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 لیلی خفته است

ها را دید زد. تعداد زیادی آمده بودند. صدای چنگ در ی آن تماشاچیپرده را کنار زد و از گوشه

ها کنار سالن پيچيد؛ وقت شروع نمایش بود. سریع لباسش را مرتب کرد و وسط صحنه کنار بقيه ایستاد. پرده

نگاه کردن به موج جمعيت باکی نداشت. او عاشق کرد و از ها و حرکات را پشت سرهم ادا میرفتند. دیالوگ

ليلی و مجنون بود و این عشق به مهارت او افزوده بود. بعد از اتمام نمایش تازه متوجه سر و صدای اطرافش 

کردند. کردند که از آنجا کنار برود و با انگشتانشان به باالی سرش اشاره میشد، همه با نگرانی به او التماس می

 .دنيا برایش تيره و تارهای صحنه روی او واژگون شد و گاه کرد؛ در همان لحظه یکی از دکوربه باال ن

 چشمانش را باز کرد. زنی تپل با موهای فر باال سرش نشسته بود و منتظر بود او به هوش بياید:

 وای خانم باالخره بيدار شدید؟ -

 سارا گفت:

 من کجام؟ اینجا کجاست؟! -

ه هستيد. من خيلی نگران بودم بعد از اتفاقی که افتاد به هوش نياید، ولی خب خانم شما توی خون -

 امشب براتون خواستگار مياد.خداروشکر سالميد. پاشيد! پاشيد! 

کرد. به اطراف نگاه کرد؛ هيچ شباهتی سارا بلند شد و دستش را روی سرش گذاشت، خيلی درد می

شهرک های سينمایی و تئاتر بود! زن پاهای سارا را در تشت آبِ به دنيای امروزی نداشت بلکه بيشتر شبيه 

 های پف پفی آورد: های سرخ گذاشت، به سمت صندوقچه رفت و لباسی سبز با آستينمملوء از گل

ها را بپوشيد آقا آید و دوست دارید بهترینخانم چون امشب کسی که دوسش دارین به خواستگاریتون می -

 اینو براتون خریدن.
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آورد. هنوز همانطور اطراف را جست و جو ميکرد که ناگهان متوجه هایش سر در نمیهيچی از حرف

ای... این صورت او های ریز، پوستی سفيد و چشمانی قهوهتصویرش در آیينه شد: موهایی پرکالغی با موج

هان در باز شد و چند نفر است؛ اما کجا؟ ناگنبود! همان جا بود که متوجه شد او در جای اشتباهی قرار گرفته

 داخل اتاق شدند؛

 :گفتو ردای متفاوتی داشت  رفتها که جلوتر از همه راه ميیکی از آن

 خواستگارت آمده و اکنون درحال صحبت با پدرت است. -

 از وقتی که بيدار شده بود چيزی جز کلمه خواستگار نشنيده بود!

ها به او احساس خاصی ميداد؛ یبه بود اما یکی از آنها غراندکی بعد او را فراخواندند. باهمه چهره

نه؛ جواب من نه هست. من »گویا این بدن، این شخص را دوست داشت! با صدای فریادی به خود آمد: 

کرد؟ ای اشک از چشمان مرواریدی سارا پایين افتاد... چرا گریه میاختيار قطره.بی« دهمدخترم را به شما نمی

 .او که دوستش نداشت

ای ساکت نشست تا همه جا آرام گرفت. فقط یک نفر حضور داشت که او هم سخت مشغول گوشه

 نوشتن بود. کنارش رفت و پرسيد: 

 چه چيزی مينویسی؟ -

 داستان تو را  -

 سارا با تعجب پرسيد:

 من؟!  -
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 ـ بله تو! داستان توی ليلی و اوی مجنون. 

رفت: چطور همچين چيزی امکان دارد؟ او همان ليلی بود که با این حرف در اقيانوس عميقی از افکار فرو 

 کرد؟نقشش را بازی می

گذشت و او از انجام کوچکترین کار اضافی اجتناب ميکرد که مبادا باعث تغيير ها از این اتفاق میماه

 .تخودش هم با تمام وجود عاشق اوس داد؛ انگارتاریخ شود. زندگی در کنار مجنون حس خوبی به او می

« ازت متنفرم»تا اینکه یک شب قبل از آنکه بخوابد با مجنون دعوایش شد و دست آخر بلند داد زد: 

آمدند. اصال او چرا عاشق مجنون شده بود؟ این هایش بند نمیو بعد در اتاق را محکم کوبيد و بست. گریه

مارستان یافت. ليلی مرده بود و سارا بدن اصال مال او نبود! با گریه خوابش برد و وقتی بيدار شد خود را در بي

کتاب را برداشت، روی  زنده! سرش را به اطراف چرخاند و کتابی روی ميز تختش یابيد، ليلی و مجنون...

 گذاشت و با بغض زیر لب گفت: پيشانی خود

 مجنون من ببخشيد که تنهات گذاشتم. -

 مهرناز توکلی
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 به رنگ تو

 منظورم... لحظه نه، یک کنم؛ زندگی تو بدون چطور که کنممی فکر این به بندم ومی هایم راچشم

 است. شده دفن ها درون آنچيز خيلی ولی حرف است دو «تو»بود!  تو فکر بدون

 دلم هروقت بودی گفته کردم، نگاه آسمان به شدم رتنزدیک پنجره به و شدم بلند تخت روی از

 ولی برم باید آیدمی زنگ رو! صدای دنيا نه کردیمی ترک منو فقط کاش کنم. نگاه آسمون به شد تنگ برایت

 بکنم. دل تو از توانمنمی

 اینجوریه؟ چرا این -

 دیگه. روانيه کن ولش -

 پس؟ ميشه چی قرصاش -

 ميکنن. تزریق بهش بار یه ساعت چن هر بده، خيلی حالش یکی نميخوره؛ این قرص -

 شده؟ اینجوری کرده چيکار -

 کشته. رو داشته دوسش که کسی اینکه مثل ولی دونمنمی -

 خيلی ها؛سمت آن رفتم و کشيدمدست آسمان کنم. از تحمل توانستمنمی دیگر... شنيدممی صداهایشان را

 گردنش نکشتمش. عوضش من که بگم نبود، من تقصير که بگم... بگم خواستمی دلم که حرف داشتم

 از توانستمنمی من اگر آوردم. فشار سفيدش گردن به توانستممی که جایی تا و چسباندمش دیوار به راگرفتم،

 اصالً ولی شدنزدیک می هانگهبان وتس صدای کمکم بگوید! به من چيزی بتواند نباید هم او کنم دفاع خودم

 .نبود مهم
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من را «. من برفی اتاق»... بردند هميشگی اتاق همان سمت به کشان کشان و گرفتند را هایمدست

و کنارم  داخل شد زدم. مدیر زل سفيد سقف به .بستند تخت به را پاهام و خواباندند و دست تخت روی

 :زد کنار را بود ریخته صورتم روی که نشست؛ موهایی

 کن. همکاری ذره یه بدی؟ عذاب اینجوری خودتو ميخوای کی تا -

 بگيرد؟ آرام تواندمی دارد درد که کسی... داشتم درد

 اونه، من بخشآرام! دکتر»... بزند بخشآرام به من تا داخل فرستاد را دکتر رفت و بيرون نوميدی با

 ندیدم. چيزی دیگر شدند و سنگين هایمپلک« دیگه چيز هيچ نه نه مورفين،

 به بود! صبحونه شدیم. وقت صف به همگی بلندگو صدای با و شدم بيدار عمومی بخش توی صبح

 پوره چقدر یادته .پزآب مرغتخم و زمينی سيب بود، پوره هميشگی همان... رفتيم غذاخوری سالن سمت

 من به حواسش کردم؛ کسی نگاه اطراف به دارم.میاه نگ برایت کمی نباش نگران داشتی؟ دوست زمينی سيب

 و بلعيدم را مرغ تخم حرکت یک در. شلوارم جای دادم جيب توی آن را و برداشتم را پوره مُشت نبود. یک

  :رفتم نگهبان پيش

 برم؟ ميشه شد تموم صبونم -

 :تگف و زد کجی لبخند بود. دیده چيزی همچين بار اولين برای انگار و کرد نگاهم چپ چپ

 برو. !شدی خوبی دختر امروز -

 سلول های نرده بيرون درآوردم. دستم را را پوره شلوار جيب توی سلولم رفتم. از سمت و زدم ایلثه لبخند

  :کردم نگاه آسمون به زدم و ،هایی که عاشقش بودیک لبخند، از همان بردم.

 دنيا توی ميگفتی یادته ولی... نداره تعریفی خيلی مزش و کمه ميدونم آوردم تو برای... بخورش -
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 نداره؟! وجود بدمزه زمينی ی سيبپوره 

 روانی. ميگن بهش نيس بيخود... نگاه اینو ها بچه کنی؟می چيکار داری -

 نبودم موفق ولی... کردمی چيکار اینجا وگرنه دیوونه است خودش هم که بگویم به او داشتم دوست خيلی

 شدی؟ هم معلول بودی چيه؟ الل اداها این -

ی همه باید نبودم. اینجا من هم رفتینمی تو اگر. تو است تقصير اشههم داشتن؟برنمی سرم از دست چرا

 ...قيمتی چه به نبود مهم کردم؛ برایممی تمام ها رااین

 شاهرگش  جلوی و برداشتم را گذاشتمی الشتشب ها زیرها و از این گونه کارهميشه برای دعوا که وییچاق

 بودم! هم موفق خب و رفتممی بود، انفرادی که هرجوری باید گرفتم.

 اصالً. کنم نگاه به آن بخواهم که نيست آسمانی که تفاوت این با کنممی فکر تو به دارم هم باز اینجا

 ایستاده لبه یلبه تو بودیم. بام پشت روی آمد. یادم آها ...نمياد یادم درست کرد؟ تغيير داستان که شد چی

های لعنتی بند اَه چرا این گریه ...که بگيرم را دستت جلو تا آمدم زدی. لبخند و کردی نگاهم برگشتی، بودی.

 گناه مگر دادم؟ هولت من کنند فکر همه خواستیمی بدهی؟ جلوه مقصر من را خواستیمی اول از آیند؟!نمی

 بود؟ چی داشتنت دوست جز من

را هم  درد دیگه حتی که کوبيدم آنقدر کوبيدم؛می دیوار به هایم را مُشت زدممی فریاد دلم توی که همانگونه

گریه  ...کردی سقوط از اینکه بعد لباست رنگ درست! بود خونی ...کردم نگاه دستانم کردم. بهاحساس نمی

 خودت هستم. همرنگ من هم است، حاال جای خود را به لبخند داده

 مهرناز توکلی
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 فرنگی تلختوت

صورتم توان هایم از شدت سرما سرخ شده بود. آب بينيم سرازیر شده بود و شال گردن دور دست

پارس کنان به سمتم دوید و دورم چرخيد.  -گرگی-جلوگيری از سوز باد را نداشت. سگ نگهبان خانه ننه اینا 

های در دو دستم را با دست راست گرفتم و با دست دیگر دستی به سر گرگی کشيدم. با یک پارس کيسه

 رفتم.ه اش دوید و من هم به سمت خانه نندیگر به طرف خانه

 پوتينم را به دیوار کوبيدم و با سالمی بلند وارد خانه شدم. کسی جز رضا در خانه نبود.

 کاپشنم را در آوردم و گفتم:

 .1جواب سالم واجبه ها گارداش -

 ای رفت و دفترش را بلند کرد.رضا چشم غره

 و نوشتی جواب سالمت هم بگير.ر هرموقع خودت مشقت -

آمد. کنان به آشپزخانه رفتم. هيچوقت از مشق نوشتن خوشم نمیخندههایش ندادم و راهميتی به غرغ

گفت آمد و میال. رضا هميشه پشت من در میمّقاقا هميشه می گفت که رضا دکتر مهندس می شود و من حَ

ال دانم ولی به نظرم حمّکه همه چی درس و مشق نيست و ابوالفضل هوش مردمی داره. هوش مردمی را نمی

 شود دکتر شوند.ها که نمیها هم بد نيست، همه آدمشدن آن قدر

ال حمّ شال، خودیک بار به قاقا یادآوری کردم که خودش کشاورز است و بنا بر تعریفش از حمّ

شدم. قاقا هم هر شود. خالصه که جوری با عصایش به پایم زد که تا دو هفته از رضا آویزان میحساب می

کرد که رضا چقدر آقاتر از من است و کاش رضا و باز بهم یادآوری می دادسری مرا می دید سری تکان می

 اش بود.نوه
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ام باشد تا من. بگذریم که همه فکر دادم رضا نوهمن هيچوقت به دل نگرفتم، من هم بودم ترجيح می

قاقا گذرد و در نهایت، می دانم که می کنند رضا نوه قاقا است و من دوست خانوادگی. اما خب، زندگی می

 خواهد.مرا هم دوست دارد و خوبيم را می

 .؟ تو فضایی2نرسَييِقَنَ -

داند چند بار صدایم زده بود تا از افکار بيرون بيایم. اما خب، رضا رضا بود و رضا به حواس رضا بود، خدا می

 های من عادت کرده بود.پرتی

 ها؟ -

 ماندند.که کلمات در وصفشان عاجز می هایم پربار و زیبا بودندگاهی اوقات آنقدر پاسخ واقعاً

 را بست و به آشپزخانه روانه شد. مرضا کتاب

 گم تو فضایی چرا؟می -

 ی برداشت.اتوت فرنگی

 کردم.داشتم فکر می -

 توت فرنگی را سر جایش گذاشت.

 نقد آکبنده جزغاله نشه.مغزت اِ 3ناوایا خدا، از این کارام بلدی؟ بِ -

داشتم به سمت سرش پرتاب کردم. هيچوقت نفهميدم چرا جلوی دیگران همان توت فرنگی را بر

ای رفتم کرد. این بار من چشم غرهام میتوانست مسخرهازم دفاع می کرد و وقتی خودمان دو تا بودیم تا می

 و او خندید. 
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 ها. چقدر نمکی.هاها -

 هایم را بنویسد. ای باال انداخت و به سمت دفترهای آواره من رفت، تا بقيه مشقشانه

 های عباس عمو یادم آمد.در حال پوست کردن راسته بودم که حرف

 راستی رضا، حدس بزن امروز چی پيدا کردم. -

 باز مار گرفتی؟ سری قبل شانس آوردی گازت گرفت سمی نبود. -

 با چاقوی در دستم بهش اشاره کردم:

مار نگرفتم. تو مغازه عباس عمو شنيدم که داشت به قرار شد دیگه در مورد اون اتفاق حرف نزنيم! و نه  -

گفت که پسرعموی عروس حاج رضا قصاب زمين خریده و خونه دارن عموی دخترخاله عمه شيدا می ینوه

ایه. ميدونی که عروس عموی ميسازن و نوه عموی دخترخاله عمه شيدا هم گفت که دیده و عجب خونه

 "--مونکته واسه هيتِرشآدخترخاله عمه شيدا 

 رضا ميان حرفم پرید.

 کنم که بری سر اصل مطلب.های داستان گویيت به شدت بهره می برم، ازت التماس میبا اینکه از مهارت -

 ها ادامه دادم.رد کردن گوشتسرم را تکان دادم و به خُ

 اوکی، خالصه داستان اینه که گنج پيدا کردن. -

 نه. -

 ای درنگ جوابم را داد.بدون لحظه

 من که چيزی نگفتم هنوز. -
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 خوای بریم گنج پيدا کنيم و جوابم نهِ.می -

 چاقو را کنار گذاشتم و دست به کمر به رضا نگاه کردم. قابل پيشبينی شده بودم.

 گارداشششش، به گارداشت بها بده یکم. -

 نویسم. از این بها بيشتر؟دارم برات مشق می -

 بهم اعتماد کن.ت بذار. بها بذار و حاال هی منّ -

 آخرین بار که اینو گفتی دو ماه دستت تو گچ بود. -

 عوضش یاد گرفتم با دست چپ بنویسم. -

هایم حسش کردم. چند دقيقه در سکوت گذشت رضا چنان آه عميقی کشيد که من هم در استخوان

 کتاب گفت: رضا را بشنوم. اما در نهایت بعد از ورق زدن های مغزِدندهتوانستم صدای چرخو می

 فردا. -

 

 : داداش1

 کنی؟: چی کار می2

 : بيچاره3

 عسل زمانی
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 بینیهای غیر قابل پیشبینیپیش

کردند. که بندهایشان گزگز می جلوی در کالس ایستاده بودم، آنقدر قولنج انگشتانم را شکسته بودم

های رفتن و همزمان پوست کنارهبه راه شد. شروع کردم حرکت ایستادن هر لحظه سخت تر و سخت تر میبی

شنيدم ربان قلبم را نمیکندم. دمای اتاق زیادی باال بود، زیپ کاپشنم را باز کردم. صدای ضهایم را میناخن

بود، زیپ کاپشنم را باال  کردم. دمای اتاق زیادی پایينهای آن را در تک تک نقاط بدنم حس میولی ضربه

 کشيدم.

 ا...اشتباهی شده. حتما تاریخ رو درست ندیدن. حتمآروم باش صبا، حتما 

ام چيزی دیدند، شاید ه طرفشان رفتم. به گمانم در چهرههای گروه به زمين آوردم. بصدای خنده بچه

 همرنگ دیوار شده بودم، شاید عرق سردی از پيشانيم چکيد و آن را دیدند، هر چه دیدند ساکتشان کرد.

 صبا؟ چيزی شده قشنگم؟ -

تر بود. رها بود که هميشه عينکش کج بود. گس. نه رها بود، نرگس خيلی کوتاهبود. شایدم نر رها

 ."قشنگم"گفت ماند. و رها بود که به همه میرها بود که چتری داشت. رها هميشه دکمه آخر مانتوش باز می

ن باالخره لنجشاگفت، آن همه شکستن قونفس عميقی کشيدم. دست هایم می لرزید. بابا راست می

 ام را گرفت. سرم را تکان دادم. نفس عميق دیگری کشيدم.یقه

 بهم بگين امروز بيستم نيست. ...بهم بگين -

 کردم. کردم. نه، همانجا سکته میاگه بيستم بود همانجا غش می
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 رها نگاهی به نرگس انداخت. نرگس شانه هایش را باال انداخت. رها سرش را کج کرد و گویی

 هایم گذاشت.ای رفت و دستش را روی شانهکالمشان شد، چرا که نرگس چشم غرهث بیبرنده بح

 متاسفانه بنا به قوانين طبيعت و گذر زمان، مجبورم بهت بگم که امروز بيستمه. -

مطمئنم در آن چند لحظه که نرگس آن حرف های نابخشودنی را زد، روح از بدنم جدا شد و به 

های تو باغچه. ين رفت. خداحافظ سوپ های پنجشنبه عصر. خداحافظ گلنه، به سمت زم ،سمت آسمان

 هایی که هيچوقت یاد نگرفتم ازتون نترسم. خداحافظ زندگی. خداحافظ.خداحافظ مورچه

، همچون قطرات باران پخش بر زمين می هایم نمی گرفتاز دست مرا و اگر نرگسزانوهایم لرزید 

 را از سرنوشت غضبناکی که در انتظارم بود نجات داد.شدم. اما نرگس همچون گلی که بود م

 ای ناجی من نرگس، گر تو نبودی من کجا بودم؟ -

 قبرت حتما. حاال بگو ببينم چته؟ -

این حجم از محبت نرگس نسبت به من واقعا غير قابل توصيف بود. سرم را تکان دادم، باید جدی 

ادآوری شد و صاف ایستادم. نرگس هم ایستاد و نگاهی بودم، بحث جدی بود. یکباره جدیت موضوع بهم یمی

 به رها انداخت.

رنگت پریده قشنگم. امتحانی هم نداشتيم که به خاطر نمره بدت »این بار رها بود که ازم سوال کرد،   

 «بخواد باشه. پس حتما یه چيزی شده دیگه.

بگذریم که هميشه » گفت،رفت و مانتویش را صاف کرد و خطاب به من  اینرگس باز هم چشم غره

 «سازی.از کاه کوه می
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کردم، گفت، هميشه همه چيز را بزرگ میليح نرگس اعتنایی نکردم، راست میبه خنده رها و لبخند م

 اما این دفعه واقعا واقعا قضيه بزرگ بود.

