رو فهم یکه فقط من زورک یا یکرد و با لبخند تصنع مانیبه ا رو

 ...ممنون. کار کردن با شما افتخاره یلیخ_

ود ب توریو مان پوتریکام زیکه م ییدست رو ساعد مهبد گذاشت و مشتاق به سمت جا مانیا
 گهیاما من د زدیکرد. شروع کرد به حرف زدن راجع به قرار داد و حقوق حرف م تشیهدا

 ...دمینشن یزیچ

 ن؟یآرم_

 .اومدم رونیب المیچشمام از برهوت خ یتکون خوردن دست مهبد جلو با

 .میبر دیکارمون تموم شده با_

دست دادم و  مانی. با ازدیم دیرو تکون دادم و از جام بلند شدم. با چشم حرکاتم رو د سرم
 مانیرو به ا ییزایچی دیافتاد با ادمی هویکه  رونیاز در برم ب خواستمیکردم. م یخداحافظ

 .بگم

 .حرف دارم مانیبا آقا ا کمیمن  نیباش رونیب قهیچند دق هیشما _

 !داره کارشیمثل من چ یکی کردیبا تعجب نگاهم کرد حتما فکر م مانیا

 ستین یزیدادم که چ نانیبا گذاشتن چشمام رو هم بهش اطم دو به شک نگاهم کرد. اما مهبد

 .و منتظرم بمونه

 .کرد تشیگذاشت و به جلو هدا الیرو تکون داد و دستش رو پشت ل سرش

 : کردم و گفتم مانیاز رفتن کامل شون مطمئن شدم رو به ا یوقت

به درمان داره، پس خواهش  اجیداره که احت یخاص یماریسر اصل مطلب. مهبد ب رمیم_
ه. اصرار ماها بود هی نجا،یا ادینداشت که ب یلیتما ادی. خودش زنیخسته اش نکن ادیز کنمیم

درمان و  ریدرگ ی. چون به زودنیازش نداشته باش یادیانتظار ز کنمیخواهش م نیبنابرا
به بعد نتونه با شما  ییجایرونده اس و ممکنه از  شیمهبد پ یماری. بشهیپروسه اش م

 .کنه یهمکار

 .با لبخند تو چشمام نگاه کرد مانیا
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به حضور مستمر آقا  اجیو احت ستیکار ما فشرده ن یبه جاتون. ول حاتیممنون از توض_
ا که چند ت نی. همرونیب میدیپادکست م هیبار  هیمهبد نداره به خودشم گفتم. ما هر چند ماه 

 .هیش رو بخونه کافمتنا ادیب یو گاه سهیمتن بنو

 .خواستمیبود که م یزیهمون چ نی. اشدیخوب م یلیخ رفتیم شیپ ینجوریا اگر

 از یبود که کم نیواسه ا نجایا ادیخب خداروشکر که حواستون هست. من اگر خواستم ب_
 دیاو ب دهیکش یسخت یلیخ یهاش کم بشه. تو زندگ یحوصلگ یهاش و ب ینیخونه نش نیا
که به درمان  شاهللیو ا رهیدانشگاه م خونهیدرس م یبرسه. بزود یساحل آرامش هیبه  گهید

 ...دهیجواب م

رو غم گرفت و مشخص  مانیا یادا شد. چشما یمحسوس یلرزش صدا هیآخرم با  ی جمله

 .سوزهیبود دلش برام م

 .نی. ناراحت نباشکنمیم ادیازم برم یمن هر کمک_

کردم و رفتم  یکرد. خداحافظ میو ازش تشکر کردم. تا دم در همراه دمیکش یقیعم نفس

 .دنیخندیداشتن م یبه چ دونمیو مهبد که نم الیسمت ل

آسانسور رو زدم که بالفاصله درش باز شد و خواستم برم  ینگاهم کرد. دکمه  یجد مهبد

 !توش که مهبد با گذاشتن دستش رو ساعدم مانع شد

 ؟نیتو اونجا چت شد آرم_

خودش ترش  نیو آزادش کردم. ع چوندمیاخمش موند. دستم رو تو دستش پ یرو نگاهم

 :کردم و گفتم

 ؟یکنیبه مردن فکر م قدرنی! چرا ا؟یبود نوشت یچ نایا_

 .و دوباره نگاهش رو من موند کردیانداخت که هاج و واج نگاهمون م الیبه ل ینگاه مهبد

 شتریب یسالگ یکس تا س جیعالج نداره ه یضیمر نیا یدونیم رهیرو بپذ قتیحق دیآدم با_

 !زنده نمونده

 شدمیم یروز نباشه روان هی نکهیاز تصور ا ی...! حتختیتو من فرو ر یزیچ هی. دیلرز دلم

 .زدیم شیجونم رو آت یکیو انگار 

 !! اونا هم مگه نامه گرفتن از خدا؟؟یچ هیبق ؟ی! تو نامه از خدا گرفتستین یزیچ نیهمچ_

 !اعصابم بود یسطح زبر برا هی یشدن ناخن رو دهیکش نیزد که ع یتلخ لبخند
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 نکهیدنبالش بخاطر ا رمیبازم من م ینداره فقط رنج مضاعفه! ول یدرمون یدونیخودت م_

 !ینکرد یسع یروز تو روم نگ هی

گار هر شد و ان کهیکه نوشت بود! قلبم چند ت یپاره پاره شده بود. درست مثل دلنوشته ا قلبم

 !رفت یور هیاش  کهیت

 ینگ! جیبجنگ دیتو با یکه انجام بد یکارا دار یلیتو خ یبه مردن فکر کن یتو حق ندار_

 !یدیکه تهش خوب شدن باشه نه نا ام

نخواستم  چوقتیتو چشماش نگاهم کرد. بغض رو ته چشماش خوندم. ه بیحس غر هی با

 .آدم جاودانه بود هیمن اون  یته باشمش. برابرسه که نداش یروز هی دیفکر کنم که شا

 .وجود نداره یمن گهینباشه د ایدن نیلحظه تو ا هیاگر  دونستمیکه م یکس

. نیکنیرو به خودتون تلخ م یچرا زندگ نیزنیحرف م نایجفتتون. چرا راجع به ا نیبس کن_

 !یدار خانواده یوقت یفکر کن نایبه ا یتو حق ندار

که هق هقش باال رفته بود نگاه جفتمون معطوفش شد. با التماس تو چشماش  الیحرف ل با

 .کردیمهبد رو نگاه م

از پا هم  یروز هیاگر  یخاطر خودت! حتبخاطر من، بخاطر ماها، به یکن یزندگ دیتو با_
ذاب نده. حرفا و فکرا ع نیخودتو مارو با ا نقدریا ؟یفهمی. میفکر کن یستیبه ن دینبا یفتیب

 .میندار دنیپا پس کش گهید یگفتیخودت م

 .مهبد به نم نشست یچشم ها الیل یها هیگر از

 .شهیخدا بخواد همون م یهر چ شهیهم الیاما ل کنمیتالشم رو م یمن همه _

 .دییدو نییاز پله ها پا هیپسش زد و با گر الیحرف مهبد ل با

 : گفتم ظیباال اومد و با ق کفرم

 ...یکارت، روزش رو کوفتش کرد ینیریدادن ش یبجا ؟یخواستیرو م نیهم_

 : چشمش رو پاک کرد و گفت ریدستش ز با

 نیشیمواجه م قتیحق نیبا ا یروز هیروبرو شد. باالخره  قتیبا حق دیزود با ای رید یول _
 کنمیم . اما من بازم مقاومتستین نیواسه طرف یماریب نیجز تحمل درد ا یراه چیکه ه

 .کردن دارم یزندگ یبرا لیدل یلیچون هنوز خ

 :رو قورت دادم و گفتم بغضم
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به حال  کنمیمن ولت نم شهینفر بگن نم کیاگر هزار و  ی. حتیتو تموم ش زارمیمن نم_

 !....بفهم نویخودت! ا

 .زد یمحو لبخند

 ...ستیبرام سخت ن یچیه یتو باش_

 .بحث اعصاب خورد کن ادامه بدم نیبه ا خواستمینم گهید

 .دکتر میریم فتیراه ب_

 نیکه چقدر با ا کردمیتموم مدت ساکت و خموش بود. درک م الیگفت. ل یآروم ی باشه

 ...بدم نشینداشتم که بگم تسک یچی. اما هشکستیمباحث دلش م نیحرفا و ا

****************** 

تو هوا تاب  یرنگ یبه موسسه که گلبارون شده بود و از هر طرفش بادکنک ها ینگاه

 .انداختم خوردیم

ن نشست یبرا یادیز یها یو صندل زیجمع شده بودن. م اطیتو ح یادیز تیبود و جمع ولوله
 میفتن یلباس آب ی قهی. انیحضار در نظر گرفته شده بود. قرار بود استاندار و شهردار هم ب