دونستيم اینه که قراره بيستم بيان. دونستيم. چيزی که نمیو میراره بيان برای اجرامون. ولی ایناز اداره ق -

 امروز بيستمه. امروز بيستمه وای.بيستم آذر. 

 باالخره خبر خيلی بد و خيلی خيلی نگران کننده را بهشان دادم.  

باز هم نگاهی بين نرگس و رها رد و بدل شد، اما این بار بحثی بی صدا نبود، توافقی بود که من هم 

نيدم. این دفعه من نبودم که از کاه کوه ساختم، داستان واقعا کوهی داشت سرسخت و ما هم فرهاد بودیم ش

 و نمایشمان شيرین. 

 و اینکه ساعت ده اینجان. ...و-

 تر هم دادم.و خبر بدتر و خيلی خيلی نگران کننده

دانست. ساعت نه نرگس هم میدانست. این را دانستم. این را رها میه بود. این را من میساعت نُ

 بود و ما یک ساعت وقت داشتيم برای حفظ خط ها، نوشتن نمایشنامه، چيدن صحنه و کلی واوهای دیگر.

 ای داشتند.صدا مکالمهه جفت چشم نگران بیس

 سه سر تکان داده شد.  

 نگران هدفمند شدند. سه جفت چشم
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وید. رها عينکش را در جيبش گذاشت، نرگس به دنبال سایر اعضای تئاتر از کالس بيرون د

ها. من هم به سمت تخته رفتم و شروع کردم به هایش را باال زد و شروع کرد به جا به جا کردن ميزآستين

 داشتند.ای از داستان میکردم که همه اعضا حداقل ایدهها. باید داستانی انتخاب مینوشتن نقش

 شروع کردم به بلند بلند فکر کردن:

شناسن. بيژن و منيژه؟ نه زیادی عاشقانس. سياوش؟ سياوش خوان رستم؟ نه نه خيلی دیگه همه می هفت -

  ش...خوبه دیگه. سياوش... سياو

 سياوش کيه؟ -

 رها بود. سرش را کج کرده بود و روی یکی از ميزها تکيه داده بوده.

 های دیگه نبود.شناخت، اميدی به بچهاگه رها سياوش را نمی

 ...هيچکس ... هيچکس -

خواست سرم را جوری به تخته بکوبم که تا دو ماه در کما به سر ببرم. هر چيزی که به ذهنم دلم می

 رسيد یا خيلی ناشناخته بود یا خيلی زیادی شناخته شده بود. می

ای هرها کنارم ایستاده بود، نفهميدم کی کارش را تمام کرده بود یا کی به کنارم آمده بود. زیر لب زمزم

 کرد و گچ را از دستم گرفت و روی تخته یک عنوان نوشت. 

 خب؟ نظرت قشنگم؟ -

 ای رها، یه نابغه!یه نابغه -

 یه چيزی بگو ندونم. -
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 چهل و هفت دقيقه به ده، داستان را انتخاب کردیم.

 چهل و دو دقيقه به ده، همه اعضا حاضر شدند و نقش ها تقسيم شد.

 ه به سالن اجتماعات روانه شدیم.سی و هشت دقيقه به ده، هم

انستند سراسيمه مشغول آماده شدن داعضا که حاال تمام داستان را میسی و پنج دقيقه به ده، تک تک 

 بودند.

 بيست و چهار دقيقه به ده، صحنه آماده بود. 

 ت.بيست دقيقه به ده، همه دانش آموزان و کادر مدرسه شروع کردند به وارد شدن به سالن اجتماعا

 ها نشسته و آماده بودند.ده دقيقه به ده، همه در صندلی

 اجرای ما، ده و بيست و سه دقيقه و چهل و دو ثانيه شروع شد.

من راوی بودم. هميشه از راوی بودن لذت می بردم چون احساس کنترل داشتم. احساس دانش می 

دانشی، نه هيچی. تنها اعتمادم در  کردم. احساس بزرگی می کردم. ولی در آن لحظه نه کنترلی داشتم، نه

 کردم کافی باشد.ها را داشتم و خدا خدا میتوانایی بچه

 با نفسی عميق و صدایی رسا شروع کردم.

زمين بيشتر. و پهلوانی از آن پهلوانان، صاحب فرزندی پسر شد. ها بسيار بودند و در ایرانهلواندر جهان پ -

خبر شتاد و هفت ساله و به همين روی، هيچ بشری جرئت دادن این اما پسر موهایی داشت چون پيرمردی ه

 ای شجاع.به پهلوان را نداشت، جز دایه



22 
 

ستان حول او های به هم پيچيده در دست داشت که نماد کودکی بود که تمام داای از شالرها بقچه

 نه، فرزندش را باال برد و رو به تماشاچيان گفت:، چرخيد. رها بقچهمی

ترسم و فرزند من هم متفاوت ام نریمان، توان دیدن این کودک را ندارم. چرا که من از متفاوت ها میمن، س -

 کنم.مسئوليت خواهم بود و فرزندم را به کوه البرز تبعيد میاست، پس پدری بی

حضار خندیدند و من سخت در حال باال و پایين کردن مزایا و معایب پریدن از پنجره بودم. اگر با 

 بود. درد در انتظارم میپریدم، شاید مرگی بیمی سر

 ده و بيست و هفت دقيقه، چند تا از بچه ها بقچه را از رها گرفتند و رها از صحنه خارج شد.

 اجرا پيش رفت.  

ای نشسته سرپرست در انتظار ناجیمسئوليتی های پهلوان، فرزند وی حاال در پایه کوهی تنها و بیبنا بر بی -

 ...دانست. تا اینکهحال اگر ناجی وی مرگ بود یا انسانی گذرا، خدا میبود. 

 ای برای بقچه در آورد و نرگس که سيمرغ بود به صحنه آمد و بقچه را از زمين برداشت. رها صدای گریه

 والد بهتری برایت خواهد بود. ،داری که یک مرغ ایعرضهبی مترس ای آدميزاد، آنقدر پدر -

 به باال پرتاب کرد و گرفت. نرگس بقچه را

 نامت را دستان می گذارم، چرا که خود دستی ندارم. - 

 تواند سخت باشد.کردم که تغيير هویت چقدر میحضار باز همگی خندیدند. در دلم به این فکر می

 ها را بازی کردند.با روایتگری من، بچه ها صحنه
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بزرگ کرد و فرزندان سيمرغ دستان را همچون برادر ها گذشت. سيمرغ دستان را همچون فرزند خود سال -

 خود پذیرفتند. روزی از روزها، وجدان پهلوان بيدار شد و در خواب یقه وی را گرفت.

 رها شروع کرد به فریاد زدن: 

 ای وای بر من!-

 رو کرد به یکی از همنشينانش:

 ای وای بر تو!  -

 رو کرد به تماشاچيان:

 ای وای بر ما!  -

 ایت رو کرد به آسمان:و در نه

 خدایا خداوندا، توبه! اشک! گریه! زجه زدن و طلب بخشش! فرزند مرا به من برگردان! -

کرد، من به داستان ادامه صدا داشت سپاهی برای برگرداندن دستان جمع میهمزمان با رها که حال بی

 دادم:

 را باز گيرد. پهلوان هر که را توانست با خود به کوه البرز برد، تا فرزندش -

رو شدند. نرگس دستی بر شانه مهسا با رها روبه، که نقش دستان را بازی می کرد ،نرگس و مهسا

 گذاشت و رو به رها گفت: 

 برو که دستان دیگر دستان من است. برو که دیگر دوستت ندارد. -

 رها به زانوهایش افتاد و شروع کرد به التماس کردن: 
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 زالخطا تو بزرگ مرغی کن و مرا ببخش!ئجا ای سيمرغ! من انسانم و -

 مگر مرا در کوه رها کردی مردک؟ از دستان طلب بخشش کن. -

 راست می گویی! حق می گویی! -

 پس رو به مهسا کرد و گوشه مانتویش و در دست گرفت.

اشتباه کردم. ای فرزند بابا، گل گلخانه پدر، این پيرمرد را ببخش و به خانه برگرد! من خودخواهی کردم.  -

 به این زمين و زمان قسم که هيچوقت نتوانستم مهرت را از دلم بيرون کنم.

 هی عميق کشيد و جلوی رهای گریان نشست. آمهسا 

 آیم که سيمرغم راضی باشد.به شرطی می -

 د و به مهسا داد.ای باال انداخت و از جيبش دستمالی در آورنرگس شانه

ها هميشه ها نيستم که بهت حق انتخاب ندهم. و برخالف بعضین مثل بعضیهر چه تو بخواهی فرزندم، م _

ها باز خواب دید و دچار جو زدگی شد، این پر را آتش بزن بلکه به پيشت پشتت را دارم. هر موقع هم بعضی

 ها را آتش بزنم.برسم و بعضی

ور گردن مهسا مهسا نرگس را بغل و کرد و دستمال را در جيبش گذاشت. رها هم دستش را د

 انداخت و گفت: 

 خب زال پسرم دیگه چه خبر؟ -

 یازده و دوازده دقيقه، اجرای ما با تشویق و خنده حضار تمام شد.

 یازده و سيزده دقيقه، از تماشاچيان تشکر کردیم.
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یازده و چهارده دقيقه، تمام اميد به زندگيم را از دست دادم چرا که مطمئن بودم اگر از مدرسه اخراج 

 نشوم از سرگروهی تئاتر اخراج خواهم شد.

یازده و پانزده دقيقه، به ما خبر داده شد که کادر اداره آنقدر از کارمان لذت بردند که برایمان صحنه 

 .ای برای منطقه در نظر گرفتند

 عسل زمانی
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 سکوت گوشخراش

باز کنم ولی خانه ساکت بود. زیادی دانستم باالخره باید در را کردم. میبا کليد در دستم بازی می

ساکت بود. و تجربه ثابت کرده بود که سکوت خيلی خيلی خيلی بد تر از جيغ و دادهاست. با نفسی عميق 

 و دستان لرزان کليد را در قفل گذاشتم و در را باز کردم.

شد. هم نصيبم میتوانستم تا شب همانجا بمانم و شاید شام رفتم، میصدا به اتاقم میاگر سریع و بی

از دو پله باال رفته بودم که صدایش را صاف کرد. دستانم را مشت کردم و تمام عضالت صورتم را آرام کردم 

شنيدم ولی خودم را مجبور کردم تا در چشمانش نگاه کنم. اگر به زمين نگاه و برگشتم. صدای قلبم را می

 تر می شد.کردم، عصبیمی

کرد تا هر کاری دوست ندارد را انجام دهم، تا عصبی شود، شاید میی در پس ذهنم التماس یصدا

 اش را شکست. شاید دستش را برید. شاید دلم خنک شد.گلدان مورد عالقه

 سالمت کو؟ -

 صدای عادیش هم همچون فریادی بود گوشخراش. 

 در چشمانش نگاه کردم و با بی ميلی تمام سالم کردم.

ام ن گچ نو روی تخته بود. تمام تالشم را کردم تا تغييری در قيافهاش برایم مانند کشيده شدخنده

هایم تا ته جویده شده نبودند، شاید کف دستم زخم ر مشت کردم. اگر ناخنتایجاد نشود و دستانم را محکم

 می شد. شاید باید از جویدنشان دست بکشم.

 سالمت به درد اون بابات ميخوره. -
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موقعی لياقت جایگاه پدر را داشت. همان موقع که او لياقت جایگاه مادر  بابام. کدام بابا؟ شاید یک

هایشان از لبخند گرمشان چروکيده بودند بهم های سرد با چشمانی که گوشهرا داشت. آن موقع که جای نگاه

 . خواندند و دخترکشان بودمیدار برایم الالیی مهای نيشکردند. آن موقع که جای فریاد و حرفنگاه می

هایم ناجيم بودند. شاید گرفتنم. آن موقع که جای دليل اشکافتادم در بغلشان میوقتی زمين می که آن موقع

 آن موقع. شاید.

آمدم، گفت. شاید واقعا دليل جدایيشان من بودم. شاید اگر هيچوقت به دنيا نمیشاید واقعا درست می

د، پارچه عشقشان از هم شکافته نمی شد. شاید اگه هنوز عاشق هم بودند. شاید اگر جای من یکی دیگر بو

 هایشان به هم پيوند بخورد.پسر بودم، سکوت خانه نشانه آرامش بود. شاید اگر فردا نباشم، باز قلب

توانستم هایش را نمیدر خسته بودم که حتی حرفقد. آنزتکان دادم. هنوز داشت حرف می راسرم 

ام جيب پر پولی خواهد داشت. افق خيره شده بودم. روانشناس آیندهبشنوم، چه برسد به گوش دادن. به 

 ای ریز کردم.اختيار خندهبی

خواستم هم نداشتم. فقط می مگرفت. ولی حتی حال چرخاندن صورتسيلی روی صورتم باید درد می

سيلی خوردم، او  بخوابم. برای سه سال. تا هجده سالم شود و از این برزخ نجات پيدا کنم. اولين بار که ازش

-هایش کمتر شد و عذرخواهیبيشتر از من گریه کرد. آن روز بدون درنگ بخشيدمش. اما بعد از هر بار که گریه

 هایش محو، بخشندگی من هم ته کشيد.

 آن دیگری هم که نقش رنگ قرمز در کلم قرمز را داشت.
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نگاه آخرش قبل از رفتنش به پذیرایی، کيفم را روی آن یکی دوشم انداختم و از پله ها باال رفتم. آن 

نشان از وضع امشبم بود. انگار امشب هم برای شام خواب داشتم. اشکال ندارد، سه سال دیگه. فقط سه سال 

 دیگه.

در اتاقم را بستم و خودم را روی تخت پرت کردم. به چيز های مثبت زندگيم فکر کردم. مدرسه 

م که فکم درد گرفت. سوالی که برای ریاضی به پای تخته رفتم تدخوب بود. سارا مثل هميشه آن قدر خندان

کاری کرد. معلم، جواب اش تمام دستم را گلیرا درست جواب دادم. سر زنگ هنر سارا با خودکارهای رنگ

ای را اشتباه جواب داده بودم. سارا مثل هميشه یک لقمه اضافی نمرهآزمون ادبيات را داد و تنها یک سوال نيم

 یم آورده بود.برا

 بار یک ایهفته دید اینکه از بعد که سارا. کند اذیتم که پرسيدنمی سوالی هيچوقت که سارا …سارا

هم نداشتم آن  زدن حرف حال حتی که روزهایی در که سارا. کرد تقسيم باهام را نهارش روز هر برم،می نهار

گذاشت قدر بلبل زبانی می کرد که حتی نياز نبود خودم را مجبور به حرف زدن کنم. سارایی که هيچوقت نمی

سارایی که هيچوقت بهش نگفتم در خانه  سکوتی بينمان باشد. سارایی که با تمام وجود بهش اعتماد داشتم.

 گذرد. چه می

فقت کند. شاید دیگر نخواهد بهترین دوستم باشد. شاید از ترس اینکه شاید سارا هم با آن ها موا

ن ها. شاید یک روز برایش گفتم. یک روز آپایه بود، چون سارا سارا بود نه دیگر نگاهم هم نکند. ترسی بی

شان باقی مانده بود. یک روز که هایم تنها خاطرههایم تنها جایشان مانده بود. یک روز که از اشککه از زخم

 …مشت کردم نه از ترس. یک روز دیا از شادستانم ر

 هی کشيدم و سرم را زیر پتو بردم.آ

 ن روز می رسد و سارایی که با تمام وجود بهش اعتماد دارم، کنارم خواهد بود تا گوش کند.آ
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 .بنویسم عربی باید بعد و دارم نياز خوب خواب یک به فعالً. …ن روزآا تا امّ
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 عشق یا انتقام؟ مسئله این است!

 د کهگردانَمی را بر ام سرشکرده بد را حال دلش؛ شومپشيمان می «!!کن سسب» کشمسرش داد می

 :کنمتوجيه می ؛نگاهم نکند

به خدا قسم دست خودم  .تکون ميدی هرچی هی ميگم بخور سرت و ،ام کردی دیگه عزیزمخسته خب -

 ..نبود

 :دهمبا این حال ادامه می؛ دوزدچشمانش را به افق می ؛دهدمی عقبسرش را به 

دونم ی اینارو میهمه ،شیداری اذیت می دونممی ،دونم درد داریمی ،م حالت خوب نيسته دونم تومی -

 کنی؟منو نگاه نمی، ببخشيد ،از دست دادم قربونت برم ولی یه لحظه کنترلم و

 ،به خدا کنترلم و از دست دادم» کنم حال وقتش است وجدانم را ساکت .شنودگویی صدایم را نمی

خند لبانش را بل .ها خيره استبه دور دست« ؟بيارمحاال چجوری از دلش در ،زدم خودمم پشيمونم سرش داد

برای وز هم هن. های دانهشود برای بقيهپيشرو می ،شکندسد چشمانش را می، اشکیقطره و همچنينراسته آ

، هوا گرفته است .شومبلند می. گيردتش میآکند قلبم بيشتر هرچه بيشتر سکوت می .زندحفظ ظاهر لبخند می

پنجره را ، کنممی به هر حال به سمت راستش حرکت ،گرم اوست یا داغی من دانم به خاطر نفس هاینمی

  بسته ار باز وبلبانم دو، ور را از ميان بردارمآسکوت خفقان کنمسعی می .کنمگشایم و به او نگاه میمی

چشمش به . کنمرد نگاهش را دنبال می؛ سبک کند مان رابين سنگينِ یابم که جوِای نمیشود اما کلمهمی

دانم، شاید چيزی یادش نباشد از ، نمیتایی با پدرش گرفتيمعکسی که سه. استدوخته شده سمت عکسش

سالگی من  27، همانطور که اش بوده باشداش بدترین سال زندگی، شاید هم سه سالگینماکانون گرم زندگی

 قبل از ایندانم دانم. فقط مینمی. ، دور اما نزدیکهایی نزدیک اما دور، گذشتهها بودبود. عکس برای گذشته
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 ،شروع شدجا نچيز از آ همه ؛مشود پيش چشمانام قطار میناگاه گذشته .به اصطالح مطلقه شوم کهبود 

د، کننگرفت. خاطراتم به صورت واگن های قطار عبور می روز سرچشمه نآی اتفاقات خوب و بدم از همه

  :شومسوارش می بينماولين روز از ترم دوم دانشگاه را می، کنمباالی هر در نگاه میبه 

 اان!ماما. داره قباحت ،من زشته لممتازی مث موزآروز اولی تاخير خوردن برای دانش! دو به خدا دیرم شدب -

 هااا... رفتم برداشتم ور دیگه دم در نباشه ماشين بهش بگو تا سه دقيقه ااد؟نميا چرا گل پسرت

 برادرم روی ماشينش ،ولی با این وجود تهدید کارسازی بود بود ام هنوز نرسيدهن روزها گواهی نامهآ

 .باشدشاید هنوز هم ، حساس بود

از اتاق بيرون  .شودبه کلی نيست می کشد وام سوتی میقطار گذشته ،با صدای برهم خوردن در اتاق

کند ذهنم را در گذشته سعی می بآ .داندازیاد حماقتم میمرا  ،اتاقش روی فرشش ویلچر چرخِ ردِد؛ بورفته

 .بينمشپزخانه میآ چرش را جلوویل ؛دومبيرون می. دهدشکستن مجالش نمی خودش غرق کند که صدای

کنم اتفاق چند سعی می. دومتر میزنم و سریعوجوی خودش است که با دست بر سر میدر جست چشمانم

گيرم تا بلندش کنم می زیر بازوانش را ،تکانمرا از رویش می هاخرده شيشه. نشود دقيقه پيش دوباره تکرار

انرژیم تحليل رفته و توان بلند ! شوم. به مساوات؟ شایدنصف می، کندروحش کمرم را تا میبی هایتيله اما

چشمانم را و هم دمی سرم را به سرش تکيه. نشينمدرست مقابلش می ،شيشه ها هخرد روی. کردنش را ندارم

 ؛ شد طورها ایننگاهش بعد از شب پرت شدنش از پله .دهدمی زارمآیخبندانش  نگاهِ اما سنگينیِ؛ بندممی

چه؟ او بود که در  س پدرشاصال مگر من مقصر بودم؟ پ لی مگر فقط تقصير من بود؟. وحروخشک و بی

را  تا پروبالش ،ام، دخترکم مراقبت کنمبچهماندم، ماندم تا از تک این اوضاع وخيم دورمان انداخت ولی من

ولی حاال پدرش برایش قهرمان است چون ، ناالن نشود خسته و ،دهدرمانتنها و  ،تا مثل من نشود، بگيرم

این زندگی که اکنون داشتم کارمای همه بود غير از خودم. شاید هم »د. دانو خوب است که نمی داندنمی
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ام خودنمایی سوخته جگرِ سوزشش در مقابلِ ،سوزدپایم می ناگهان« نتيجه عشقی بود که با انتقام قياس شد!

او هم  ی شکسته شده،هيروان هم مانند همين شيشه ؛خوب بلد است ش رای شکسته کارکند ولی شيشهنمی

تش نگهداری آحاال  ؛ق بزند برجانمــتشی عميآ مامد در قلب من نفوذ کرد تا بيرون کردنش از زندگیآ

 م.کنم حس میاخانه و زندگی جایِ جای اش را درشده

 .بلند کنم و روی چرخش بگذارم دخترکم راکنم تفاوت تالش میبی ؛رودتر داخل میشيشه عميق

 !همدیگر را داریم باشد که من و او فقط کنم مراقب خودشبه او گوشزد می. سخت است ولی ناممکن نيست

 فرسا طاقتذهنم هنوز مشغول است و سوزش پایم . شاندیگرانی که رهایمان کردند همه .از دیگران غفار

آرایشم حرکت  سمت کشوی ميزِ کنم و بهرام باز میآدر را . روممیلنگان لنگان به سمت اتاقم  شود.می

خودم رویش با  ها خودمبعضی شب ؛ام راتخت دونفره .تخت را دور بزنم برای رسيدن به ميز باید. کنممی

نوازش کنم، که بغل بگيرم و سر روی  را آرام کنم، که تنها نيستم چون خودم هستم که خودم ،خوابيممی

 . به نظر منکه به خودم شب بخير بگویم ام بدهم، خودم هستم که موهای خودم را ببافم،درهم تنيده بازوان

خوشحالم که شب ها . ذهنشان ،شاید هم سه تا .جسمشان و روحشان ؛شوندمی حساب دوتا هرکدام هادمآ

 هایینآبرای  املی را نگه داشتهجاهای خا .دمانَخالی می، جا باز هم تازه ؛خوابمسه نفره می، امدر تخت دونفره

سر  الالیی بخواهند دوباره برایم نوای ؛بخوابند شاید روزی بخواهند پيشم ،مثال پدر و مادرم .که برگردند

 . دهند

ای، ولی دنبال موچين هنوز نگشته» دهمیم گردم؟ به خودم جوابچند دقيقه است که دنبال موچين می

 ؛بيخيال موچين و سوزش پایم. نشينمگردم و روی تخت میبرمی«. گردیمیسال هاست که  دنبال اطرافيانت

 نفرِ ،اولم نفرِ« ور.بيار ممکن است عفونت کند ها؟! برو شيشه را د»زند می نهيب شودنفر سومم نگرانم می

ایم سوزش پ .درَبُکند ولی به یک باره نفسم مین خواهد که احساس تنهاییمی ،گيردغوش میآ را در مدوم
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 تر بيش

 ؛کنمام گریه میطور که نشستههمان. گردمنصفی از یک نفر برمی هاز سه نفر زودتر ب ،ترهرچه بيشو  شودمی

 . به سرعت اطراف را نگاه شودتر میبيش هایممروارید بازدم سرعت ریزش با هر دم و ، و بعدرامآرام آاول 

رود و پرشتاب می نفسم کنم که عميق، نفس بکشم اماحال تالش میبينم. با اینکنم، اسپری آسمم را نمیمی

 هوششود بی صدا بید و چون از جسمم دور میرش گردانَبَ رود کهروحم دنبالش می .تصميم ندارد برگردد

 . کنمخر دردی در سرم حس میآلحظه  ؛شوممی 

قای اممم اگر اشتباه آ با دونيد کالسمونمی. ترم دوم رشته روانشناسی ،من آناهيتا مستوفيان هستم .سالم -

 نکنم هيروان رادمنش کجا برگذار ميشه؟

به دومين  ،رودبه سمت راهروی سمت چپ می. راه ميوفتم کنم و دنبالشقای رضوی تشکر میآاز   

 :گویدمیو  ایستدرسد میمی در که

 .فکر کنم دیر رسيدیم -

محکمی که  «بله»د و با ورَآدر می کنم، در را به صدازنم و منتظر نگاهش میلبخندی به او می  

 :زندلب می ؛رود تا وارد شوممی کنار .گشایددر را مییم، شنومی

 .بفرمایيد -

-سه ثانيه می ت.ولی چشمانم بسته اس ،امسرم را باالگرفته. شومکنم و وارد میام را صاف میکوله

هایمان شوم؛ تمام کودکیزنم. شوکه می. آهسته پلک میکنمو چشمانم را با درنگ باز می «سه ،دو ،یک» شمارم

کنم به خودم تذکر دَهَم سعی می« به خودت بيا دختر.»کنند. تغيری نکرده است، از پيش چشمانم حرکت می

؛ زندپياپی پلک می .نشومداده  راه شود در کالسام باعث میتاخير نيم ساعته جا کالس است و او استاد؛که این
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بلند زند، که به روی ميز می یرامآ ی کوتاه وبا تک ضربه دانم.تعجب کرده است؟ او هم مرا شناخت؟ نمی

 :زندپچ می .بينمرضوی را در کنارم می .شودمی

 با دستای خودش از کالس بندازتمون بيرون؟!  بنظرت ميخواد - 

هسته گام آ ی درازی نبود امای ميز تا در فاصلهفاصله رود.هایش روی مخم میرضوی با پچ زدن

نزدیک  ،شودتر مینزدیک که مرا بشناسد. هر لحظه منتظرم. مداننمیهسته پلک زدن من؟ آبه تالفی . داردبرمی

 مد؟ آاما چرا این همه راه  ؛مرا ثبت کند حضور پرسد تااسمم را می ،ایستدام میدو قدمی. در ترنزدیک و

با تردید و خيلی آهسته که  .گویم ابروانش باال می پردوقتی اسمم را می .هم بپرسد توانست از پشت ميزمی

 : پرسممیدیگران نشنوند 

 تعجب کردین، چيزی شده؟ -

 .روددو قدم عقب میام؛ است یا نه. برعکسِ او، من خيلی تغيير کردهپرسم تا بفهمم مرا شناختهمی

-حضور ناگهانیاز  .پرسدزند و اسم رضوی را میدور می .ایستدرا می پنج، شش، هفتمیسه قدم، چهار قدم، 

اند سمت چپ که چند خانم نشستههای به سمت صندلی اندازم ومی شانه باال .کنمتعجب میام اش در زندگی

 :دخوانَاسمم را می ،کنمحرکت می

 !دادم؟شما اجازه شرکت در کالسو  خانم مستوفيان من به  -

اندازم و فکر ، سرم را پایين میگردمراه رفته را برمی. تازندمی شوند و در همابروانم کمندی می

 : گویممی کنم اخالقياتش هم تغيير نکرده است؛ آراممی

 عذر ميخوام. -
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 کنم ومکثی می ،گذارمدستم را روی دستگيره می .کنممی به سمت در حرکت خسته لیمحکم و

به رضوی  گردانم چشممبرمیه ک را سرمدهم، بهتر که مرا نشناخت. شود. اما هرگز وا نمیته میحرکاتم آهس

فهميدم خالی  لحظه ورود به راهرو ،کنممی حرکت روبهمستقيم به کالس رو. یدآفتد و به همراهم میامی

. بنددبا پایش در را می. داخلتواند بياید فهمد که میمی گذارم و رضویشوم در را باز میداخل که می .است

صدا ، کنمداخل گوشی برنامه مورد نظر را پيدا می .نشينمرویش می کنم وخرین صندلی کالس را انتخاب میآ

شنود با تعجب استاد رادمنش را می جوانِ رضوی وقتی صدای. دهمگذارم و گوش میرا روی پخش می

 :سدپرو می کندرهایش نمیکنجکاوی . کندنگاهم می

 شنود گذاشتی تو کالس؟ -

و  سازمخارج میدفتر و خودکارم را  امهمزمان از کوله ؛دهمسری تکان می جان،بیبا لبخندی 

  :گویممی

 گوش کن.!بيا  ،ری و عقب نمونی از حرفاشبَبِ خوای فيضمی هشم اگبدیگه گفتم خودم دست به کار  -

 . استاد قطع شود دهانش باز مانده بود صدای پرشکوهِبا اینکه کار شاقی نکرده بودم ولی تا وقتی 

کرد؛ دعوای پدرهایمان سن زیادی نداشتم و همين بيشتر اذیتم می. توانم خاطراتم را با او فراموش کنمنمی

ها هيروان هم دوستم داشت یا نه؟! شاید او هم مثل من تا وقتی موقعدانم آنمنجر به دوری ما شد. حتی نمی

را ترک نکردیم حسش را نفهميده باشد؟! شاید اصال حسی نبوده باشد؟! نميدانم. افکارم را جمع که یکدیگر 

 :گویمرضوی می بهکنم و و جور می

 خب پاشيد بریم.  -
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تا خارج شوند؛ از گوشه کالس داخل  کنماصلی صبر می کنم روبه روی کالسِمی به سوی در پرواز

کند. نگاهم را تخته را تميز و وسایلش را از روی ميزش جمع میکنم. شوم. زیر چشمی نگاهش میمی

 :کندصدایم میدارم تا از او فرار کنم. روم؛ در آخر با سرعت گام برمیدارم و بيرون میدزدم، شنود را برمیمی

 .....! مستوفيان خانم، خانم مستوفيان  -

 وش اومدین؟ حالتون خوبه؟ ه خانم مستوفيان؟ به -

خواهد دیگر و دلم می بندمشدوباره می ،کنددردناک چشمم را سوراخ می نورِ .گشایممی اچشمانم ر

 :کندنطق مینما،  بينم با لبخندی دندانی زنی را میچهره بازش نکنم اما مجبورم.

 گردن. ن بيرون از ساختمون االن برمیرفت ،ومداپيش  خيلی دل نگرانتون بود ولی کاری براشون همسرتون -

  دخترم حالش خوبه؟  اینجام؟ه چند روز نهمسرم؟ ببخشيد م -

  :دهدتوضيح میکند، طور که سُرمم را عوض و عالئم را چک میهمان

بيهوش بودید  چند روز، ه خاطر تنگی نفس و همچنين خراشی که سرتون برداشته بودآسم دارید درسته؟ ب -

 .ولی خب ما از دخترتون خبر نداریم

 چه کسی ممکن است باشد؟ ازکالفگی به اطراف نگاهی  .یدآیاز لفظ همسر خوشم نم. رودبيرون می 

سراغ  کنم بلند شوم وکاره است؟ سعی میجا چهاین کيف مردانه این اتاق خصوصی است ولی فکنم.امی

قدم  .ایستمدفعه سوم روی پایم می، توانمنمی کنم باز همدوباره تالش می .رودکيف بروم که سرم گيج می

توانم صورتش را ببينم نمی .کندمی ریختن دستی بلندم شود و درحال فروگذارم پایم سست میمی اول را که

. کاش او نباشد م باشد،وهّکاش تَ .است بعيد است او رفته، او از کشور رفته! زندخشکم می ....شولی عطر
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وار زمزمه! ، خودش استطور قلبمو همين شودتخریب می کند اميدمنفسش را که کنار گوشم فوت می

 د:گویمی

  .مدیر رسيد ببخشيد که -

 د.روید و پر شتاب میآمی ام پر شتابقطار گذشته .شومبا شتاب به گذشته پرت می

بور شدم باقی راه جدیگه م ،شدکردم روشن نمی ماشين خراب شده بود هرکاری .هاببخشيد دیر کردم بچه -

 م.رو پياده بيا

طور دین اینيولی استاد تا جایی که من یادمه فرموده بودین هرکسی تاخيرداشته باشه سر کالس راهش نم -

 ؟!نيست

  کالسی زمينه ،خنده ریز ریزِ دهم.آید ولی صاحب صدا را تشخيص نمیصدا از ردیف پسرها می

 . اما دیگر نباید دل دتکانَا مین نگاه پرنفوذش دلم رآرادمنش با ی من شاید از همه بلندتر. خنده ،شودمی

توجه به صاحب صدا به پای تخته بی .است گوید و سکوت کردهکردم که چيزی نمیتعجب میبستم، می

را از پشت  هاصدای ناله .دهدجلسه قبل بدون اتالف وقت درس می همانندکند. رود و حضور و غياب میمی

 «خسته نباشيدِ»با صدای . ام به این کارتدریس و من عادت کرده زنند از سرعت باالیشنوم که غر میسر می

رضایت بخشی  کنم و لبخندام نگاه میبه جزوهرساند. و کالس را به اتمام می کندها نفس تازه میبچه یکی از

اش که در سمت راست کالس، قسمت انتهایی سوی رضوی دارم و بهوسایلم را برمی .زنم مثل هميشهمی

 :گویممی روم ودو دستی به گوشی حمله کرده، می نشسته و

 ی؟!شبه یه قهوه مهمون  خوایشدیم ولی می شناآبا اینکه تازه باهم  -
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 :گویدمشتاقانه می

 البته.  -

 روحم  سوهان صدای رادمنش دانی،. از آن خنده های الکی که دليلش را نمیبلند و عميق .خندممی

 . شودمی

 . اميدوارم االن به حرفام گوش کنين توجهی نکردید، مستوفيان جلسه قبل که صداتون کردمببخشيد خانم  -

 :گویمبرگردم به رضوی میبه سویش قبل از اینکه 

 .ی دیگهدفعه مثل اینکه قسمت نيست -

ر ظدارم و منتکوتاه برمیی گام ،چرخممی ی پاروی پاشنهرود. و می کندبا خنده خداحافظی می

 :گویدمیکه لبخند شاید دست خودم نبوده باشد. با مکثی طوالنی  زنممیلبخندی 

با شنيدن  منم که ددیدی، ولی سرنوشته خب دیگه نميدونم چجوری ممکنه اصال ؛نميدونم چجوری بگم -

 خاطرات... بگم ولی ونبهت اولش تصميم نداشتم. خوردم جا وناسمت

 پریدم: و کاش نمی پرموسط حرفش می

  نتيجه؟ سراغ دبری دمقدمه رو ول کنيميشه  -

  :دهدجواب می

ولی بابای من یه جورایی ال یادت هست یا نه هست اینه که نميدونم اص یه قضيه ای که يدببين ه.باش ه.باش -

عد از بابات ب نِکه مامابود  یعنی داستان این مدلی .شيم پسرعمو دختر عموخب ما می یعنی، ميشه عموی تو
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 و دعوا ميشه، بعد چون بابای من راضی نيست کنند،ازدواج می بابام بابای مياد با فوت ميکنه، که همسرشاین

م يیآبرا خاک سپاری که می فوت ميشه کنه بعد وقتی بابابزرگماسمی ازش نمياره و خب اونو طرد می پدرش

اون پول نيازی  کدوم بهنم هيچئکه خب مطم پول سر یه چيزای مسخره مثل بابام با بابات دعواشون ميشه

و برای  بابای من ميبينه بابات از چشم کنن.ایشون هم فوت می کنه وبزرگت سکته میبعد مامان ؛نداشتن

 انتقام... 

خودم را سرگرم موبایل نشان مرور خاطرات،  ن موقع که شروع کرد بهآورد از آتازه سرش را باال می

و باز هم مانند  جلب توجه کردم بدوندیدمش بلکه نگاهش میتنها می هبينمش ولی ننمی دادم انگار که

 :گویدبا حالت زاری میدهم. کند اهميتی به او نمیها فکر میگذشته

 ! ؟ بابا راست ميگم به خدایادت نيست؟ -

رویش بهروکنم که استاد دانشگاه است. ، فراموش میکوبدوقتی پایش را برای تایيد حرفش زمين می

 اما  از اتفاقات افتاده بين پدرم و برادرش خبر داشتم دانستم وبا این که داستانش را می ،کنمعلم می قد

 : کردممی اول باید با پدرم صحبت .خواستم بدون فکر عمل کنمنمی

  خسته نباشيد و خدانگهدار. پس ، شودبررسی وگزارش نهایی داده می ،های شما ضبطاستاد تمام صحبت -

کنم به خاطر دیر اقدام کردن برای گرفتن يد و خود را لعنت میرسخواهم به اتوبوس ندانم که می

کنم  های رادمنش توجهحرف خواهد بهدلم نمی .یابمیجریان م گيرم و به سمت خانهدربستی می گواهينامه.

ها دوری ز آنچون پدر هيچگاه صحبتی نکرد و فقط گفت که ضربه سختی برای انتقام به آنها زده که باید ا

 کنيم و مرا منع کرد از عشق کوچکی که نسبت به هيروان در دلم ریشه کرده بود. مطمئن هستم اگر اسمم را 

اش را از قلب و ذهنم در سن شناخت. حاال که به سختی با بيل و کلنگ جوانهشنيد، شاید هرگز مرا نمینمی
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بيرون  به ناگاه از قطار گذشته .کندهنم را خالی نمیاش ذنگاره شد؟!بودم باید پيدایش میکم بيرون کرده 

 پرت 

 فراموش  شود همه چيز راکه گرم می چشمانم .بخش باشدرامآدهم می احتمال .روممی به خواب ،شوممی

اش زمزمه .کنم نوازش استخرین چيزی که حس می. آسپارمیینده و حال را به فراموشی مآ ،گذشته ؛کنممی

 :شنومرا می

 آوردم.!وقت تو رو به یاد نمیکاشکی هيچ -

کنم؛ در آن باغ قدیمی که ام را مرور می. خوابی که دیدهشومبا سر دردی سطحی از خواب بيدار می

ام. از اینکه چطور در کودکی بودم و عشق قدیمیام برگشته کردیم. به کودکیبرای پدربزرگش بود بازی می

ندارم؛ هيروان از ابتدا برایم خاص بود، خيلی خاص. دلم ميخواست در خوابم بودم چيزی به یاد عاشق شده

 ها هایم نریزد اما حاال خودش باعث ریزش این اشکجا که افتادم و هيروان بغلم کرد تا اشکماندم. همانمی

که بزرگ  کردم که زودتر بزرگ شوم. حاالکرد؛ نباید دعا میاست. زمان باید در همان لحظه توقف می شده

دل ز. خسته از همه چي و خسته از تظاهر. زنده بودن و زندگی نکردن خسته از ،خسته ام وام تنها شدهشده

ه ام سر رفتحوصله؛ گذرانداش خوش مییقهرمان زندگ خبری از او ندارم ولی البد پيش .نگران دخترم هستم

 چه وی. بيمارستان است دیگر ،مجذوب کندمرا به سمت خودش  اتاق هيچ چيز جذابی ندارد که نگاه ،است

بخش انفرادیش  .این زندان بگریزم خواهم ازمی. تنها که باشی فرقی ندارد ،ی پی باشد چه بخش عموميشآ

مانند تمام ؛ پس بهتراست که برویم .خواندبلندگویی هم اسم ما را برای مالقات نمی .کندمی دمآخون به دل 

 های مردم، مقابلها، مقابل حرفبازیزنکخاله به اصطالح درمقابل. شدیم ردکه تنها فقط  های دیگرسال

 ؛شویمهای بی روح دخترم، این بار هم رد میچشم تر در مقابلکنند و از همه مهمهایی که کردند و میقضاوت
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  به کجا

 ه:گذشتن هم به سویآتوانيم رد شویم در حال حاضر فقط می! دانمنمی

نقدر زیاد بود که چند آسرعتم ، کنمبينم ایست میدفتر اساتيد را که می. دومتاب میراهرو را با ش

و باز هم صدای  آورم، در چوبی را به صدا در میکنملباسم را صاف می .شوممی قدم جلوتر از دفتر متوقف

 بار بلندتر از قبلاین .بيندپشتش به در است و مرا نمی ؛برممی بفرمایيد محکمش. سرم را از بين در داخل

  :شنومصوت صدایش را می

 ؟!بفرمایييدد -

جيغ کشيدم  تا چرخيد که به سمت در برگرددداخل شدم. خوشحالم که کس دیگری داخل نيست. 