 .کردینگاه م تیبا ذوق به جمع انیبرام گرفته بود صاف کردم. شا که مهبد

 مگه نه؟ نیآرم ستمیشکرت! خواب ن ایخدا یوا_

 .دادم به قامت بلندش هیرو به شونه اش زدم و تک دستم

 هگیچون د میشبا سرمون رو راحت رو بالش بزار شهیم گهی. دانیشد شا ریتعب امونیرو_
خوردن نداشته  یبرا ییخواب و غذا یبرا ییشهر نمونده که جا نیتو ا یکار یبچه  چیه

 .باشه

ما به  یهمه  یاز اون نداشت! کودک ی. حال منم دست کمکردیم هیگر یشدت خوشحال از
و ر شینشه کودک یمجبور یکار یبچه  چیه گهیکه د ییشد ساختن جا امونیباد رفت و رو

 ...پشت سرش جا بزاره

. زدینبود. دلم داشت شور م یخبر هی. اما همچنان از مهبد و بقشدیکم داشت جاها پر م کم
که همراه با نفس  ینیرو درآوردم و بهش زنگ زدم. چندتا بوق خورد که صداش ح میگوش

 :بود گفت یتنگ

 .. پشتتمدمیرس دمیرس_
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 زهییپا رنگ یکاپشن نسکافه ا هیو  دیسف راهنیچشمام برق زد. پ دنشیگرد کردم و با د عقب
. مثل ومدیبه لباس هاش م یحساب شیسورمه ا یبود. شلوار کتان راسته  دهیروش پوش

 .رو پاش کرده بود شیمشک یها یکتون شهیهم

پر از احساس  دنشی. با دزدنیقدم م حهیعماد و پشتش خانواده اش به همراه مل کنارش

 :گفت یو با لحن بامزه ا دیخند انیزده بود. شا پیت یغرور شدم. عماد هم حساب

 .زده؟ برق کفش هاش کورم کرد سیکفشاش رو ل نیا نمیبب_

 :حرفش بد جور خندم گرفت و گفتم با

 ه؟یحرفا چ نیزشته پسر ا_

 براق بود! شلوارشم با کفشش ست شده اریبس یکفش مشک هیکفش عماد  گفتیراست م یول

 .گرفتیاونم چشم آدمو م یبود و براق

 :وردنش گل کرده بود گفتدرآ یخوشمزه باز یکه حساب انیشا

 !نور افکن شده هیکفش شب نیشلوار و ا نیبا ا شییخدا_

خنده که هر کس دورم بود متعجب نگاهم کرد!  ریکه زده بود چنان زدم ز یتصور حرف از

 :و جلو دهنم رو گرفت و گفت دیپر انیشا

 !اروم بخند بابا آبرومون رفت سیه_

ونجا بود ا یهر کس باینزاره بخندم از سر و کولم باال بره! تقر نکهیا یکم مونده بود برا گهید

 .شد کیخنده اش گرفته بود. مهبد با خنده و کنجکاو نزد دیدیو مارو م

 !نجایچخبره ا_

 :رو خوردم و گفتم خندم

 ؟یکرد ری. چرا دیچیه_

 :و گفت دیکش یپوف

 .بودم کیتو تراف_

کردم و بهش  یکنم و دست بدم که قاط کیرو تکون دادم و خواستم با عماد سالم عل سرم

 :گفتم

 !نور افکن جان؟ یچطور_

 :با تعجب گفت دنیخندیداشتن م الیکه مهبد و ل ینیعماد گرد شد و ح یچشما
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 !جان؟_

 .کردیهمه مون رو نگاه م ریو عماد متح زدیرو گاز م نیداشت زم انیشا

که بچه ها راحت باشن  مینور افکن و چراغ بزار هی اطیح یبگم شبا برا ستمخوایم یچیه_

 !کردم با اسمت یقاط

 : خندش گرفت و گفت خودشم

 .کردن رو تقبل کنه یاز ما زحمت سخنران یکی گمیآها باشه. م_

! عمادم که نیرو من حساب نکن یعنیروشو کرد اونور  انیکه شا میرو نگاه کرد گهیهمد
معقوله فکر نکرده بودم!  نی. منم که اصال به استیخوب ن شیکرد سخنران خودش اعتراف