آیم. فراموش کرده بودم . به خودم میدانستم چای دستش استنمی لبته که. اپيراهنش ریخت ش رویو چایَ

وقت او را استادم. حس کردم هنوز همان دختر کوچکی هستم که وقت و بی جا دانشگاه است و اوکه این

زمان در چشمانش چند حس هماندازم. کنم و شرمگين سرم را پایين میترساند. به چشمانش نگاه میمی

دليل این .. .ناراحتی از وجود من و خوشحالی عصبانيت از کثيفی لباسش، تعجب از کارم، د؛سرازیرشده بودن

 .دانمنمیرا 

 : گفتمبا شرمندگی 

 . های جلسه قبل رو بگمصحبت یاومدم نتيجهخوام بابت لباستون. . معذرت میسالم  -

 :چشمانش درخشيد

 ب؟خ -
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 گشایم:لب می با ناراحتی ظاهری

 . هفوت شد وقتی بابام دوسالش بوده بزرگممامان -

مدم رفتم. در دیوار آطور که همان با خداحافظی و به او بگویم این چيزی بود که پدرم خواسته بود

 هبودم تا ببينم چ ن گوش من بودم که به دیوار چسبيدهآوش هم گوش داشت و ن مبودند که آ موشی گذاشته

 کرد:داشت با کسی صحبت می . که این هم دستور پدرم بود.کندمی

 یبرا .تی باباش دوسه ساله بوده مردهوق بزرگشمامان. خب باهاش صحبت کردم اشتباه گرفتی، منِ پدر -

گم. اخه االن بهت می کنمبازم تحقيق می ،باشه ،اشهب .ردمَشاید تشابه اسمی باشه  ؟اخه بگه غچی باید درو

 کنم ولی خيالت راحت که اینا نيستنخونه باهات صحبت می خوای پيداش کنی که چيکار کنی؟! مياممی

 .تمام. سالم برسون خدافظ

روانشناسی اجتماعی داشتيم و استادش  راهرو را دویيدم تا به کالسم برسم کالس اول راباز هم 

به کالس . من را داشتيآ مکاتب روانشناسی و نقد و خر را با این بزرگوار تاریخآکالس  ساله بود و ۴۰مردی 

 .وقتی داخل شدم در را محکم بستم. که رسيدم هنوز استاد نيامده بود

 :گفتم. همان پرستار قبلی خورد در چشمم به با صدای بسته شدن

 ؟شمبخشيد من کی مرخص می -

 ؛بریدامروز تونيد می ،دادند بهشون همراهتون صحبت کردند و برگه مرخصی هم آخر وقت با دکتر دیروز -

 .بردنش پيش خودشون فرمودن نگران دخترتون نباشيد همراهتونفقط 

 :لبخند گفتورد و با آدر هم را  این یکی سُرم 
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  چيزی الزم ندارید؟ -

نچه آبه  خوشحال بود؟ رسيده بود یعنی پيش پدرش ،دلتنگ ميترا شده بودم ؛تشکری کردم و رفت

وقتی برود پيش  خودش گفته بود که ،دیگر الزم نبود در کنارش؟ چند وقت پيش خواست؟ حضور منمیکه 

م اکرد و عصبانینمی ورزشش را .دعوایش کرده بودمچون  پدرش دیگر نيازی به من ندارد. این حرف را زد

 الخره یه روزی بابا اب» دوشاکو می گفتم دیگر. حرفش در سرمخر دختر خوب برای خودت میآ ،بود کرده

خاطر  شاید به همين یابد،از سرازیری راه می اشکم «و نيازی به تو ندارم. اون وقت ميرم پيشگرده اونبرمی

کنم و بلند جمع می وسایلم را .جسميم بهتر شده است حال ؛رد چون نيازی به من ندارديگسراغی از من نمی

ولی اميدوارم کرده باشد  ه،کرده یا ن مده بود پول اتاق را پرداختآدانم هيروان دفعه پيش که نمی. شوممی

 همراهش کسیم وقتی ه هنوز هفهمم که نو میکنم حرکت می یرشذسمت پ به چون پولی همراهم نبود.

 ها. مثل گذشته ،شوداست پدر خرج می

 ق همانند هلوی لهلَپَليز بخورد و شَ ترسيدم هر لحظه پایمرفتيم میداشتيم به سختی از کوه باال می

باشيم کفش مناسبی پایم  رو داشته مسير سختی را پيشِ دانستم قرار استاینکه می. با روی زمين بيفتمشده 

رفتند و می را باال هاها با شوخی و خنده یکی یکی پلهبچه کرد.ميش میضاع را قاراشنبود و این بود که او

کرد که کسی این پایين جا مانده پشت سرش نگاه نمیکس بههيچ .کردمتر از همه نفس تازه میمن عقب

همانند رعد از  ،زدن را پایان بخشم رفت. تصميم گرفتم غرمن راه میهمراه  حتی رضوی که هميشه، است

من  است دنبال رویِ ای چيزیبچه ها هم که فکر کردند مسابقه .گرفتم و دویدم کنارشان بگریزم. نفسی

قهرمانی  کردم جامغفلت می ،نفر اول بودم ،های کالسکمی از دوقلوی با فاصله .ها برنده باشندنآدویدند تا 

 .کردرزوی موفقيت میآگذشت هرکسی از کنارمان می رفتيم کهبودم همچنان با سرعت می را از دست داده

خودم هم باورم شده  ؛ميدان من بودم کردم برندهمی کوتاه و زیاد بود و چندتای دیگر که حفظ فاصلهها پله
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تعادلم  تمسبرداشت و چون نتوان ن راآدستم که به سمت جام قهرمانی رسيد کسی زودتر . بود که مسابقه است

ام را دیدم عامل بدبختیکه بلندم کند. به سختی بلند شدم.  شد و کسی نبودمی که نباید نآرا حفظ کنم شد 

عطر استاد ! بخندد خرآتوقعش را نداشتم که بياید و ببرد و در  به آتش چشمانم افزود. که برق در چشمانش

 به خاطر اشفرو رفته خندید؟ اخماناو چرا مثل دیگران نمی استاد رادمنش، .هميشگی همان ،در مشامم پيچيد

مجبور به حرکت شدم  اما به ضرب  خوران ؟ دستم را کشيد و تلوتلوفکری رضویبیمن بود یا  ضایع بودن

در کنارش  زیادی چيده شده بود و هرکدام تخت های سنتی ؛را نگاه کردم و فضادستم را از دستانش خارج 

سکوی  روی. شدو روان می ای می جوشيددرکنارهای چشمه .کردب حالم را بهتر میآصدای . سماوری داشت

پشتش . هایم راطور لباسخاکی شده بودند و همين، ب زاللش دستانم را تميز کردمآکنار چشمه نشستم و با 

سرم را تکيه  .م خارج شدسَرَ داخلی رفت و از دید به من بود ولی صدای پوفش را شنيدم به سمت سالن

 طور کههمان ؛بروم سراغ رضوی برسند و هامنتظر بودم بچه .زدماطراف را دید میدیوار پشتم و  داده بودم به

بروم سنگ رو یخش کنم ولی  اولش گفتم .پيدا شد شانسروکله هایم بودمدر تالش برای تميز کردن لباس

اجرایش که داشت این بود که برای  اما مشکلی ،ی بهتری کشيدمها گرم گرفته نقشهچنان با بچه وقتی دیدم

اینقدر طویل بود . پس تا قبل از اینکه مرا ببينند لنگان لنگان دویدم داخل سالن کمک رادمنش نياز داشتم به

 را به اشاره کرد که باید تا ته بروم و پله ها ،مشخصاتش را دادم کردم سراغ گارسن رفتم وکه پيدایش نمی

کردم و توجه  وار به سمت زیرزمين حرکتجت. وقت است که شاید ببينمشنآ ،سمت پایين حرکت کنم

تعدادی  با صدای .شدمد و بوی عود استشمام میآهنگ میآصدای خفه . عالمت مواظب باشيدش نکردم به

بازی هجا هم دست از مسخراین .بودند در حال دویدنها انگار بچهوليکن  ،ریزدمی پا اول فکر کردم سقف دارد

. شدماما بيشتر داخل می، مدآسراغم میه کم کم ترس ب ؛دم و سریع وارد شدمتوقف را جایز ندی .دارندبرنمی

دنبال راه خروج . باید به ترهنگ نامعلومآشد و صدای ویز ویز تر میتاریک و تاریک رفتمهرچه جلوتر می

 :فریاد زدم .م را روشن کنماترسيدم چراغ قوه گوشیمی بود و مطلق ا تاریکیِجهمه  .دیرشده بود گشتم امامی
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 !؟ کمک ؟دااااستا -

وقتی برگشتم چشمان دنيا یکی  ؛هنگ پخش شدآها روشن و چراغ ناگاه به عقب کشيده شدم و

دم يشنمی هدیدم و نچيزی می هن، دیگر بود ایست قلبم در مرحله .اش دیدمرا در زیر نقاب هاليوودی هاازقل

هردوشان  با کيفم بر کتف .حالم سر جایش برگشت ،دنيا به صورتم ریخت ب یخی که دریا قل دیگرآبا 

با اینکه  .تر شد و کم کم بقيه پيداشان شدهنگ افزونآ صدای .خندیدند اماشان کردم رشغالی نثاآ کوبيدم و

هایی بود که روی صورتم خالی شادی برف .شومشب زمينی میفردا کرد که وری میآخزی بود ولی یاد آهنگ

 ؛را واضح ببينم همه جا توانستممی حاال ه!را داشتم ولی وحشيانه سوپرایز کردن را ن انتظار جشن گرفتن .شد

که رسيد معذرت  به من ،مدآرضوی از دور کادو به دست می .بودند را احاطه کرده جاها همهها و گلریسه

را روی  هاکادوشاندم و کِ دریا به سمت ميزی که رویش کيک بود .ش را به دستم دادیکادو خواهی کرد و 

 .انداختبود دوربينش را به دست گرفته و چيليک چيليک عکس می سماواتی که عشق عکاسی .ن گذاشتآ

همه پشتم قرار گرفتند و با  است. دانم کردهخب می اميدوارم از لحظه ورودم چيزی ثبت نکرده باشد که

موقع بریدن کيک که شد استاد . ندای برای من و خودشان به یادگار گذاشتمزخرفشان خاطره هایژست

رزوی آرزوی اول در دل و آمثل هميشه . گفت را« رزو کنآدوتا »ای کليشه یستاد و جملهیرادمنش مقابلم ا

ن بدتر که محقق آو از  دليلش مشخص نبود هدانم چرا ولی آرزویی کردم کبستم و نمی چشمانم را .دوم بلند

 :رسا گفتم ،رزوی دومم را با مکث. آتر از عذابش بودکوتاه لذتش اماشد 

 .منزدیک بود به دنيا نيومده چشم بر بندفکری بکن لطفا.  یه !خدایا -

قرار شد  ،کردم تشکر .فوت..... و 16-17-18-19-2۰غاز شد آخندیدند و شمارش معکوس 

از گوشه  را صندلی ،ماده شودآ تا وقتی سفارش. نهادنم در گيتیپا مناسبت ه نوشيدنی مهمان استاد باشيم ب

 :صدایم را صاف کردم و گفتم .رویش ایستادم ميز برداشتم و
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کوه  چيندین و به اسم پژوهش دانشگاهی راهیِ به خاطر اینکه سوپرایز شم برنامه هممنونم از اینک .اهم اهم -

 ز اینکه مرسی ام. درک کن رو هالبته ممنون که تونستم برای اولين بار حس رد کردن سکت و کمن شدیم و

تر بزرگ سال عمرمون گذشت و یه یه سال از کنم. بدتر جبران صد برابرهلل ایشا .خاطره خوبی برام ساختين

 .حاللمون کنيد ترحتی با بعضيا بيش ماهه یاچند توی این ،شدیم

نگاهم را در سالن گرداندم  .ها سکوت پيشه کردمبچه« ای بابا»به مجلس شور داده بودم که با صدای 

ایستاده بود و بيرون را در کنار پنجره  مدن از صندلی چشمم به رادمنش افتاد که گوشه سالنن آپایي و موقع

موقع  سر که خرِآها هست. زندگيم نبوده باشد اما قطعا جزو بهترین ن روز شاید بهترین روزآ کرد.تماشا می

 :دنبالش رفتم و گفتم. دستی کرد شد رادمنش پيش... حساب کردن ميز و 

 .کنمرو من حساب می پول جا -

 :که در هم رفتند نياز به توضيح بيشتر دیدم هایشاز اخم

 . زحمت کشيدید به اندازه کافی بسهشما امروز  اخه -

 رگزاگه منم اونجا درکنارت بودم ه ،ولی اگه توی هر موقعيتی بودیم هرجای دنياونه، ی تولدتاین که کادو -

 و. وقت این و نگدست توی جيبت کنی پس دیگه هيچ دهماجازه نمی

. یادم آمد که این جمله را در کودکی بسيار از او شنيدم، نه تنها من ن دادماسری تکتشکر کردم و

 :گفت . دنياها برگشتمپيش بچه رفت.بلکه هرکسی که با او بيرون می

 !کردیااتو باز میهکادو ولی باید -

 :لبخندی زدم و گفتم. پشت بندش تایيد کردندبقيه 
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 !اسکادو باز شدنش ماله خونه - 

 :بود گفتهبرای این بود که رادمنش  ؛گفتمدروغ محض می البته

 . دخوام بچه ها حرفی بزنننمی بخرم ونبرات نتونتسم چيز خوبی درو باز نکني هاکادو يدسعی کن -

خودم را حس  ن موقعِآو نشاط  شور سال هنوز هم بعد از گذشت چند .کندن اتفاق سر حالم میآیاد 

غوش آدر  را من دختری مرده است که دیگر کسی به او شاخه گلی نداد، او درست است که در .کنممی

در بيمارستان  .زنداحساساتی باقی مانده که گاهی جرقه می هایشاما زیر خاکستر ،را درک نکرد نگرفت، او

به سمت پذیرش  ،خيزمبرمی موقع که غرق خاطرات شدم روی صندلی نشستم و حاالهمان؛ مبربه سر می

. مانممنتظر می گيرم وخانه را می هشمار .هایم و تلفنم همراهم نيستکليد. کنم گيرم تا تلفناجازه می .روممی

 :پرسماز پرستار بخش می. ها ندارمنآشماره دیگری از  .باشدکسی پاسخگو نمی

  ای از خودشون بهتون ندادند؟شماره، قایی که همراهم بودندآببخشيد اون  -

دانم اما یابد را نمیجریان می چه فکری در سرش ؛کندپرستار با تعجب و بعد با شبهه نگاهم می

 :است و بسی مشکوک لحنش تند .دهدخوب جوابم را نمی

 داشته باشم؟!  خانم همراه شماست من از کجا باید - 

شوم خيلی هم روم متوجه میاز در که بيرون می .گيرممی کنم و راه خروج را پيشنااميد تشکری می

چقدر  ؛کنمپایم را نگاه می سرتا .ایستمای میجلوی شيشه مغازه رومچند متر را که راه می .دور نيستم از خانه

از زندگی  درسی تر هم شده و این چين هاصورت سفيدم حاال رنگ پریده. ترتر و رنجورشکسته .امتغيير کرده

شدم گرنه مجبور می وحداقل به فکرشان رسيده لباس هایم را نياز دارم  خوب است. از عشق ،از تنهایی ،است
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طور که به شيشه همان .ندارند فرقی هم باهم که خب البته چندان در خيابان قدم بزنم،های بيمارستان با لباس

حوصله  ،ساله 32 حاال منِ؛ کردمزک میزک دُميوفتم که برای خرید کردن هم بَ هاییروزن آکنم یاد نگاه می

همانطور  .را ببينم طرفنآتوانم از پشت شيشه اجناس تازه می. را هاخودم را هم ندارم چه رسد به این کار

ن آدانم این کيف را چندم است اما می امروزدانم نمی .دمانَچرخانم نگاهم روی کيفی ثابت میچشم می که

البته تا زمانی  .ترین کادو بودکيفيتترین و بیارزان ها دادند اینشب بچهنآکادوهایی که  بين همه .شب گرفتم

 از درونش خبر دار نبودم.که 

کنه به اذیت کردن اتون مياد شروع میدردونه رو بده جمع کنم بزارم تو اتاقم االن مامان دیگه این کادوها -

 ر.روزگای ه سوگوليه.خر منم ولی اون آ خوبه بچه .من

وقلوها و الباقی د عطر گران قيمت رضوی و ست ساعت و دستبند ،کردممی همانطور که نق نق

کردم  را دوتا یکی هابه سمت اتاق دویدم پلهو  برداشتم بودند را هم ی خود عالیکادوها که هرکدام به نوبه

تا وقتی  ،اینکه عمليات با موفقيت انجام شده بود شد و مثل سالن نه واردادردو وقتی پایم داخل اتاق رسيد 

 زد: که فریاد

 ! بيا پایين ببين عمویی چی برات خریده؟ ناآ -

اما پس چرا  ؛دیدانست که بدم ميامی گفت ونوش جانش کردم که اسمم را کامل نمی زیر لب فحشی

شاید بعد از او دیگر دوست نداشتم کسی  لفتی نميکردم؟کرد مخامی نا صدایمآهيروان در کودکی  وقتی

زیر و رو  ،کندرا عوض می دم هاآدانم که عشق فقط می. دانمعشق بود؟ نمی یجاذبه اینگونه خطابم کند.

 :گفتم پایين رفتم و خودم را روی مبل پرتاب کردم چشمانم را بستم و. کندمی

 خب؟ -
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 :سمتم هل داد و به بود بست دستانم را که جلو دراز شده

 . باز کن -

 این با، دو اتِبرگزاری مسابق خانه شده بود سالن .دویدم دنبالش چشم و دستم را باهم باز کردم و

 مدآزد پایش به ميز تلویزیون خورد و فيلم  مبل اول را که دور. را بگيرم فاوت که خط پایان وقتی بود که اوت

 :که

 !!!ی پامممآ -

 :گفت دیدی به حال نداشت پس مادرم از آشپزخانه

 مثال .رسيد یکيتون باید نفله شههروقت می. دوست باشيد باهم یکمم .چه خبرتونه هنوز از راه نرسيده -

 .هاسالته2۰

 :زدم داد ،شدشپزخانه رسيده نمیآوقت به نجا که صدای ما هيچآاز 

 .خورههيراد با نمک خودش می. درست کن ترنمکذا رو بیغیکم  .پسرت زیادی با نمکه ،مامان _

 :نشنيده بود گفت مادرم که باز صدایم را

 !ینجاا کاری داری بيا .ب بازه، آصداتو شنومنمی -

هيراد با عالمت  .را برگرداندم قتی سرمو. مشنيدیرا می کردم که پس چرا ما صدای اوتعجب می

 .همان دو انگشت قلقلکش دادم نشان دادم و با رام نشستم و من هم پيروزی راآ .افتاده بود ن وسطآپيروزی 

 :کردمدر همين حين تهدیدش هم می

 و. پاشو کادوتو بده پاش؟ اری کف دستمذیه شکالت می ؟کنیحاال من و ایسگا می که -
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بيند که کيف کادویی رادمنش را می به آن چنگ بزند هکند و دنبال ریسمانی کبه اطراف نگاهی می

 :شود و می گویدچشمانش ستاره باران می. ببرمفراموش کرده بودم 

 اونجاس.  کادوت -

 :گویددارم که بزنمش میخيز بر می

 !ببين جدی ميگم پاشو -

 کادوی هيراد ،هاست منتظرش بودم ن ست گردنبد و گوشواره و دستبند که ماهآکنم من باور می و

  ها بعد کارت داخل کيف راها و ماهو روزها تا وقتی که ساعتشود. و هيراد خودش هم غافلگير می است

. گویمکند و جوابی به او نمیمنتظر نگاهم می بيندن دستبند را میآفهمم که چرا وقتی هيروان بينم و میمی

خواهد عالقه این ست میبا  شده و حاال اشو رفيق کودکی های کارت رادمنش عاشق شاگردطبق گفته

را داده  یعنی بله و اگر نه قضيه منتفی است و من با این کار جواب بله اگر بيندازد ؛شاگردش را هم بفهمد

 . گفتمخودم بله را می شدکنم اگر تصادفی بله گفته نمیبودم و حاال که فکر می

کند به حال دهد که گریه مینشان می ینه زنی راآ تصویرم در .امهی کيف فروشی ایستادجلوی مغازه

که  چه شد که دعوایشان شد؟ چه شد که ميترا پرت شد؟ چه شد. شيرینی کوتاه عشقش خندد ازاالنش و می

 که در ابتدا از ازدواجش ؛پشت هم اتفاق افتاد زهمه چي .دانمنمی او اینجا تنهاست؟ چه شد که پير شد؟

ت پشت هم ردیف اتفاقا ؛نداشت که مخالفت کنند ایها مخالفت کردند تا طالقش که دیگر خانوادهخانواده

. مقدّر شده بود اش رازندگی شاید هم کل نصفی از ،که در این لحظه تنها بماند ر شده بودمقدّ شده بودند و

راه خواست برسد و مقدّر شده بود که مقدّر شود برایش. اش میکه نتواند به آنچه که در کارش و زندگی

، خودم نه نگاه نکرده بودميیآخيلی وقت بود که در م. شومی خسته از نگاه کردن به تصویرم در شيشه، ميفتم
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 «نکن این کار را با خودت»کسی نبود که بگوید  .بود خرین بار روز طالقآ را در آینه دیده بودم ولی نگاه نه.

 :ایشانکسانی که مثل دارکوب مخت را سوراخ کنند با جمالت کليشه ولی بودند

 .وری شدهمشکل داشته که شوهرش اینج حتما زنه -

 م. شکونن هرروز تو سرو صورت هظرف می برو خونه زندگيشونو ببين همش جنگ و دعواس یه عالمه -

 .افتاده اشون که به خاطر اینا روی تخت بيمارستانبيچاره بچه -

فقط غيبت بود و غيبت و اسم  ؛مدآنمی ها خوشماز همان اول از این مجالس گردهمایی همسایه

طول زندگيمان تظاهر بود و در ؟ آمدمبا طالق کنار می نباید .ور استآشرم .اندخودشان را مسلمان گذاشته

دروغ به خوردم  گفت را با چاشنیای که میی آن جمالت عاشقانهولی همه، کردمساده که باور می من چه

شاید شوق انتقام ، طور شوق رادید و همين شد عشق رامی انشدر چشم !شودداد؟ هنوز هم باورم نمیمی

نشينم می ،شومخسته می ؛یندآخيابان ها برایم کش می، خيلی خب. که اگر این بود کارش را بلد بود ،گرفتن

من که  .برندرایشگاه میآعروس را به . حتما شودعروسی بوق بوق کنان از کنارم رد میماشين .جدول روی

 گفت:ن میهيروا .رایشگاه نرفتمآ

 . ن خوب هاشان راآیکی از  ،برایت فرستممی رایشگرآات چه کاریست بشين در خانه -

جنسيس زرد  ،امسوار ماشين مورد عالقه. که قبول کرد من رانندگی کنم تابو شکنی خوبی بودلی اینو

سخت بود اما شد و  با اینکه .راندم فرمان نشستم و تا تاالر من با لباس عروس پشت شدیم و برعکس همه

های به بعد راه اما از جایی ،رفتندمی مدند وآم پدر و مادرم میيَدوران اول زندگ. که گذاشت بشود خوب شد

نقدر جدی آدانستم حرفشان نمی قبل از عروسی گفته بودند که اگر رفتی دیگر برنگرد و. ارتباط را بستند

برای که او  گفته بودپدر . همين که سالم بودند خداراشکر يرند.من نگ از سراغی است که بعد از طالق هم
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ام تا جایی که رضایت به جدایی از خانواده. خيلی کور ،کورم کرده بود مده اما عشق در چشمان هيروانآام قانت

من عروسشان بودم و  .نبود شد قابل باوراش به ما وارد میهایی که از طرف خانوادهفشار دادم و از آن طرف

گذشتگی  خود تر از عشق دروغين پسرشان ونفرشان از من برایشان پررنگ. تبدبختشان کرد دختر کسی که

 اش کوچک است نياز نيست از خوداگر دایره .سهمی دارد هرکسی ،در عشق هام کاما فهميده ،عروسشان بود

راه  شوم دو چهاربلند می. حماقت است عشق نيست ن دیگرآتوانيد اگر نمی ،تر کنيدبگذرید دایره را بزرگ

 وردر افکارم غوطه. ها باشندمگر اینکه همسایه ،ندارم داخل شوم البته پشت در چون کليد ،امرسيده دیگر

 :پرسيدم ید روزی که از پدرمآیادم می هستم.

  گی اینقدر ازم نفرت دارن؟مگه چيکار کردی که می -

 : جواب شنيدم

 و اون  خاطر دعواش سر اینکه مامانم نباید ارثی ببره برای مراسم شوهر مادرم اومده بودند بهوقتی  -

منم  . ما که به اون پول نيازی نداشتيم ولی آبروریزی بدی شده بود.سکته کرد و مرد بزرگتمامان هاآبروریزی

 ن.تيش بزنآاشونو کارخونه دستور دادمم اون روزا عصبانی بود

 :پدرم ادامه داد. د هين من بشقاب از دست مادرم افتاد و شکستبا صدای بلن

 ن.گيرتهدید کردند که انتقام می اولش نفهميدن کار منه اما بعد که متوجه شدند -

بهشون بگم اشتباه گرفتن خب پس مشکل چيه؟  االن فکر ميکنی پسرش اومده انتقام بگيره؟ مگه نگفتی -

 .م که بدبختشون کردهکسيَکه من دختر  النميدونه اص هيروان

 دانست و من دروغ گفته بودم.هيروان می
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تونی ه، عشق بچگياته االن نمیشدی باش عاشق .تا االن فهميده صد در صد، یکم به خودت بيا دختر  -

حرف  ؛از االن بهت گفتم ها.کنی خودتومی اما داری دستی دستی بدبخت ،درک ميکنم ،قبولبيخيالش شی 

دیگه انگار  داری بعد از اون رو رفتی زنش شدی دو هفته اول ما هتصميم گرفتيم اینه اگ مادرتخرمم که با آ

 .تمام ،رفته هآناهيتایی بوده ن هن

 ؟کسخودتون نبود که یا همه باهم یا هيچ خواید تنهام بزارید؟ مگه شعارگين که مییعنی دارین می _

 ه.!مکس تو داری ميگی همن ميگم هيچ .هنوزم ميگم  -

 بهتون ثابت کنم که اون عاشقمه چون واقعا کنم تاولی من این قمارو سرزندگيم می ه،پدر من باش هباش -

 گيره.یا ميشه اون که من گفتم و زندگيم باهاش سرو سامون مي؛ اون که نباید بشه و شما ميگی ميشه یا. هست

اینکه ميترا از پله ها  از روز قبل. دیگری چيز هن که در چشمش دیدم عشق بود و نآهنوزم معتقدم 

تولدم کرده  رزویی که در روز؛ آگذشتپنج سال از زندگی مشترکم می .بود سالگرد ازدواجمان ،سقوط کرد

پيش خودم  .عالی بود زهمه چي .توانست باشدکه می ی بودازندگيم بهترین زندگی ورده شده بود،آبودم بر

توانستی اکنون در کنارم باشی، می؟! باور نکردی دیدی من گفتم عشق است و تو ،که دیدی پدر کردمفکر می

دانستم که هيروان می. خوشحالی ثمره ات را ،و ندیدی خوشحالی دخترت را اما ولم کردی ،در کنار زندگيم

ا تدارکات ر یکه سالگردمان است تصميم گرفتم سوپرایزش کنم همه به خاطر مشغله ذهنيش فراموش کرده

 اما، ميترای سه ساله بساط کيک چيدیم و کلی شيطنت کردیم. با دیدم و حتی از بيرون غذا هم سفارش دادم

گفتيم حتما  ،آمد در زنگ در که به صدا .ثبت شد او بود که ضربه نهایی به اسمش ،و بود که مرا سوپرایز کردا

گفت که از دادگاه  ستمامور پ ين رفتم وپای .ای داشتمنامه .پشت در نمایان شد ستتصویر پاما خودش است 

طور همان را امضا کردم و با دستان لرزان قسمت دریافتچگونه ورم که آنمین ذه به .پاهایم شل شد ،است
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خودمان رفتم اما وقتی رسيدم  چطور تا طبقه يستیادم ن. شد بر سرمواره میآکردم همه جا که نامه را باز می

کاری کرده بودم؟ . به راستی واقعا چرا؟ چرا دانستمدرخواست طالق داده بود و نمی م.گوشه چمباتمه زد یک

فهميده بود  ؛لرزیدميترا همانند بيد می. دانستمخبر نداشتم؟ هيچ نمی که اتفاقی افتاده بود؟ چيزی شده بود

پدرش و مادر  اگر حداقله؟! طور است اما از درکش خارج بود که طالق یعنی چاین چيزی شده که مادرش

یادم است که . برای طالق این زندگی زیادی گل و بلبل بودولی  فهميدمی کردند شایدروزی دوبار دعوا می

زده  تشی که پدرم به مالشانآمده بود آمده بود که انتقام بگيرد؟ آاو . کردهای پدرم رهایم نمیموقع حرفنآ

امکان پذیر نبود و این ندانستن  ،تواستم باور کنمنمی! ود؟این بچه چه گناهی کرده ب؟ دازدنبي بود به زندگيم

و مراقب  یدآشد این بود که شب نمی تنها کلمه ای که بر زبانش روان .با او تماس گرفتم .کردبدتر می حالم را

 دیدمنقدر که جلویم را نمیآاولش گریه کردم بيش از اندازه . از دسترس خارج، قطع کرده بودخودمان باشيم. 

ت انتقام بگيرد من گزینه سخوامیترسيد. سعی کردم محکم شوم. الاقل به خاطر دخترم. ام میما ميترا از گریها

خورده بود ولی سنگ شکسته  تيرش به سنگ ه.اما من ن ،شدميز میآموفقيت اگر برادرم بود شاید ؛خوبی نبودم

 ؛به سمت اتاق ميترا رفت حرفبی مدآردایش ف. کردبيشتر خوردش می ،چسباندن. بدجور تيکه شده بود ،بود

 :گفتم .سد راهش شدم ،مدآبيرون  .بویيد بغلش کرد و

 ؟؟ حداقل بگو که چی شده .که بری بدون توضيحی دماجازه نمی -

 ،هایشی دوستت دارمهمه، دیگرش هایی حرفگفت مثل همهکاش دروغ می! پرسيدمو کاش نمی

که عشق نفرت  چه شده بود ؛نم که عشق بودئنفهميد؟ مطم دید و شنيد و شدمیش. هایی قربان صدقههمه

توضيح ، هایشی دروغگفت از همهزمين گذاشته بود و می ميترا را .دانم و نپرسيدم که بدانمنمی بود را شده

. شنيدمگفت و دیگر نمیمی .کرد بعد دخترم رامی هایم اول خودم را زخمیتکه .شکستمتر میداد و بيشمی

بود و حواسمان نبود  هاهای پلهميترا در کناره .ایستادم به سختی هایمان چه شد؟پس آن عشق کوچک کودکی
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عصبانی شده بودم  «!شام خوشمزه درست کنم بيا با بابا بازی کن تا من برم !ميفتيا ؟ميترا عزیزم» بگویم که

 :جيغ زدم

ها برام گرفتين همون تولدی که با بچه لمث ؟هدیگه مگه ندونم شوخيه من می .دوستم داری خودت گفتی تو -

بيا ببين برات چی  !پس؟ بيا کننهنگ و پلی نمیآ ميگن سالگرد ازدواجت مبارک دیگه؟ چرا ميان قيهاالن ب

خوب  چقدر جا به زندگی سه نفرمون نگاه کن ببين همه. خوشبختيم ساله که درکنار هم ۵امسال  .خریدم

 . برات کيکم درست کردیمبا ميترا ! شده

و بعيد بود از استاد  بود اش نامرتبمشکی ریخت موهایبه موازات اشک می .کنددیدم که گریه می

خشکم زده  ؛ها دویدیمهردو به سمت پله با جيغ ميترا هایم را بگيرد که آرامم کند،. سعی کرد دسترادمنش

 . کی دیگرتشنج کرده بودم و این هم ی شماردر دو روز بی .بود

باید فردا به  دادروی ميز بود که نشان می اینامه .در بيمارستان بودم و بستریم چشم که باز کرد

 .قند بسابم  مليحهی عقدِسر سفرهستم تواندیگر نمیاشته باشم. دیگر همسری ند دادگاه بروم و قرار است

ید آیادم می. اشکی برای ریختن نداشتجوشيد ولی ی اشکم میچشمهشدم. میشوم پيش چشم دیگران  دیگر

ر از چيزی بود که تصور تهکوتاام عاشقانه تم و خب حق هم داشتم زندگیشحال خوبی نداها آن روزکه 

 .بودقلبم  مرگ یبود نامه قرار گرفته رویمای که روبهکردم و این برگهمی

 .ن طرف برومآن طرف خيابان به ای ام فقط کافی بود ازکنم خيلی نزدیک شدهبه اطراف نگاهی می

وقتی سرم را  زد؛انداعروسيم می مرا یاد جنسيس که موشنبوق ممتدی می رم.دابرمی و گام است سرم پایين

کاری که  تنها ،نشينی نداشتمزمانی برای عقبدهد. می ماشين عذابم گردانم چشمان نگران هيروان داخلمیبر

، کاشکی این نوا را برایم الالیی بود .کردهای هيروان آرامم مینا گفتنآ صدای تا نبينم. بستم کردم چشمانم را
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ن بودم هنوز هم عاشق ئمطم .کردباز هم گریه میقبالً هم داشتم. چشمانم را گشودم تا برای بار آخر ببينمش. 

چشمان  ها.شیناخو ها وخوشی ،زندگيم در هفت ثانيه پيش چشمم نقش می بندد. مداننمی ؟، عاشقِ مناست

 برای چه صدایم .شنوم اسمم استتنها چيزی که می ؛شودمی لبانش باال و پایين .تر از هميشه استسبزش تيره

انتقام بگيرد و برود؟ موفق هم بوده  مدهآ؟ که بوده است بگوید که عشقش دروغ هم خواهد بازکند؟ میمی

سمت چشمانم جاری  هسته بهآخون  .نکرده بودمشغلش این است من که تحقيق  شاید .در انتقام گرفتن

ام باز هم به دست عشقم، پدر بچه. تالقی خون و اشک ؛همين است کنم خون گریه کردنشود و حس میمی

گونه را نظارت کنم اینز ن باال همه چيآخواهم از اما اینبار دیگر قصد برگشت ندارم می؛ ردممُ و همسر سابقم،

من به  .گریه نکن جانم فدایت مادر کند؟گریه می .استر از پدرش روی زمين افتادهتدخترم عقب. بهتر است

. ویلچرت کو است دردش دیگر شيرین ،امخودت که دیدی هزاران بار قبال مرده. کشمسمان پر میآسوی 

 شودها! مراقب خودت و پدرت باش عزیزکم. دوستتون دارم. نفسم آرام آرام تنگنازدانه؟ پایت زخم می

بينم و برادرم را که گل به دست می از دور پدر و مادرم را هم. شوندیکی جمع می مردم یکی شود ومی

چيست؟ ق اما به راستی عش؛ فهممنمی دیگر چيزی ،شودسرم سنگين می. اندکنم دیر رسيدهفکر می. یدآمی

 :کنماش میرام زمزمهآای ميوفتم به یاد جمله زندگی چيست؟

 . ميان ما و زندگانی یک چيزی گنگ ماندد. هم چيزی کج بوزندگانی  این در و بود کم یدر من چيز

 !... 1گذشت و بهتر که ميگذرد! به موقع نيامدیم ما دیر آمدیم یا زود هرچه بود؛

 دی.آبا حمود دولت: م1

 مبینا صدیقی
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 توانم خودم را ببخشم؟چگونه می

  هایشانها در بيماریآن شب گفته بود که فقط من را دارد. آدم ،کردمهایش را رها نمیکاش دست

-قرصی اش وقتاو هم در روزهای شيمی درمانی زنند که گرچه واقعيت ندارند اما حقيقتند.هایی میحرف

اتاقش  ها رفتم که او را درکند. در یکی از همين شبگوید و چه میخورد متوجه نبود چه میهایش را می

که قربان  های دیگری مادربزرگدستش در دستم بود و در حال ماساژ دست و بالش بودم. مانند همه بخوابانم،

 گفت:بوی خيرخواهی دارد، می و شان رنگصدقه

ناگاه در تاریکی شب وقتی خانه در سکوت غرق  زنی طال شود.خير شوی. دست به خاک میعاقبت به -

  :گفتام اوج گرفت. میبود، صدای گریه

 ای!فقط تویی که برایم مانده -

 روزها هنوز به بيمارستانگفت. آنکرد؛ مثل کسی که بی پناه و درمانده شده سخن میدستم را رها نمی

گاهی  ،شدمان میخورد گاهی موجب خندههایی که میبُرد. با قرصمنتقل نشده بود و در خانه به سر می

نوبت  توانستم از او دل بکنم؛ حاالکرد، نمیهایی که بر من میماسها و تمناها و التگریه. آن شب با خواهش

 :گفتاین بود که اشکمان را درآوَرَد. می

 سالگی ميميرم.۵۰من نيز مثل مادرم در سن  -

 کرد، من او را بيشتر ازها حالم را بد میساله شود. این حرف ۵۰او تنها چند ماه مهلت داشت تا 

هایش که درباره مرگش بود را نداشتم. با دوست داشتم و طاقت شنيدن صحبتو هر چيز در جهان  هرکس

طور اتاق ند چه شده که من آنشوند تا ببينام، پدربزرگ و مادر و برادرم وارد اتاق عزیزِ جانم میگریه صدای

ام ه شنيدهام؛ پدرم آن شب پيش ما نبود. وقتی برایشان تعریف کردم که چه گفته است و چسرم گذاشته را در
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 ماندم و دلگرمششد میخواست رهایش کنم. کاش میاز اتاق خارج کردند تا آرامم کنند و من دلم نمی مرا

 کردم که هيچ اتفاقی نخواهد افتاد، که او ما را تنها نخواهد گذاشت، که قرار نيست فراقی داشته باشد کهمی

 ت بعد به بيمارستان منتقل شد و چند روزدردش جگرمان را به آتش بکشد. بعد از آن شب طی چند وق

 کنم.منطق اما خودم را سرزنش میکنم، هرچند بیبعدش عزیزم تنهایمان گذاشت. به آن روزها که فکر می

 هایشتر بتواند از او مراقبت کند. وقت قرصشان تا مادرم راحتسالی که مریض بود ما کوچ کردیم خانه

 خواستبودم؛ منِ پرستار نباید آن شبی که ازم میخودش پرستارش شده به نقل .زدشد مرا صدا میکه می

 ماندم وگذاشتم. یعنی اگر من کنارش بودم ممکن بود که ترکمان نکند؟ کاش میدر کنارش باشم تنهایش می

بمانم  گوید پيششفهميدم که وقتی میکردم که حال خوشی ندارد، کاش میشدم، کاش باور میاز او دور نمی

 ... عنی به من نياز دارد، کاشششی

کنارمان  شد او االن زنده دری ما شد. میسرطان دیگر از کجا پيدایش شد؟ راه را گم کرده وارد خانه

شد خوانم؟ میمی انسانی درس یشد سر روی زانوانش بگذارم و بگویم خوشحالم از اینکه در رشتهباشد؟ می

اش بود. سرطان، ریه شد! او مریضو نشوم؟ معلوم است که نمیربهشان با جای خاليش روروم خانهوقتی می

شدن، که... نشد؛ اصال  ی چشمانش هم درگير شده بود. معجزه الزم بود برایاز کار انداخته بود. حتی قرنيه را

 معجزه واقعيت هم دارد؟

 طورگوید اینمادرم میتواند باشد، ترین آدمی هستم که میهرگز خودم را نخواهم بخشيد. من ظالم

 .دانمگوید؟ نمینيست ولی برای دلداری من می

 شود، حاالسالی می ۵گویم... پر کشيده است به سمت آسمان دانم که او... عزیزم را مینها... میت

  «.سالم برسون» ام به پدربزرگم نگویمدیگر یادگرفته

 مبینا صدیقی
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 کاش وقتی بود

 یبلند به سخت ینداشت اما به خاطر پست یوزن لچریو بلند کرد و به سمت جلو هل داد، یرا به سخت لچریو

 .آن را حرکت داد شدیم

 .انداخت یسر در اتاق نگاه به

 "یمقبره خانوادگ"