موسسه مون اصال به متن  هی! روز افتتاحمیبود یبا فکر و با برنامه ا یعجب آدم ها

 .میبود نکردهفکر  یو سخنران ییخوشامد گو

 .کنه یبهتره داداش کوتاه و مختصر سخنران_

شدن چشماش  فی. مهبد که بخاطر ضعمیفقت کردهممون از خدا خواسته موا لیحرف سه با

 !به ماها انداخت ینگاه سردرگم شیدور مشک نکیشده بود از پس ع ینکیع

 .بگم آخه یچ_

ت انگش نیکاغذ رو که ب هیبود آروم اومد کنارش و با لبخند  ستادهیکه پشت مهبد ا حهیمل

 !مهبد گرفت یوسط و سبابه اش نگه داشت بود جلو

 !یبگ یکه چ من برات نوشتم_

 :زد یمهبد گرم شد و لبخند گله گشاد نگاه

 !ی! نجاتم دادتمیو نکته سنج ینگر ندهیهمه آ نیمن عاشق ا یعنی_

. میها رفت یاول صندل فیو همه مون به سمت رد دیکش رونیانگشت هاش ب نیرو از ب کاغذ
. عده گفتیم کیتبر شدیرد م یشد. هر کس لیهم خودش رو رسوند و جمع مون تکم نایس
مراسم  یآماده کرده بودن که با شروع رسم یتحت پوشش موسسه، سرود یاز بچه ها یا

 ی. مجرکردیاز مامان ها بابا غوغا م یلیو نم اشک تو چشم خ یاجراش کردن. خوشحال
مراسم  جانی! اما خب هزدیچونه م ادیز یمراسم در نظر گرفته بود بس یکه عماد برا یا

مهبد بخودم اومدم و  ی! با سقلمه گهیم یچ دادمیاصال گوش نم یه. گابردیرو باال م

 : گفتم

 !ه؟یچ_
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 !ریتقد یباال برا ی! اسمت رو صدا کردن بر؟یزنیچرت م یدار_

. فرمان دار با لوح زننیمتوجه شدم که حدود ششصد هفتصد نفر دارن برام دست م تازه

 !بود ستادهیتو دستش منتظرم ا ریتقد

 

 

 یانیپا فصل

 مهبد

اش کرد. منم بر میو به نشونه ادب به حضار تعظ افتیرو در رشیباال رفت و لوح تقد نیآرم

 .دیو خجالت کش دیبـ*ــوس فرستادم که لباش رو گز

 .دستام قرار گرفت یرو یگرم دست

 .گمیم کیبهت تبر_

 .خورده بلندش شدم ملیر یو مژه ها یعسل یچشما مسخ

 .زمیممنونم عز_

 .روش خورده بود لبخند زدن یا دهیرنگ پر یرگیکه رژ ج لبهاش

که  ییزایخوشحالم که باألخره به چ یلی. خشهیداره درست م یخوشحالم که همه چ یلیخ_
 یزندگ یها یبه فکر سخت گهیمن پشتتم. د ،یبدون هر جا که باش نوی. ایرسیم یخوایم

 .خوبش رو نشون داده یرو ینباش، تازه زندگ

 :دستش گذاشتم و گفتم یرو رو دستم

 .چقدر خوبه که دارمت رهیم شیخوب پ یهمه چ یتو باش_

 .هستم شهیمن هم_

 نمونده بود اما برق یبه برگشتن پدرش و شروع مکافات هاش باق یبودم. چند روز نگرانش
خبر  یازش ب تونمیلحظه هم نم هی یحت دونستی. خودش مکردیچشماش دلگرمم م دیام

 .باشم

 ؟یگینم یزیکه بهش چتو از من _

 .دیرو رو هوا قاپ حرفم
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 یکه طوالن زارمیاما هر جور شده نم شمیمحدود م کمیچون  یخبر بش یازم ب کمی دیشا_

 .بشه

 .گشتیپدرش برنم چوقتیکاش ه خواستیگرفت. دلم م غمم

 !باشه؟ یگیکرد به من م تتیاگر اذ_

 : و گفت دیخند

 .یمشکالت دار یکنم به قدر کاف ریتورو درگ خوادیدلم نم یمگه جرات داره؟ ول_

 :کردم و گفتم اخم

 !رو حرف من حرف نزن_

 : و گفت دیخند زیر زیر

 !چشم حضرت آقا_

 : اسمم رو صدا زد و گفت یکه مجر دمیخند

مارو مهمون کلمات گوهر بار خودشون  یصداقت تا دقایق یاز جناب آقا کنمیدعوت م_

 .بکنن

 ایرو باز کنم  یا یو چه مبحث علم یگار قرار بود چه بحث فلسفبار! خندم گرفت ان گوهر

 .هستم یزیچ یخیش

 .زود برو باال_

 .شلوارم درآوردم و به سمت سکو رفتم بیرو از ج میسخنران متن

ه بود و نشست تیجمع نیرو شکار کرد. ب ییآشنا افهیچشمم ق رفتمیکه از پله ها باال م ینیح
 تیرو پله خشک و نگام روش زوم شد. با خشک شدنم اکثر. پام کردیبا حسرت نگام م

 .شده بودم نگاه کردن رهیکه خ ییبه سمت جا حهیآدمها از جمله مل

 !نمشیبب ییجا نیتو همچ نجایا کردمیفکر نم چوقتی. هداشتیبود که چشم ازم بر نم کایرا

رده بودن! به وضوح اخم ک انیو شا نیمتوجه حضورش شه. اما آرم حهینداشتم مل دوست

 .دیباریو سام م لیسه یبودن از سر رو یتنگ و عصب الیخلق ل

دم و مسخ شده اش ش ینگاه ها الیخی. بشدیم دهیجو به تشنج کش دیشا کردمیتعلل م شتریب
 یاصلذت خ هیافتاد که با  مانیکردم چشمم به ا میرو که تنظ کروفونیپله هارو باال رفتم. م

 .کردینگام م
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سالم تکون دادم. اونم لــ*ب زد و جوابمو  یبود سرم رو به نشونه  دهیبه مراسم رس تازه

 .داد

 فیو تشر نیحضار که قدم رنجه کرد یخدمت تمام کنمیمقدم عرض م ریسالم و خ_
 نیا یوشخ میتا فرصت داشته باش نیو افتخار داد نیکن شتریمراسم رو ب نیا یتا شاد نیاورد

بر  دیهنوز هم ام میتا ثابت کن می. امروز دور هم جمع شدمیبش کیلحظات رو با شما شر
 یکه به داد انسان ها ییهنوز هم هستن دست ها میتا ثابت کن میجهان حکم فرماست. جمع شد

جهان رو از ظلم  هی شهیکه م هیاریو هم یبا همدل میتا نشون بد میمظلوم برسن. جمع شد
کرد.  دواریام یرو به زندگ یساخت و انسان رو ییایرو عوض کرد، رو ییاینجات داد. دن

 نیمکره ز یرو گهید یکدوم از بچه ها چیبا ه یفرق چیهستن که ه ییکودکان کار فرشته ها
 یو کودک ایمجبور شون کرده رو یکه زندگ ییدارن. بچه ها یندارن. بچه ان و حق زندگ

نا معلوم تالش  یا ندهیآ یبرا ییایرو ای یجا بزارن و دور از هرگونه خوش ییجایشون رو 
 راه نیرو تو ا شونجون ای کننیشون رو فراموش م ایهاشونم به مرور زمان رو یلیکنن. خ

 یآورد ادیاز انسان ها  یبود که به بعض نیموسسه ا نیا سی. هدف از تاسدنیاز دست م
ما انسان ها انگشت  یالگو برا نیبا هم وطنان خودشون مهربون باشن. بهتر دیکه با میکن
 یکیو  یقو یکیکوتاه،  یکیبلند،  یکیدستمون،  یدست خودمونن. انگشت ها یها

 منفعت یو نه برا کننیم می! نه به هم تعظکننیرو مسخره نم گهیهمد چوقتیهاما  ف،یضع
باال  ی! اما ما انسان ها اگر از کسشنیدست م کی. کنار هم کننیرو له م یگریخودشون د

 ینه بنده  یکس قت،ی. اما در حقمیپرستیاونو م میتر باش نییو اگر پا میکنیلهش م میتر باش

 !شهیم باتریز یزندگ میو درک کن میمتوجه بش نویما... اگر ا یماست و نه خدا

رسوندن  کنه،یتحت پوشش شروع م یفرشته ها یموسسه خدمات خودش رو برا یزود به
ه ک خوانیو نم توننینم یلیکه کودکانشون به هر دل ییگرم به خانوار ها یوعده غذا نیچند

 یکه بضاعت مال ییخانواده ها ییو دارو یمال نیتو ساختمون موسسه اسکان داده بشن، تام
 لیموسسه فوق العاده مهمه. خرج تحص نیا یپوشش برا تحتکودکان  لیدارن، تحص یکم