 .درآورد بشيرا از ج ديکل

 د.دو نفر از خاندان مانده بودن که انجا دفن نشده بودن تنها

  .و خواهر پنج ساله اش خودش

 .و خواهرش را هل داد ديرا به جلو کش لچریو چرخ

که  یتمام کسان نکهیبود ا یبد حس. زدن کرد شهیدرون قلبش شروع به ر یبيعج حس، مقبره که باز شد در

 ی.به انها سر بزن یکه بتوان یباش یباشند و تو تنها نفر دهيهم خواب شيخاک پ ریز یادهیو ند دهید

 شد؟یم نگونهیسرنوشت خودش هم ا اآی

 بردارد؟ نيزم یرا از رو او یبود که جنازه یکس

 . که تمام قوت قلبش بود یرتکوچک خواهر. الهه بود قطعا

  رد.کینشسته بود و به عکس مادر پدرش نگاه م یانداخت ساکت گوشه ا یاو نگاه به

 .آن دو تازه بود یهنوز داغ پدر مادر برا یماه گذشته بود ول شش
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 خواهرش جبران کند؟ یمادر را برا و نبود پدرتوانست یم چگونه

 .نبود یباز هم کاف اما؛ خواهرش گذاشته بود یتوانش را برا تمام

 کرد؟یدختر پر م یسه نفر را برا یجا دیسال سن با 2۰با  چطور

 .ديتمام قبر ها آب پاش یآب را باز کرد و بر رو ريش آروم

 .ديقبر پدر مادرش رس به

 .کرد و به عکس خندان پدر مادرش زل زد زيرا تم آن

 . پدرش تنگ شده بود یخنده یلبخند مادرش و صدا یدلش برا چقدر

 .برود رونيگرفت زودتر ب مينبود پس تصم ندیدر آن فضا خوشا بودن

 . برد رونيرا به جلو هل داد و خواهرش را ب لچریو

به او  کردیم یآن بود باز خواهر را بغل گرفته بود و سع یاز شکستگ یکه ناش یوجود گردن درد با

  .در راه رفتن کمک کند

 !اتفاق افتاده بود شیبرا ريچند ماه اخ نیکه در ا یاتفاق نیباالخره بهتر و! الهه عجله نکن آروم نیافر

 !باالخره راه افتاد الهه

 گذشت؟یبود چقدر م دهیکه راه رفتنش را د یبار نیاخر از

  د.چند سال گذشته بو یاندازه شیچند وقت برا نیکه ا دانستیرا م نیا یول دانستیهم نم خودش

  .کرده بود لشیتبد ریذپتيتر کرده بود به پدر و مادر و برادر مسئولرا بزرگ تصادف او آن
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را شکر کرد که به آنها وابسته نبود وگرنه وضع خودش  خدا شد؛یکه چقدر نبود پدر مادرش حس م خآ

 .حواسش به خواهرش باشد توانستیکه نم شديبد می نقدریا

 .با شمارش من بدو الهه

  برسند یفروشیتا به بستن دندیدویشهر م یو برادر همانطور که دست هم را گرفته بودند در کوچه ها خواهر

 نینشستن و به فکر ا یصندل ینمانده بود رو شانیبرا یتوان گریتند دقرار گرف یفروشیکه مقابل بستن یوقت

 . خودشان انتخاب کنند یرا برا یافتادند که چه طعم

 .دیرا که برگرداند الهه را ند سرش

 .بلند شد و دنبال او گشت شیترس از جا با

 زدیبرق م یکه از خوشحال یو به چشمان ديکش یقينفس عم یفروش یکردن او دم بادجه بستن دايپ با

  .نگاه کرد

 یهاحس خوبش و باعث خنده باعث. بودنش یاو خوشحال کننده بود باعث قو یوجود الهه برا چقدر

 بلندش

 .وندديبه او بپ یانتخاب بستن یگرفت برا ميسمت الهه حرکت کرد و تصم به

 .را بر دوش خواهرش انداخت فيک یخوشحال با

  .کردیمنتقل م را به او یبيحس عجاو در لباس مدرسه  دنید

بار اسمش را صدا  نياول یبرا یوقت آمد، ايبه دن یکرد، وقت یزد و بر خاطرات مرور یشده بود لبخند بزرگ

  ... توانست حرف بزند و توانست بدود، یوقت زد،
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  .که مرور آن فقط خاطره نبود ییبه جا ديرس باالخره

 ی.بود فراموش نشدن یدرس بلکه

 .اش را عوض کردیکه تمام زندگ یبه آن تصادف اتفاق ديرس

  .میچمدون بزن بر نیاز اخر نمیا

که  ییهامانند بچه ،آن یبرا ،رفتندیپدرش به خودش آمد باالخره بعد از چند وقت به مسافرت م یصدا با

  ت.به اردو بروند ذوق داش خواهندیم

 .داد و به خواب فرو رفت هيتک نيبندش را بست و سرش را به ماشکمر

آمد ا میکه به سمت آنه دیرا د یونيچشمش کام یجلو  از خواب شد و دنشیباعث پر ادیز یهابوق یصدا

 !ابااااب

  ين.که توانست از درون دهانش خارج کند تا قبل از آتش گرفتن ماش ییتنها صدا و

 ؟یخوايم .برسم مدرسه ریکه روز اول د یخوایشداا نم رید مدرسم

  .کردیم ریروز اول د دیحق با او بود نبا ديالهه به خودش آمد از مرور خاطرات دست کش یصدا با

 .کرد تیرا به سمت در هدا اوخواهرش را درست کرد و  لباس

  .کرد یخدافظ و بر لپ او نشاند یابوسه دنديمدرسه که رس به

 .دور شد یو بعد با خداحافظ «.کنه خداحفظت»... خودش را تکرار کرد زيمحبت آم یجمله زين الهه

 .انداخت یبه سرتاسر اتاق نگاه اتاق را باز کرد، در
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  د.کن یريجلوگ شیگونه ها یچشمانش را ببندد تا از هجوم اشک بر رو کردیم یسع

 شد؟ینم یعاد شیبرا چرا

 زد؟یروز اول اشک بر یقرار بود به اندازه یک تا

  .ختیرینشست و اشک میرفت و ساعت ها آنجا م یاو را از دست داده بود هر روز به اتاقش م یوقت از

 کرد؟یاتاقش را عوض م دیبا

 ببخشد؟ ازمندانياو را جمع کند و به ن لیبود که وسا دهيرس وقتش

 دارد عوض کردن اتاق؟ یادهیقلبش نفوذ کرده است چه فا یکه غم نبود او در سلول ها یوقت تا

 .ردبیم نيرا از ب شیهاکار فقط خاطره نیا با

 کرد؟یم رونيرا از ذهنش ب شیهاخنده یصدا دیچطور با توانست فراموشش کند؟ینم چرا

-یکه او کنارش بود قدرش را نم یچرا تا وقت رده بود؛آودر یعذاب وجدان او را از پا، توانستینم گرید

  دانست؟

 ننديبب لميکه بتوانند باهم ف دیايزودتر از سرکار ب یرد تا شب را مقدارکیکه هر روز به او التماس م یوقت چرا

 نکرد؟ ییبه او اعتنا

 .سوزاندیدلش را م کمتر آتش حسرت، دگذراندنیباهم وقت م شترياگر آن موقع ب دیشا

 .ديکش رونيخواهرش را از آن ب یسمت کتابخانه رفت، کتاب مورد عالقه به

 «خوب یهابچه یخوب برا یهاقصه»
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خواند و بعد باهم به یم شیقسمت از آن را برا کیبود؛ هرشب  دهیخواهرش خر یآن را خودش برا اتفاقا

 .رفتندیخواب م

ماند تا او از سر کار برگردد یم داريوقت ب ریعاشق قصه خواندن او بود که شب ها تا د یآن قدر خواهرش

  د.قصه بخوان شیو برا

 شیکه از صدا خواندیانقدر قصه م، خواندیقصه م شیبود آن وقت ساعت ها برا نجایکاش هنوزم ا یا 

 .خسته شود

 .که خودش آن را نگاشته بود یانوشته د،یاول آن را د یصفحه ینوشته را باز کرد، کتاب

 «سستولدت مبارکمون باشه پرن زمیخواهر عز یبرا»

 .که پدر و مادرش در کنارشان حضور داشتند یوقت انداخت،یم شيچهار سال پ ادینوشته او را  نیا

خواهر  یبرا دیبا اش؛تنها خودش مانده بود و خواهر دردانه و مادرش را در تصادف از دست داده بود، پدر

  .کردیو او را بزرگ م ديجنگیاش مپنج ساله

 داشت؟ یمگر خودش حال خوب، بود سخت

حواسش به خواهرش  دیکند چون با یعزادار شانینتوانست برا یدست داده بود اما حت مادرش را از پدر

نبود دو نفر از  دیچطور با اما مگر راحت بود؟. را حس نکند و آب در دلش تکان نخورد یزيتا چ بودیم

 کند؟پر  شیآنها را برا یجا توانستیچگونه م اصال کرد؟یم يهاو توج یاش را براخانواده

 .اشداشت چه برسد به خواهر پنج ساله اجيسال سن باز هم به پدر مادر احت ستيبا ب خودش
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و ساعت  رفتيمزار پدر مادرش م بهشب ها  یسخت بود که بعض ینقدریسخت ا یليبود خ سخت

   .دهیامانش را بر یو خستگ کشدینم گرید گفتیبهشان م اند؛ها را تنها گذاشتهکه چرا آن کردیها گله م

از  دیاو با .دیارزیم. شدیم مانيپش دیدیخواهرش را م یچشمان برقيد و رسیبه خانه م نکهیبه محض ا اام

 .کردیم یداراش نگههتنها عضو خانواد

تا  ديکه کش ییهایبا تمام سخت که کرد، ییهابا تمام تالش، نفر هم او را ترک کرده بود نیآخر حاال

 .بود نیحاال او تنهاتر خودش نگه دارد. شيرا پ اواما نتوانسته بود  دیايخواهرش ن یخم به ابرو

آن نشانک کتاب را خودشان باهم درست کرده  ،ددرون کتاب توجهش را جلب کر یِچوب رنگ تکه

  .شده بود یرنگ شانیها سدرست کردنش کل خونه و کل لبا یبرا بودند،

 .  شدیم دهير هم شنتطرفآن الهه که از دو خانه  یهاخنده یارزش داشت به خاطر صدا اما

کتاب  یمانده بود چرا وقت انشیصفحه به پا نینگاه کرد کتاب چند دادیکه نشانک آن را نشان م یاصفحه به

 تمام نشده بود ترکش کرد؟

 یمختلف ترجمه کند تا همه یبزرگ شد آن کتاب را به زبان ها یوقت خواهدیکه م گفتیهرشب نم مگر

 بتوانند آن کتاب را بخوانند؟ ايدن یهابچه

 ...:(که هنوز آن را تمام نکرده بود خودش

را هم پشت سر  گریروز د کیساعت دوازده شده بود و حاال  ديچيساعت تو کل خانه پ یصدا

  د.گذاشته بو

 ...انداخت یساعت نگاه ریز میتقو به
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قرار نبود  گریچگونه بگذرد؟ امسال د شیقرار بود امسال پنجم مرداد برا .روز مانده بود تا تولد خواهرش پنج

  د.باش یشهرباز یو گشتن تو دنیخوردن و خند یکل روز را در حال بستن

 کرد؟یچه م دیحاال با گذشتیگونه م نیا شیهر سال پنج مرداد برا داديکه ذهنش قد م ییجا تا شد؟یم مگر

  د.کرد ذهنش را به فردا بده یگرفت بخوابد تا بتواند فردا به سر کار برود؛ در اتاق را بست و سع ميتصم

را نداشته باشد که الهه را  نیذهنش توان فکر کردن به ا گریکه د کردیکار م نقدریا دیبا کردیکار م دیبا

 سپرد.خودش با دستان خودش به خاک 

 مینوسادات قائمی منتظری
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 بینممی

زدم. تمام بدنم خيس خالی شده بود. ترسيده بودم؛ ولی روی پام زد. از خواب پریدم. نفس نفس می

رفتم. با موهای پریشون پریدم تو ماشين. داشتم خودم رو یادم نميومد از چی... به خودم اومدم باید سریع می

ه کرد و آویزونم شد. منم محکم دفعه معين دستش رو دور گردنم حلقکشوندم تو کالس که یکبه زور می

نفر هميشگی! دیگه براشون پخش زمين  ۵ولو شدم رو زمين. بچه ها باال سرم جمع شدن طبق معمول اون 

شدنام عادی شده بود. تو همون حال و هوا بودم که زنگ کالسارو زدن و همه دویدن تو کالسا. سينا اروم به 

. تو راه یادم انداخت که امروز نتایج مياد و باید خودم رو براش ام زد و بلندم کرد و کشوندتم تو کالسشونه

 آماده کنم.

ساعت کالس تموم شد و همه مثل فشنگ ریختن بيرون. منم آروم رفتم تا نتایج رو ببينم؛ ولی وقتی 

جمعيتی رو که جلو برد جمع شده بودن رو دیدم، نظرم عوض شدو برگشتم تو کالس و رفتم سر ميزم 

          خوابيدم.  

 رامينننننننننن!!!!!! -

 یه طوری بيدار شدم که انگار شوک برقی بهم وصل کردن. دوباره پخش زمين شدم! خدایا خدایا چراااااا؟؟؟؟؟؟

 چی شده؟  -

 ای زد و گفت:به خودم اومدم. معين بود. محکم بهم ضربه

 تونی! تو از خودمونی داداش!دونستم که میمی -

 گه؟گفت بچه، االن داره چی بهم میزد و بهم میکسی که هميشه با مشت بهم می ام گرفته بودخنده
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 چی شده؟ -

 با یه انگشت سریع بلندم کرد و قشنگ جلو برد انداختتم پایين. طبق معمول از آخر شروع کردم به خوندن!

رو جمع کن و برو!  گفت بساطتعالييييييه! اسممم نبود و این به این معنا بود که دانشگاه رسما داشت می

ام داشت درميومد که معين دست گذاشت رو شونم و سفت فشارش داد و بعد با اون یکی دستش گریه

انگشتمو گرفت و گذاشت رو اسم نفر اول. سرم رو نااميدانه باال آوردم. یه برگه رو اسم اول بود و روش با 

یه طوری کله کچل و دندونای سفيدش از شدت برگشتم! «! معين طباطبایی»رنگ قرمز و گنده نوشته شده بود 

تونستم چهرش رو ببينم! با اعصاب خرد دست گندش رو زدن که حتی با عينک آفتابی هم نمیغرور برق می

 ام برداشتم و برگه رو کندم! سر جام خشکم زد. این اسم...از رو شونه
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  2بینم می

 ی سينا!تو خونه 7جمعه شب ساعت قرار شد با بچه ها یه جشن کوچيک بگيریم. 

هنوز هم شوکه بودم! باورم نميشد که قبول شده بودم! از بين اون همه نفر من بودم که نفر اول شده بود!  من 

سریع کت و شلوارم  ۵رفتم! نزدیکای ساعت تها کسی بودم که از بين هزاران نفر داشتم به بهشت زندگيم می

م. یه دوش سریعی گرفتم و موهام رو مرتب کردم. تعریف از خود نباشه؛ رو از کمد درآوردم و تميزش کرد

 وقتی از اتاقم اومدم بيرون یه حس ابهت سنگينی داشتم. عالی بوددد! 

رفتم تو آشپزخونه. خواهرم که تو آشپزخونه بود درجا خشکش زد. و ليوان از دستش افتاد و شکست! 

 درجا پریدم! 

 نی؟کترسيدممممم! چرا دقت نمی -

 باورم نميشه... تو... چرا؟ چرا آخه؟ چجوری؟ وای باورم نميشه! -

من امروز باید برم خونه دوستم شام. فقط یه لطفی کن به بابام بگو منتظرم باشه! یه خبر خيلی خوب دارم  -

 که امشب باید به همتون بگم! بعد... راستی! کليد ماشين کجاست؟

 دست منه! -

 يار. کليد رو بده!خيلی خب بابا ادا در ن -

 دم!نمی -

 چرا؟ -

 هيچی! فقط یه سوال داشتم قربان! به نظرتون مردی با ابهتی مثل شما به راننده نياز نداره؟ -
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 خندم گرفته بود!

 گيد! حاال این راننده خوشبخت کی هست؟بله درست می -

 های آبی، موهای مشکی و پوست برنزه! یه خانم با پيرهن صورتی، چشم -

 کی؟ من کسی با این مشخصات نميشناسم! -

ای آشپزخونه رفت و تر شدن. رگ های صورتش بيرون زده بودند. آروم به گوشههای سرخش سرخلپ

 ماهيتابه رو برداشت و...

 خدارو شکر زنده تونستم در برم!
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 3بینم می

 سوارش کردم.

 خب کجا بریم خوشتيپ خان؟ -

 سریع رفت تو گوشيش و گفت: 

 گم.ش رو میزار بقيهتو فعال برو خيابون الله_

شه کرد و تقریبا میماشين رو روشن کردم و راه افتادم. معموال هميشه سرش تو کتاب بود و حتی نگاهمم نمی

 سال اصال باهم نه حرفی زدیم و نه جایی رفتيم و.... 17گفت تو این 

 سال من انگار... 17تونم بگم که اون ردیم و میولی این بار کلی تو ماشين با هم خندیدیم و شوخی ک

 ولش کن حاال؛ ولی درکل ميخواستم بگم که تا حاال اینقدر با هم صميمی نبودیم!

 رفتم پشت چراغ قرمز پياده شد!خيابون رو که داشتم می

 ری؟کجا می -

 همين جاست! -

 ای رو نشون داد!و بعد دستش رو بلند کرد و یه ساختمون خرابه

 پوزخندی زدم و گفتم:

 داداش بشين. اصال شوخی قشنگی نبود! -

 شوخی نکردم! اینجا خونه دوستمه. -
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 ها!خيلی خب باشه! من تسليم! بيا بشين دیگه! االن چراغ سبز ميشه -

 ناراحت شد! اخمی کرد و دوید سمت ساختمون! منم ماشين رو همونجا ول کردم و افتادم دنبالش.

 آرميننننن! -

 داره ميره؟ اون ساختمون خرابس و ممکنه هر لحظه خراب بشه؛ نباید بره توش!کجا 

 آرميننن! -

 تر بدوم و بلندتر داد زدم:خيلی سریع بود. تمام توانم رو جمع کردم تا سریع

 ترسم! اینجا خيلی ترسناکه!داداش! توروخدا بيا بریم من می -

 ا اینکه تو یکی از طبقه ها ایستاد.رفت تشنيد! به سرعت باال میانگار صدام رو نمی

 رسوندم. وقتی رسيدم باال...باید سریع خودم رو بهش می

کرد! پرسی میزد و حال و احوالرامين حالت عجيبی داشت. انگار که داشت با چند نفر حرف می

 شنيدم که شبيه اسم بودن: سعيد، معين ، علی، سينا...کلمات ناواضحی رو ازش می

 چی سينا؟!

 رسيده بودم و در حين حال با لبخند به رامين گفتم:ت

 تونم...تورو خدا شوخی بسه! بيا بریم دیگه! من دیگه نمی_

 پرید وسط حرفم:

 ها رها!ها، بچههی ! تو هم اومدی؟ بچه ها بذارین معرفی کنم. رها بچه_
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 رفت. حالت تهوع شدیدی داشتم. آروم آروم عقب رفتم...سرم داشت گيج می

 ی..ی...ن...ن! رام_

 رها چی شد؟_

 لرز برم داشته بود! زبونم بند اومده بود! رامين اومد سمتم و دستش رو رو پيشونيم گذاشت و گفت:

 چرا مثل تنور داغ شدی؟ بيا بریم داخل!_

همون لحظه پاهام سست شدن و داشتم ميفتادم که رامين بردتم گذاشت رو یه صندلی کهنه و فرسوده که طبق 

 گفت مبل خونه دوستش بود.ه میچيزی ک

 گردم!االن برمی_

 ای بود که ازش شنيدم و بعدش رفت! اینقدر دور رفت که یکدفعه ناپدید شد...آخرین جمله

پسری که یک نوع بيماری اختالل روانی به نام اسکيزوفرنی »ها این بود که چند روز بعد سر تيتر روزنامه

 «.برادرش، اورا از ساختمان پایين انداخت و او را به قتل رساندداشت و خواهری که به دليل نفرت از 

 مبینا قنبری
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 در آخر

کالس سوم بودم. وقتی مدرسه تموم شد به سمت خونه رفتم. زنگ در رو زدم. زینگ زینگ! اومد 

 در رو برام باز کنه!