 چیموسسه مردم نهاد هستیم. به ه کیما  نکهیو مهم تر ا شهیشون تمام کمال پرداخت م
 یب یاه تیشک حما یو ب میندار یاسیس تیفعال م،یستیوابسته ن یسازمان چیارگان و به ه

موسسه رو استوار نگه  نیا یمال ریو غ یو شرط شما خواهد بود که چه به صورت مال دیق

 !یعل ایم باشه، به کا امیکه ا دوارمیو ام دیخواهد داشت...ممنون که وقتتون رو به من داد

ها  از پله زدنیدست و سوت م ستادهیا تیکه جمع ینیو ح دمیکنار کش کروفونیپشت م از

 .اومدم نییپا

 : با ذوق گفت حهیمل

 .یبود یعال_

 !بود یقشنگش گل کاشته بود! خودش بود که عال یبا متن ها شهیهم مثل
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 سال بعد چهار

 الیبسته به سمت در اتاق رفتم. ل یاز جام بلند شدم و با چشما میزنگ خوردن آالرم گوش با

 .کردیبا اخم نگاهم م

وسسه م هیارشد  ری! پادکستر هم باشه مدیباشه اونم کارشناس یآدم ترم آخر روانشناس یعنی_

 !وقت صبح بخوابه نیهم باشه تا ا

 !دادم شیو لوزه هام رو بهش نما دمیکش یا ازهیخم

 زنگ نزد؟ حهیمل_

 : رو گرفت و گفت روش

من  .زنهیم ریات رو با ت هیسا یچیشده مامانشم که ه یشیاز تو با باباش حرف زده اونم آت_
 یازدواج کن یخوایم یزاریم یدست رو هر کس یتو چرا تو عشق شانس ندار دونمینم

 .طرف یها یدورو بر دنیجواب نه م یزرت

 .دمیکش یبلند قیعم نفس

 ه؟یحرف حساب مادرش چ_

 : رو پشت گوشش زد و دو دل گفت موهاش

 !بگم واقعا؟_

 :نگاهش کردم و گفتم منتظر

 .بگو من که آب از سرم گذشته جانم_

 : رو غنچه کرد و گفت لبهاش

 یزندگ نیاز ا یبه قدر کاف حهیمل گهی. مدهینم ضهیکه مامان بابا نداره و مر یدختر به آدم_
ه ک ضیآدم مر هیاز  یمارستان صرف پرستارعمرش تو بی دینبا گهید دهیو از باباش کش

 .دکتر ها جوابش کردن بگذره

ته بود بود و گف دهیآزمایشاتم خط کش یبرگه  نیمورد، تو آخر یکل ریحرف دکتر که ز ادی با

 : زدم. سرم رو تکون دادم و گفتم یکرد لبخند تلخ یبرام کار شهینم گهید

 .گفتمیرو م نیمنم بودم هم دیشا_

 !عشقم یداداش گل گالب خودم. چطور ریصبح بخ_
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قد  یبرگشته بود سر تا پاشو برانداز کردم. حساب ییکه تازه از کار نونوا لیسه دنید با

 .جا افتاده بود یبود و قیافه اش اساس دهیکش

 .پسر خوب یکرد یباز که خودت رو آرد_

 .ق نگاهش کردمجلو و دستش رو دور گردنم حلقه کرد. تو چشمام زل زد و منم با عش اومد

 .یتنها نباش زیالیاومدم که د_

 .بعد بارها پشت هم بغضش رو قورت داد و

 .لیسه یشیخسته م_

 .اومد تو شیبگه که سام از در با کوله پشت یزیاش منقبض شد. خواست چ چونه

و  رفتیکوتاه تر بود. باشگاه م لینگاهش کرد. فقط یه سر و گردن از سه دارانهیخر الیل

 .به هم زده بود یخودش اندام یبرا

 .یسالم به همگ_

 .دیدستش رو از دورم باز کرد و به سمت سام چرخ لیسه

 .یکنکور یسالم َمشت کیعل_

 .رو من موند ل،یتوجه به حرف سه یسام ب نگاه

شد. کوله اش رو  کهینگاهش کردم. اما با پرشدن چشماش قلبم هزار ت شهیاز هم ترگرم
شدنم و جواب شدنم توسط دکتر  یزیالیگوشه و خودش رو تو آغوشم رها کرد. د هیانداخت 