 زهره یه دیقه وایسا -

 )حاج آقا بيا این در رو باز کن(حاج آقا گَل! گينن باخ گپز بوقاپو نجير آچوالر!  -

 بير دیقه صبریله! )یه دیقه صبر کن( -

 شروع شد!

 بلند گفتم:

 عزیز! قفل رو بپيچونيد باز ميشه در! -

 آه! آچولدو! )آهان باز شد( -

 سالم عزیز! سالم بابا حاجی! -

 سالم دختر گل! از مدرسه ميای؟ -

 ض کنم.بله! من االن ميام یه لحظه برم لباسام رو عو -

 رفتم تو اتاقم و در رو بستم تا لباسام رو رو جا لباسی پشت در آویزون کنم!

 عصبانی شدم و داد زدم:

 عزیزززززززز! -
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 عزیز! چرا لباسای بابا حاجی رو اینجا گذاشتی؟ اینجا جای لباسای منه! -

 با لبخند هميشگی روی صورتش عذرخواهی کرد و لباسا رو برداشت و برد.

 جا نذار!... عزیز نه!...عزیز اون_

 اینقدر عصبانی شده بودم  که گریم گرفت و لباسا رو از دست عزیز گرفتم و گذاشتم تو چوب لباسی.

 دخترم آخه..._

 اون روز تموم شد!

وایسادم و به سنگ  3۰، شماره3۰، قطعه18ساله ، درست باالی سرش کنار ردیف  1۵االن امروز  من    

 سياهش نگاه ميکنم!

 االن منو بخشيده؟ یعنی

 مبینا قنبری

 

 

 

 

 



76 
 

 الک مشکی

دویدم. آنقدری عجله داشتم های جلوی در ورودی کافه میهای سریع روی سنگبا عجله و با قدم

سانتی مشکی و براقم، باعث افتادنم به طرز های دهکردم که ممکن است این کفشکه به این فکر نمی

 ظاهرم کشيدم را به باد دهد.فجيعی شود و تمام زحماتی که برای 

بار هم که شده، اولين نفر کردم که مثل هميشه دیر نرسيده باشم و برای یکخدا میدر دلم خدا

ام به ماشين مشکی و مدل باالیی که حتی اسمش را سر یک قرار مهم حاضر شده باشم؛ اما وقتی چشم

 واب بعدازظهری بيدار شوم.ی بعد زودتر از خدانستم افتاد، فهميدم که باید دفعهنمی

ی ورود متوجه شدم که به ی محکمی با دستم در چوبی کافه را باز کردم؛ در همان لحظهبا ضربه

 این قرار هم اميدی نيست.

ای که با هم آميخته شده بود و حس چندان خوشایندی به من بدون توجه به بوی سيگار و قهوه

و نگاهی به اطراف انداختم ولی درست مثل طبقه باال، خالی از  رو پایين رفتمهای روبهداد، از پلهنمی

 ای بود.هرگونه موجود زنده

ای به خودم آمدم و فکر کردم که کار عاقالنه و منطقی این است که بيرون بروم و منتظر لحظه

م، با آن از آنجایی که بویی از عقل و منطق نبردمّا بمانم تا صاحب ماشين مشکی به استقبال من بياید؛ ا

شقّم به سمت راست رفتم و وارد بخش کوچک و دیگری از این کافه تاریک شدم. او درست بُعدِ کله

اش روی من و بغل پنجره کوچکی که اتاق داشت، ایستاده بود و سيگاری که بين انگشتان کشيدهروبه

 کشيد.بود را می

 گفت:صدایی در گوش راستم می
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 بهتره فرار کنی! -

 زد: در گوش چپم فریاد می امّا صدایی

کنی؛ فقط کافيه یه ساعت بشينی و بعد از خوردن یه قهوه باره که به حرف پدرت گوش میاولين -

 فلنگو ببندی!

ر زیادی در آن ام و درواقع توانایی که تبحّوقتی به سمت من برگشت از استعداد خدادادی تظاهر کردن

 عميقی زدم.داشتم، استفاده کردم و لبخند گرم و 

ام از خودش انتظار داشتم در جواب لبخند من نيشخندی بزند و رفتاری مشابه به پسران دیگر زندگی

تر از لبخند من زد و بعد از خاموش کردن سيگارش، با نشان دهد؛ اما برخالف تصور من لبخندی دلنشين

 این جمله از من عذرخواهی کرد:

 کنم کنار بذارمش... .تو مهمونی و هم االن. سعی میشب ببخشيد بابت دود سيگار! هم اون -

که روی صندلی خودش در طرف دیگر ميز بنشيند، صندلی سمت راست ميز و طرف پنجره قبل از آن

 ام را روی ميز گذاشتم.دستی کوچک و مشکیرا برای من بيرون کشيد. روی صندلی نشستم و کيف

و دقيق انداختم؛ کتی که به تن داشت کامال نو و جدید به سرم را باال آوردم و به ظاهرش نگاهی کامل 

شد به این پی برد که با عجله ا از موهای کمی بلند و لختش که آشفته و مرتب نشده بود، میآمد امّنظر می

 برای این قرار از پيش تعيين شده، حاضر شده است.

 خيلی ناگهانی گفتم:

 ندازیم.تونستيم قرار رو کنسل کنيم یا عقب بيمی -
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 ای به پيشنهادی که دادم پاسخ داد و مطمئنم کرد که بسيار خسته است:با لحن آشفته و خسته

 نه الزم نبود؛ تو که امروز زود از تمرین اومدی خونه و منم... -

 نيشخندی زد و ادامه داد:

 از نظر پدرم هيچ کار سخت و مفيدی تو طول روز انجام نميدم! -

توانم چيزی و از سر ناچاری لبخندی زدم. متوجه شد که در جواب حرفش نمیسرم را پایين انداختم 

 ، برای همين با عوض کردن بحث سعی کرد از معذب بودن من کم کند:بگویم

 تونی شالت رو دربياری؛ کسی به غير از من و تو اینجا نيست.اگه گرمته و راحت نيستی می -

ردم و با نگاهی کنجکاو به بيرون اتاق خيره شدم؛ نگاهم شال مشکی و براقی که روی سرم بود را درآو

چاکلت من را حاضر خواهم بدانم چه کسی قرار است کيک شکالتی و هاترساند که میاین منظور را می

 کند.

 ی کوتاهی کرد که باعث شد برگردم و با اشتياق به او خيره شوم. طولی نکشيد که به خودم آمدم:خنده

 رار اول خودت رو جمع کنی؟ بهتر نيست توی ق -

 سعی کردم صدای داخل مغزم را خاموش کنم و دست پيش را بگيرم:

 خندی؟به چی می -

 سرش را باال آورد، خودش را صاف کرد و دستش را به سمتم تکان داد و گفت:

 ای که به خودت گرفته بودی بامزه بود، همين!اميدوارم بد برداشت نکرده باشی اما فقط قيافه -

 لبخند زدم و گفتم: 
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مطمئنم قرار نيست تا آخر شب اینجا بشينيم و تو سيگار بکشی و منم نگات کنم؛ تو مگه صاحب کافه  -

 نيستی؟ پاشو برام سفارشام رو حاضر کن.

 دانم این کافه برای اوست.هایش دیدم؛ تعجب از اینکه من از کجا میتعجب را در چشم

ی پدرم توی شرکتم پس عادی خوای چی بپرسی! من نمایندهدونم میخواد چيزی بگی؛ مینمی -

 نيست که اینجور چيزا رو بدونم؟! 

 نه عادی نيست که از اموال خصوصيم که حتی بابامم خبر نداره، خبر داشته باشی! -

 ام بحث را به نفع خودم تمام کنم:خواستم با خونسردی و لبخندی مالیم روی صورت

خواست با یه زن غریبه بره بيرون حتما قبلش آمارشو مونيم مگه نه؟ پدرمم اگه میهای پدر و مادرما بچه -

 آورد.درمی

دانستم بيشتر به من اعتماد کرده یا از من لبخندش به لبخند ترسناکی تبدیل شد. گيج شده بودم؛ نمی

ی راجع به من نااميد شده است. ولی سوال اصلی چيز دیگری بود: چرا باید برایم مهم باشد که چه فکر

 کند؟! می

ی معصوم و خسته را که باعث شده بود فریب او را بخورم و سرش را باال آورد و دوباره همان قيافه

 داران را راجع به او نادیده بگيرم، به خود گرفت.های پدرش و سهامتمام حرف

 کردم خواهر بزرگترت ریاست هئيت مدیره رو به عهده گرفته. فکر می -

 کنه؟جو کنی ببينی کيه که یه جورایی راهنمایيت میوکردی؟ بهتر نبود یکم پرسیفکر م -
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گفتن دخترشون و نمایندشون گفته. من و بقيه هم بی چون و چرا انجام زدی میآخه هرموقع حرفی می -

 دادیم.می

 زیر لب زمزمه کردم:

 چه آدمای عجيبی! -

 پچ من با خودم را داد: کمی سکوت کرد و جواب پچ

ها برای اینکه فقط بتونن زنده بمونن وقت توی زندگيت این رو درک نکردی ولی بعضی آدمشاید هيچ -

 های بقيه رو قبول کنن!چون و چرا حرفباید بی

داد. جوابی برایش نداشتم پس تصميم گرفتم از جمله آخرش شنيدن حرفش حس عجيبی به من می

 فرار کنم:

 ناراحتی به حرف من گوش دادی؟ حاال  -

 با همان لحن مهربان و گرمش گفت:

کنه و حال ازت سواستفاده میکردم تو هم مثل خودمی؛ پدرت بدنامت کرده و با ایننه، فقط فکر می -

کنم کنن، ولی فکر میدونم کلی چيزای دیگه که شباهت ما رو به هم بيشتر میگيره و... نمیکمت میدست

 کردم نه؟اشتباه می

ام، با من کرده بود ولی به دليل های مختلف زندگیدرست می گفت! پدرم تمام این کارها را در دوره

توانست در جایگاهش قدرتمند باشد، بين من و زهرا یا به قول خودش بين اش و اینکه دیگر نمیناتوانی

 بد و بدتر یکی را انتخاب کرده بود.
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 ها زده نشده گفتم:کدام از این حرفانگار هيچ افکارم را کنار زدم و جوری که

 تونيم با هم وقت بگذرونيم. تونی برای فردا شام بيای خونمون؟ اینجوری بيشتر میمی -

ام را نشانش دهد و بخشی خواست روی درماندهمان عجيب شده بود؛ بخشی از من نمیوضعيت بين

اضی و متوجه این کند که حدسش درست است؛ شود او را از خودش رخواست هرجوری که میدیگر می

 ما شبيه هم هستيم!

ها تمام طول شب را باهم صحبت کردیم، رقصيدیم و هرچی دوست داشتيم خوردیم؛ انگار که سال

بود با هم دوست صميمی یا عاشق و معشوق بودیم. آن شب برای من دليلی شد که دوست نداشتم، 

 وقت او را فراموش نکنم!هيچ

های اميرعلی را از پشت در شنيدم؛ زهرا آمده بود تا نياز بيرون آمدن از آسانسور، صدای جيغبه محض 

 اش را ارضا کند؛ فضولی!هميشگی

ميلی سعی کردم در را باز کنم. با باز وبرقم را از کيف کوچکم درآوردم و با بیدسته کليد بلند و پرزرق

 شد: تحقير، تبعيض، تقبيح!سه کلمه خالصه میشدم که در شدن این در وارد دنيایی متفاوت می

ی سيرک صحنه غمگين است، وارد صحنهسعی کردم لبخندی تصنعی بزنم و مانند یک دلقک که در پشت

 شوم.

 چکيد، پرسيد:اميرعلی با دیدن من جيغ بلدتری کشيد و به سمتم دوید و با لحنی که شيطنت ازش می

 خری؟خاله برام لوگوی جدید می -

 تم و دستم را دور کمرش حلقه کردم. گفتم:نشس
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 خره که!بابات گفت می -

 خره ولی پيچوندم.آره گفت می -

 سرش را کنار گوشم آورد و با تن صدایی به قول خودش درگوشی، گفت:

 مامانمم ميگه پول ندارم. -

 توانستند بشنوند!دانم چه درگوشی حرف زدنی بود که کل جمع مینمی

 تيزش، از سمت آشپزخانه فریاد زد: دوزهرا با صدای تن

 ها نزن.انقد زیراب باباتو پيش غریبه -

های شام بود، زدم آميز به زهرا که مشغول شستن ظرفدستی روی سر اميرعلی کشيدم و لبخندی طعنه

 و به سمت اتاق رفتم. 

هرای فضول کاری به دوساعت از زمانی که وارد اتاق شده بودم گذشته بود؛ نه پدرم، نه مامان و نه ز

سوخت؛ دود سيگار و نوشيدنی پيشنهادی کاوه، کار خودش کشيد و میام تير میکارم نداشتند. قفسه سينه

های خونی را روی ایستم، رگی قدی اتاقم میروی آینهرا کرده بود و باعث شده بود دوباره، وقتی روبه

 ام و صورتم ببينم.قفسه سينه

 کردم که زهرا دوباره به دليل نامعلومی با من خوب نيست و و االن اینجا نيست. خدا را شُکر می

به فکر راهی برای خنک کردن بدنم بودم که زهرا را در آینه دیدم که دست به سينه، پشت سرم ایستاده 

 است. چشمانم را بستم و منتظر شدم غر زدنش را شروع کند.
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 با یک لبخند وقيحانه پرسيد:

 چيه؟ باز دوباره سيگار کشيدی؟  -

 زهرا برو بيرون درم ببند حوصلتو ندارم! -

لبخند از روی صورتش محو شد و بعد از نگاهی سرسری به بيرون از اتاق در را بست و بدون اینکه 

ام فرو کرد و بعد از آخی که گفتم، انگشتش را من متوجه شوم، به من نزدیک شد و انگشتانش را در شانه

 دهانم گذاشت و خيلی آرام گفت:  روی

دونم حاال از این پسره خوشت اومده یا نه ولی هرچی که هست مورد قبول من و خانواده نيست؛ نمی -

 پس حواستو خوب جمع کن! 

وواق مَن وارد اتاقم شده بود و مثل هميشه تنها راه نجات پيدا کردنم، جيغشروع شد! زهرا با ذکر مَن

  بردم و همانطور که به عقب هولش دادم، گفتم:بود. صدایم را باال

 تون؟مورد قبول خانواده یا همسر گرامی -

 هيش صداتو بيار پایين. -

 خوای بکنی؟نيارم چه غلطی می -

 در را باز کردم و با شتاب به سمت پذیرایی قدم برداشتم.

من فاز رفاقت نریخته بود که من؟ مگه شما زوری منو نفرستادی سرقرار؟ مگه همين زهراخانم با  پدرِ -

 منو راضی کنه؟ حاال چتونه همتون به هم ریختيد؟!



84 
 

ای سهام شرکت در موبایلش بود، بدون طور که در حال چک کردن تغييرات لحظهرئيس خانه همان

 باال آوردن سرش جواب داد:

 احترام خواهر بزرگترتو نگه دار و حرفشو گوش بده؛ حرف اون حرف من و مادرته! -

گرفت؛ در مواقعی که باید توضيح جا سرچشمه میکنم تمام مشکالت من و پدرم از هميناحساس می

داند؛ شاید هم کند و ما را الیق دانستن حقيقت و دليل کارش نمیدهد و حتی گاهی داد بزند، سکوت می

 فقط من را!

اه است، مانند یک کودک دانم کارم اشتبشود که اغلب عصبی شوم و حتی اگر میاین رفتار باعث می

 لجبازی کنم. نفس عميقی کشيدم و کلماتم را با بلندترین حالت ممکن ادا کردم: 

چی رو بهم بریزید ولی زهرا، شده از لج تو و اون دونم چه اتفاقی افتاده که باز تصميم گرفتيد همهنمی -

 شوهرِ...

کردن، خيره شدم و بعد از یک نفس عميق، ادامه های اميرعلی که با تعجب و ترس بهم نگاه میبه چشم

 دادم: 

 کنم.از لج تو و اون شوهرت هم که شده با این پسره ازدواج می -

 دراری گفتم:سمت پدرم برگشتم و با لبخند لج

 کنم! درضمن فردا هم دعوتش کردم برای شام. کنسلش هم نمی -

 اتاق شدم و در را با ضرب بستم.  شان نگاه کنم واردکدامی هيچکه به چهرهبدون این
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 کرد.ای صحبت میکه کاش مادرم کلمهکشيد؛ هم از زخم و هم از درد اینام تير میسينه قفسه

های پشتِ پنجره بيدار شدم و به سختی چشمانم را در نور آفتاب که مستقيم، به باالی با صدای پرنده

 کرد، باز کردم.تخت و صورتم برخورد می

هایم بوده است. انگار نگرانیام، خواب حلّال تمام مشکالت و دلاین سی و شش سال زندگیدر تمام 

خواستم، نسيم خنکی که از پنجره به داخل که فراموش کرده بودم دیشب چه اتفاقی افتاده و اگر هم می

 داد به دیشب و دليل ناگهانی برگشتن نظر پدرم فکر کنم.آمد، اجازه نمیاتاق می

ای که حاال عالوه بر های خونیام و رگی کوتاه سفيدمشکیریختهنه ایستادم و به موهایِ بهمجلوی آی

 هایم هم نمایان شده بودند، خيره شدم. سينه و صورتم روی دست

ام های پزشک هنگامی که بيماری پوستیقدری مشکل داشتم که حتی وقت فکرکردن به توصيهآن

ی زیادی هم به من داشت و نداشتم؛ بيماری پوستی نازنينم که انگار عالقهدهد را خودش را نشان می

 ها کنارم بود. هيچوقت از ده سال پيش تا به امروز رهایم نکرده بود، و در تمام مشکالت و سختی

های بعد از دوش کوتاهی، پيراهن بلند و گشادی با یک شلوارک مناسب لبِ ساحل پوشيدم و مثل بچه

های ابری بزرگم به دنبال مادرم در آشپزخانه رفتم. سرِ گاز ایستاده بود کُنان با دمپاییتاتیتاتیساله سه-دو

های کوچکم را تکان دادم تا متوجه من شود و بعد و مشغول ریختن چای در ليوان بزرگ من بود. دست

طور که ميز نشستم و همانکه با محبت به صورتم تگاه کرد، با لبخندی بچگانه جوابش را دادم. سرِ از این

 ماليدم، گفتم:کره را روی نان می

 کشيدنشون تموم شد به سالمتی؟شد؟ زهرا خانم تشریف بردن؟ سرکچی -
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 ام با ميز برخورد کند:ای زد که نزدیک بود پيشانیدستم گذاشت و به پشت سرم ضربهليوانم را بغل

 چایيتو بخور حرف زیاد نزن بچه! -

های من خيره شد. باز هم داشت تمام لم نشست و با لبخند به پشت چشم نازک کردنروی صندلی مقاب

مان را بگيرد، درست کند امّا بابا هميشه کدامکه طرف هيچکرد که بين من و زهرا را بدون آنتالشش را می

 کرد.وقت نفهميدم، در برابرش سکوت میهایش و او هم به دليلی که هيچپرید وسط نقشهپا میجفت

که دهانم را باز کنم و عصبانيتم را از آنکه نظری راجع به من و سکوت کردم؛ ترجيح دادم به جای این

 دهد خالی کنم، دهانم را ببندم. کاوه نمی

های زبرش شدم که دستانم دستانم را دور ليوان گرم چای حلقه کردم و چشمانم را بستم. متوجه دست

 تر کرد. م را در دستش گرفت و به خودش نزدیککردند. یکی از دستانرا لمس می

منو خواهرت شبيه به هميم؛ هردو سختی کشيدیم ولی یه تفاوت اساسی داریم و اون اینه که یه نفر  -

که نسل بعدش خواد برای اینها رو تجربه نکنه، مثل من! و یه نفر میخواد نسل بعدش اون سختیمی

 درکش کنه، هرجور شده درد خودش رو به اون فرد تحميل کنه! 