 .اونا سخت بود یخودم سخت باشه برا یبرا نکهیاز ا شتریب

 .دست رو شونه اش گذاشت لی. محکم بغلش کردم... سهدیباریابر بهار م مثل

 .توروخدا ینکن سام_

تو  یبهش صدمه نزنه. همه مون به زندگ یماریتو بدنم نبود که ب یارگان چیه گهید

 .میمداومم عادت کرده بود یها و عمل ها یو کنار اومدن با بد حال مارستانیب

 .ترسمیم یلیمهبد. من خ دمیدیروزا رو نم نیا چوقتیکاش ه _

لحظه فکر کنم  هی خواستیدلم نم یشده بود. حت یخودش مرد یمن حاال برا یکوچولو سام
ون . چدمیترسیروز نباشم نم هیکه  نینباشه، اما از ا الینباشه، ل لیه، سهنباش میته تغار

رو داشته باشن. فقط دلم  گهیهم د یمن هم هوا یاونقدر بزرگ شدن که ب دونستمیم

 .نمیهمشون رو بب یعمر بده که خوشبخت بهم نقدریخدا ا خواستیم
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و با خنده  هیدردش سالها بود که آرامش داشت. با گر یهممون با وجود همه  یزندگ
به  یرفتن تو زندگ نیی. بعد از سالها باال پاکردینم دیکدوم مون رو نا ام چی. غم هگذشتیم

 .میبود دهیآرامش رس

ازدواج نکرد فقط دونه دونه  چوقتیه نیچهارسالشون بود. آرم گهید بایتقر انیشا یها بچه
داره  یازدواج کرد و خوشبخت شد. زن نای... سشدیم دیمن سف یضیمر یموهاش از غصه 

 ی... حتدونمیرفت. کجا رو نم رانیهم از همسرش جدا شد و از ا کای. راناسیس اشیکه دن
دوره... سام  یهاخاطره از سال هیمن  یبرا کایوقته که را یلیخ. میهم نکرد یخداحافظ

و حاج  یینونوا بندیهمچنان پا لی. سهوندخیو درس م کردیاژانس کار م هیوقت تو  مهین
بره و عماد... با تالش و  شیبده و تا دکترا پ لیهم قصد داشت ادامه تحص الیبود. ل نیحس

بچه  یمدرسه و استخر برا شد،یادغام م گهیدبا موسسات  چرخوند،یکوشش موسسه رو م
با راز هاش تو  یول گرانید یمرموز مون برا ی هیکار ساخت. آراد هم همچنان همسا یها

 .گرفت عیترف ینمونه شد و حساب سیموند. پل یقلبم من باق

کنارم  شهیهم یهاش، دردهاش، رنج هاش به هر عنوان تیبا وجود تموم محدود حهیمل و
دست من در  ریاز ز یزیخودش و خنده هاش مال من بود. هرچند چ یهاش برا هیبود. گر

 هام. دنیجنگ یکردنم تموم بهونه  یزندگ لیگولم بزنه. تموم دل تونستیو نم رفتینم

 ...دختر هی فیقالب جسم لط درکه دختر نبود. مرد بود  یدختر

 .نداد یجاخال چوقتیگاه که ه هیتک هی

 هیر اگ ی. حتکردینم دایپ انیعشق پا نیا چوقتیدلم پنهان کردم. ه یرو تو پستو عشقش

 .نباشم ایدن نیمن تو ا یروز

 ...کردم دایرو پ ایقشنگ دن یرو و حس ها دیبا اون خدا رو، ام من

. کردیجونش ازش مراقبت م نی. عدمیخر نیماش هی لیسه یجمع کرده بودم و برا پوالمو

 .دست فرمونش حرف نداشت

 لیبرداشتم و به سمت در رفتم. خواستم کفشم رو بر دارم که سه زیرو از م میو گوش دمیکل

 : خم شد و کفشام رو جلو پام گذاشت. بندهاش رو باز کرد و گفت عیسر

 .بپوش بندمیمن م_

و اون هر بار با  رفتینفسم م شدمیکه اگر خم م کردی. اونقدر کمرم درد مدیلرز لبهام

 : دمیو با تمنا نال دی. صدام لرزبستیتواضع بند کفش هام رو م

 .کنمیخواهش م لیبلند شو سه_

 :انداخت و گفت نییسرش رو پا نمیپر شدن چشماش رو نب نکهیا یرو فشار داد و برا لباش
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من قد  تا ی. تو خم شددمیرس نجایتا به ا یکه بچه بودم بند کفش هام رو بست ییتو، وقتا_
چشم رو باشم که  یب نقدریَرواست من ا یبکشم. االن که سختته بعد از خم شدن صاف ش

 .من نوکرتم یدونیتو که م بند کفشات رو نبندم؟ یحت

اون  شهیافتخار کردم و مثل هم لیو به سه دمیبه خودم بال رتشیو غ یهمه مردونگ نیا از
 نگیدر پارک موتیرو روشن کرد و با ر نی. رفت ماشدیزحمت بستن بند کفش هام رو کش

که اسمش به  ی. چهار طبقه امیچهار طبقه ساخت هیو  میدیرو باز کرد. آخر خونمون رو کوب

 ...))مادر((نشد ساختمو الیخواست ل

 یفه زده بود و قیا هیدرخت تک هیافتاد که به  حهیگذاشتم چشمم به مل رونیرو که از در ب پام

 .کرده هیکه چقدر گر دادیشد. چشماش نشون م نیبه لبخند مز دنمیغم زده اش با د

 !ینکن هیگر یقول داد_

 :تسمتم و دستام رو گرفت و گف اومدم

 ...قول کنمینم هیگر گهیتر کنارت باشم. د یکردم که ضعف هام برن، که قو هیگر_

 .کردم تشیهدا شیشال نسکافه ا ریرو به سمت موهاش بردم و به ز دستم

 .دانشجو شدنت مبارک_

 : و گفت دیخند

 .بچه درس خون ها یمنم باالخره عاقل شدم. آخر دوباره رفتم قاط_

اش رو بسازه خوشحال  ندهیآ ش،یزندگ ماتینامال یبا وجود همه  کردیم یداشت سع نکهیاز

 .بودم

شونه ام گذاشت و منم دستم رو دورش  یعقب و اونم نشست. سرش رو رو یصندل نشستم
که تو حال و  یضبط رو روشن کرد و من چشمام رو بستم و به حس خوب لیگذاشتم. سه

آهنگ رو واسه دل من  نیا یریامفکر کردم... انگار که احسان خواجه  دیچرخیهوام م

 .کنم حهیمل به یاعتراف هی خواستیخونده بود! دلم م

 !قبل تو سوتفاهم بودا یعشق ها_

 !...و من دوباره از نو باز با هر خنده اش عاشقش شدم دیخند

 

 

*** 
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 ییبایکه چقدر ز یدیدیکاش خودت م ییایمثله رو یخندیم یوقت

 فهمنیعاشقا م توییایحاله در فهمنیم قایموهاتو قا موجه

 یرو دارم چ ایدن نیدادم عشقو تو حرفام، من که با تو ا ادتیبا تو شادم،  یهست یوقت
 خوامیم

 ستین ادمیکردنمو  یعاشقم که قبِل تو زندگ یجوری من

 ستین ادمیکه نبضه رو گردنمو  یکینزد نقدریمن ا رگه

 لبخند تو نابود بشم ریعاشقم که ممکنه ز یجور هی من

 تو بشم آزادم تو رها نکن که محدود بشم ریاس من

 

 

 یباشن نیریش نقدریوقت خندت ا یتونینم ینباش نیا یتونینم ستیدست خودت ن دونمیم

 عاشقت باشم که هستم نکهیکه هستم منو ساختن واسه ا اشمیکه غرقه در یکنینگاهم م تو

 ستین ادمیمو کردن یعاشقم که قبِل تو زندگ یجوری من

 ستین ادمیکه نبضه رو گردنمو  یکینزد نقدریمن ا رگه

 لبخند تو نابود بشم ریعاشقم که ممکنه ز یجور هی من

 تو بشم آزادم تو رها نکن که محدود بشم ریاس من

 

 

*** 

 

 

...ساحل یباش یارامش کس یکرانه  شهیم شهیوجود نداره اما هم یمطلق تو زندگ ارامش

 ...یاشیکه دن یکس اته،یکه دن یارامش کس
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 یاعلی

 

 

 انیپا

 1398ماه  وریو ششم شهر ستیب

 

این فایل در انجمن تک رمان تهیه و تایپ شده است و هر گونه کپی برداری از ان پیگرد 
  قانونی دارد.

 

 :سایت لینک

www.taakroman.ir 

 :انجمن لینک

www.forum.taakroman.ir 
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