 جای من تصميم نگيره؟خب باید چيکار کنم که دست از سر من برداره و انقد به -

گيری؛ امّا ای تصميم گيرنده نيست؛ در آخر تویی که تصميم مینه زهرا، نه گدرت و نه هيچکس دیگه -

گه تو آینده هم از تصميمت پشيمون شدی، پشيمونيت از انتخابِ اشتباهت جوری تصميم بگير که حتی ا

 تکليف کنن.که اجازه دادی دیگران برات تعيينباشه نه این
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ای اش نگاه کردم؛ انگار تنها اميدی که داشت نجات دادن من بود تا زندگیهای خستهبه چشم 

 شبيه خودش و زهرا نداشته باشم.

کاری جز زل زدن به سقف اتاقم نداشتم. برای ی هيچو من حوصله چندین ساعت گذشته بود 

که بابا امروز رفته بود شرکت، فکر کنم کارم را هم از رفتن به باشگاه زیادی خسته بودم و با توجه به این

 دست داده بودم.

خواست با ساعت هفت بود و من هنوز هم قصدی برای حاضر شدن نداشتم چون هيچ دلم نمی 

 های زهرا، دم گوش مادر شوم.پچ کردنرفتنم باعث قطع شدن پچ بيرون

باالخره همّت کردم و از روی تخت بلند شدم و سعی کردم لباسی روشن و پوشيده بپوشم تا  

ای زدم و بيرون رفتم و بدون توجه به ی سادهام مشخص نباشد. موهایم را شانههای خونی روی سينهرگ

 ها شدم. و شستن ميوه زهرا، مشغول کمک به مامان

 خوای سرت کنی تو؟ چيزی نمی -

 با لحن آرامی گفتم:

 زهرا من شبيه تو نيستم؛ یه بار برای هميشه بفهم! -

کردن با من را نداشت. در این شانزده سال فقط در همين ی بحثدیگر ادامه نداد. انگار او هم حوصله

 مسئله باهم اشتراک داشتيم؛ ميل به سکوت.

باری که باهم مثل دو خواهر واقعی بودیم، یک روز قبل از این بود که در نوزده سالگی آخرین 

وقت رابطه من و زهرا درست نشد. گير گشتِ ارشاد افتادم. روز بعدش دعوایی شد که بعد از آن هيچ
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ا دانست. راستش در این چندسال، زهرا بارهمنطق شوهرش به خودش میهای بیانگار من را مقصر حرف

ها برای یک خوشگذرانی کردم که آن توهيناش را با من درست کند امّا من هميشه فکر میتالش کرد رابطه

 بچگانه، زیاد بود. 

هایش را عوض شدیم و بابا هم با اصرار و التماس مامان، لباسکم به ساعت نُه نزدیک میکم 

 کرده بود. 

شد. من بودم شدیم، دلهره من بيشتر مین نزدیک میمانداشتنیهرچه که به آمدن مهمان نسبتاً دوست

 کنند.اند که مخالفت میام چی شنيدهخواستم با او باشم امّا این حق را نداشتم که بفهمم خانوادهکه می

 را روی ميز پذیرایی گذاشتم.  با صدای زنگ دَر نفس عميقی کشيدم و ظرف ميوه 

ای پوشيده هن سفيدِ نسبتاً گشادی با کت مشکی و مخملیای وارد شد. پيراگل سادهکاوه با دسته 

 مان را درک کنم. توانستم فرق او و پدرم و حتی فرق او و خانهبود که راحت می

های تصنعی زهرا، کتش را درآورد و پيش من، روی های مادرم و تعارفآمدگوییبعد از خوش 

 مان نشست.مبل دو نفره

ی شومی برای کرد؛ انگار که خاله خرسه نقشهمن را بيشتر نگران میهای پدرم با او، و بشخوش 

 من و او داشت.

 ی زهرا بعد نشستن، فهميدم که جنگ شروع شده:با اولين جمله 

 خواهرم بهتون راجع به بيماریش گفته؟ -
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سکوت آمد، به سختی خودم را کنترل کردم تا به سمتش دمپایی پرت نکنم. تنها کاری که از دستم برمی

که او حرفی بزند توجيه کنم که من فقط یک جلسه او را دیدم و این مسئله خواستم قبل از اینبود. نمی

 ای راجع به رفتار او نداشتم.شد. هيچ تصور ذهنینباید در قرار اول گفته می

 خواسته بهم بگه. خب... معلومه که نه! ما فقط یک قرار باهم داشتيم. مطمئنم می -

خواست از زبان خودم ای؛ انگار که میرا با خونسردی کامل تمام کرد و حتی نپرسيد چه بيماریاش جمله

 بشنود.

 اش نگاه کردم.نفس عميقی کشيدم و به چهره 

خوام بيشتر باهات ادامه بدم مطمئن نبودم. من ده که میخواستم بهت بگم ولی خب راستش از اینآره می

 دونم برای چی به وجود اومده. درمانيم نداره!اری پوستی که نمیساله که روزاسه دارم؛ یه بيم

 اش زمزمه کرد:سرش را تکان داد و با لحن هميشگی 

 پس االن مطمئنی! -

 مان شوکی وارد کرد:پدرم به جو بين 

 شما هم حتما چيزایی دارید که از دخترم مخفی کردید. -

 خواستم مطرح کنم.هرچی بوده میی ما مسائلی داریم، ولی خب مخفی نکردم همه -

 ای!کنم: هر مسئلهای که دارید، تاکيد میخب فکر کنم االن وقت مناسبی باشه برای هر مسئله -
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قدر داغ شده بود که انگار توانستم نفس بکشم. صورتم آندستانم به لرزش افتاد. درست نمی 

 ام با ليوان آب جوش سوخته است. سالگیدوباره مانند شش

 فقط من نبودم که متوجه منظور پدرم شده بودم. لبخند روی لب کاوه محو شد: 

 خواید بدونيد؟چی می -

آميز اش تکيه زده بود، با لبخندی طعنهطور که به مبل یا بهتر بگم به تخت سلطنتیبابا همان 

رده خيلی که مادرش رهاش کحال پسر کوچيکت چطوره کاوه جان؟ حتماً بعد از این جوابش را داد:

 سختی کشيده.

کشيد. اش نگاه کردم؛ سرش را پایين انداخته بود. خجالت میلرزش دستانم متوقف شد. به چهره 

که یک پدر مجرد برایم سوال بود که از چی؟ از اینکه قبالً ازدواج کرده و همسرش رهایش کرده؟ از این

 است و خودش تنهایی هم برای پسرش پدر بوده هم مادر؟ 

 که بحث را برده، به من خيره شده بود. سکوت کرده بود و با غرور و افتخار به اینپدرم 

دانستم. کاوه سرش را باال آورد و کلماتش را ناراحت بودم که همچين مسئله مهمی را نمی 

 بخش بيان کرد:بخش

 می... خواستم بهت... -

 کنترل خودم را از دست دادم و ناخودآگاه فریاد زدم: 

وهشت سال سن فکر جور چيزا نيست؟ چيه؟ نکنه با سیوقت نشد؟ مگه قرار اوّل زمان گفتن اینچی؟  -

 کردی تو قرار اوّل باید راجع به رنگ و غذای مورد عالقت ازت بپرسم؟
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دادن مهمانی نداشت. پدرم با خداحافظی گرم با رفتن من داخل اتاق، دیگر جمع دليلی برای ادامه 

 راهی کرد؛ انگار که هيچ اتفاقی نيفتاده است. ای کاوه را و صميمی

داند، برای شکستنش ضعفی برای خود میکه آن را نقطه انگار که با غرورش بازی نکرده و از موضوعی

اند و مانند دو خط استفاده نکرده است! پدرم امشب کاری کرد که زهرا و مادرم که در دو جهت متفاوت

زده خيره شده بودند و دلشان به حال کاوه شود، هر دو بُهتهم شبيه نمیوقت رفتارهایشان بهموازی هيچ

 سوخت.می

اش ناراحت کاریام هردو از کاوه ناراضی بودیم؛ امّا با یک تفاوت بزرگ: من از پنهانمن و خانواده 

 اش. ها از گذشتهبودم و آن

ی کاوه اهميتی ندارد چون ز گذشتههای روی ميز افتاد؛ فهميدم که ناراحتی پدرم انگاهم به نقاشی 

 ی من و خودش مشکل دارد! حاال هم با گذشتههمين

 ای از خواب بيدار شدم. زهرا بود. با صدای مظلومی گفت: با صدای دَرزدن آهسته 

 تونم چند لحظه بيام تو؟می -

 آرامی که گفتم، وارد اتاق شد. نزدیکم آمد و پایين تخت نشست. « بيا»بعد از  

 خوای چيکار کنی حاال؟می -

 به تاج تخت تکيه دادم و زمزمه کردم: 

 دونم. به احتمال قوی مجبورم دوباره دهنمو ببندم و تابع دستورات پدرجان باشم. نمی -
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کردند، طور که دستان گرمش دستانم را لمس میزهرا بعد از چند لحظه، سکوتش را شکست و همان

 گفت:

 دفعه دیگه حرف بزن. نه! هانيه این -

 بغضش را خورد و ادامه داد:

 خوای مثل من باشی. اگه نمی -

اش شد فهميد که دوباره یاد خودِ حقيقیاش میفينکردم امّا از صدای فينتو صورتش نگاه نمی 

 افتاده است.

 دونستی؟تو مگه نمی -

 چی رو؟ -

 کنه؟ که بابا این موضوع رو فهميده و داره مخالفت میاین -

 ای بوده مشکل داره!نه نه! مسئله این نبود. به من و مامان گفته بود چون مامانش زن ضيغه -

 جوابش را ندادم؛ درواقع نایی برای پاسخ دادن نداشتم. زهرا این را فهميد و دیگر منتظر پاسخ من نماند:

دونم شاید صالحيت میهانيه فکر نکن که کی داره این حرف رو ميزنه، فقط به درستيش فکر کن.  -

 ها رو به تو نداشته باشم امّا کاری نکن پشيمون بشی.گفتن این حرف

 هام رو ببندم رو موضوع به این بزرگی؟یعنی چشم -

 دونم منظورت از موضوع بزرگ نگفتن حقيقته نه خود حقيقت!با شناختی که ازت دارم می -
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 را از دستانش بيرون آوردم.ای زدم. دستم به صورتش خيره شدم و لبخند عصبی 

 حاال که چی زهرا؟ االن دنبال چی هستی که یهو انقد مهربون شدی؟ -

خوام تو انتخابت دخالت کنم اما بذار تو آینده اگه خواستی پشيمون بشی از تصميم اشتباهت من نمی -

یه وکيل و نقاش با که دونم اینهگيری رو از خودت گرفتی. چيزی که میکه فرصت تصميمباشه نه از این

استعداد نيازی به زندگی با پدر پولدارش نداره! حتی اگه با کاوه ازدواج نکردی هم از اینجا برو. نذار 

 ی بابا تو ذهنت خراب بشه.بيشتر از این چهره

کرد که من سيزده سال دارم و گفت؛ بابا برای من پدر بدی نبود امّا هنوز فکر میدرست می 

 من تصميم بگيرد و دليل این طرز فکر تنها من بودم که هنوز از پدرم جدا نشده بودم.  جایتواند بهمی

 ام نگاهی کرد:های مشکیدستم را در دستانش گرفت و به الک 

 دونی اولين بار که الک مشکی زدی و اومدی عروسی یسنا، چقدر دوست داشتم امتحانش کنم؟ می -

 قم را ترک کرد.انگيزی اتابعد از لبخند کوتاه و غم

 بلند شدم و موبایلم را از روی ميز برداشتم. سایلنت بود، با پنجاه و سه تماس از دست رفته. 

 « جور چيزا نيست؟چی؟ وقت نشد؟ مگه قرار اوّل زمان گفتن این» 

ام ی پوستیچرخيدند. مگر من به او راجع به روزاسهجمالتم مثل موسيقی روی تکرار در ذهنم می 

 ودم که حاال از او توقع داشتم راجع به بچه داشتنش به من بگوید؟گفته ب

 روز بهترین زمان برای درست کردن گندکاری سرشب. ساعت چهار و نيم صبح بود و همين 
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ساعت به این جمله خيره شده بودم؛ دو تيک آبی داشت امّا در جوابش نيم« لوکيشن بفرست» 

لوکيشن و پيامی »حرفی زده نشده بود. با پيامی که آمد گوشی را خاموش کردم و سریع حاضر شدم. 

 « با محتوای: مواظب باش!

از اش افسردگی و عذاب وجدان بگيرم. انگار برفتار زهرا کاری کرده بود که از دزدیدن ماشين 

 هم برایم همان خواهر شانزده یا شایدم هفده سال پيش بود. 

ام بگویم و اش شدهکردم که چه به مردی که در قرار اوّل دلبستهدر طول راه فقط به این فکر می 

 شدم. کردم، بيشتر گيج میگندم را درست کنم، امّا هرچه بيشتر فکر می

اش رسيدم، سریع و بدون وقفه زنگ را به درِ خانهسرتاسرِ وجودم را استرس پر کرده بود. وقتی  

 زدم.

 ای صحبت کند:در را باز کرد. حاالت صورتش را آناليز کردم. خسته بود و مستاصل. نگذاشتم کلمه

ترین چيزا. مثل خوام بيشتر راجع بهت بدونم، حتی کوچيکچيزی که اومدم بگم اینه که... من می -

 ات و کلی چيزای دیگه. ز چه غذایی متنفری و اسم مدرسهکه، چه رنگی دوست داری، ااین

 لبخندی زد و سرش را پایين انداخت ولی بعد از چند ثانيه باز به من خيره شد.

 ترین چيزا. مثل دليل جدایيت، چطور آشنا شدن با همسرت و اسم پسرت!و مهم -

 ی تایيد تکان داد و لبخند دلنشينی زد.سرش را یه نشانه 

 ای یه قهوه با من و پارسا بخوری؟خومی _



95 
 

 اولين سوالم پاسخ داده شد. 

هایش قلبش هم به ه بر چشمتوانستم بفهمم که عالوی احوالش بود. میدهندههایش نشانحالت چشم

بار در عمرم خواستم برای اولينمن لبخند زده. مطمئن نبودم این رابطه سرانجام خوبی دارد یا نه امّا می

 روز!  م زندگی کنم؛ حتی برای چندبا قلبریسک کنم و 

  کیانا کیائی
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 هاپناهگاه پروانه

 یو... مالقات یفرشته ناجیی، زهرا سمای، عالرينگهبان از پشت بلندگو پخش شد: پروانه م یصدا

 به درب... عایسر یددار

 اديب اشتيذم گهیههه شوهرت د داره. یها پروانه بعد پنج ماه مالقاتها بچه ها ؟یمالقات گفت ؟یمالقات -

 ريخنده و تحق یاومدم که سر و صدا رونياز سلول ب قطف ها پر بودهیطعنه و کنا نیسرم از اگهید نهيرم بببچه

زن  دهيبعد از پنج ماه تازه فهم .نمشيبب خواستینکنه. اصال دلم نم تیپرده گوشم رو اذ  نیاز ا شتريکردن ب

 یهاکفش و نشستم. دميکش رونيرو ب یسرمو بلند کنم فقط صندل نکهیبدون ا افتاده. ايش کجا و با کاهحامل

دادگاه  ليزمان تشک ؛اومده بود لميانگار وک خوش بوده. یادیدلم ز دميفهم دمیرو که د یزنانه خانم احمد

 یهمون رو بشم.هبرو فيکث رمرديبازم با اون پ دیبا گهیدو هفته د دمياز حرفاش فهم رو بهم اعالم کنه. یبعد

 که... 

 .دیهاتون برگردوقت مالقات تمومه خانما به سلول_

نگهبان انقدر سفت دستم  تو راه برگشتن به سلول تشکر کردم و از جام بلند شدم. یاز خانم احمد

 تخت بود. یرو دنيداشتم دراز کش ازيکه ن یزيتنها چ شده. اهيکه احساس کردم پوستش س رو گرفته بود

 یشکمم هم بزرگ شده بود عالوه بر بار خستگ گهیروزها که د نیا رنگ زندان. رهيچندان صاف و تتخت نه 

اون که از روز اول به  یبرا .سوزهیاون م یاز خودم برا شتريدلم ب .کردميرو هم حمل م بچه زنو دیخودم با

که فقط من وجودش رو  یموجود کوچک .دهیرو ند ايدن یشاد .دهیوجود اومدنش لبخند مادرش رو ند

 .هما و نه فقط من وجود دار یبا عنوان بچه یزيقبول کنه که چ خوادیپدرش هم هنوز  نم یحت .رفتمیپذ
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قفس شدم اون تنها  نیکه وارد ا یروز نياز اول .نميتخت بنش یدستم رو گرفت تا رو شهيمثل هم

دن گرفتن جرم پدرش به زندان افتاده. بعد که به خاطر گر ییدختر جوان و خوشرو؛ بهيط که  داشتم. هيدوست

هربار که به  شود. تهاز سوزششان کاس یچشمانم را بستم تا کم بهيط یبرا لميوک یهاکردن صحبت فیاز تعر

 .کنمیبعد از بسته شدن را حس م میهاباشد که برخورد پلک یبار نیخرآ نیا کردمیرزو مآ رفتمیخواب م

تر زيانگاما هر دفعه هراس یهمان کابوس هر چند تکرار .شدیباطل م میرزوآن کابوس آ دنیاما هر بار با د

از خواب  ینّيبود و... با گفتن ه ستادهیپنجره ا یلبه هک یوقت نها بود.آهمه  ليدل مانیا یچهره قبل.از بار 

کف دست را بر از شدت فشردن مشتم  میهاسوزش رد ناخن شده بود. يسصورتم از شدت عرق خ .دمیپر

 . کردمیخوب حس م

  ؟یروانه خوبپ -

 جان. بهيخوبم بخواب ط خوبم. +

 .به دست و صورت بزن یبآ هیببرم  ايب -

 یشده بود که گرسنگ یعاد میانقدر درد برا شد. یتش درونم خنثآاز  یب کمآقطرات  یخنک با حس

و  زدید مگروزها کمتر ل نیا .کردین موجود کوچک درونم هم درک مآ یحت در برابرش مثل نوازش بود.

 . کردینم یقراريب

                                                      *** 

  ستن؟يخانم باردار ن نیچهره و بدن الغرم رو به نگهبان کرد و گفت: مگر ا دنیبا د یقاض

 بله جناب -

 ... هگیبار د کیاگر  ديحداقل به اون طفل معصوم تو شکمش رحم کن .هيچه وضع نیپس ا -
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 .ديم نباشاهمن و بچ تيجلسه تموم بشه نگران وضع نیا دیارذهر چه زودتر ب اٌخواهش یقاض یقاآ +

 ها انداخت.به پرونده یسکوت کرد و نگاه یحرفم قاض نیبعد از ا 

چرا از خانم  دیيبفرما ديکن انيارات خود را بظهکه مجدد ا میدار ازين یفرد شاک .یمرديعل یقاآجناب  - 

 . دیدار تیشکا یرعاليپروانه  م

 .متهم به قتل پسر من هستند شونیا یقاض یقاآ +

 د؟یدار یگریقانع کننده د ليدل ایشاهد  امطمئنيد؟ آیاز کجا انقدر  -.

شروع شد که چون  ییاز اونجا هيقض .ومدينظافت به خانه ما م یکه برا شدیم یاخانم پنج هفته نیا + 

 یريکار خ کیبه پول داشتند منم گفتم  ازينداشتند و شوهرش ورشکست شده بود ن یخوب یمال تيوضع

در  یروز چهارشنبه ساعت شش عصر وقت ادمهیدرست  خانم رو استخدام کردم. نیشد که ا نیا انجام بدم.

کن واحد زده در بالکوخانم هم به حالت ش نیرو شدم اهروب نگيخانه را باز کردم با جنازه پسرم در پارک

اند و پسر من رو قاتل شونیکه ا نهیاز ا ريغی؟ کنيم یچه فکر یمن باش یشما جا بودند.  ستادهیما ا یمسکون

 هل دادن؟

 روش گفت:هروب یهاجا کردن برگههفکر کردن و جاب یقیقادبعد از  یقاض 

 .دیيبفرما ؛میرو هم بشنو یرعاليارات خانم مظها دیقضاوت عادالنه با یخب برا -

چادر  یسقوط کنم نگاهم رو دیحاال با نيو هم ستيخال میپا ریبلند شدم احساس کردم ز میاز جا یوقت

که  یزيچ نیخرآ از شدت خون سرخرنگ شده بود. رمیز یصندل ب شده بود.آ سيسر خورد که خ اهميس

 .بود: پروانه...پرواز...کن  نيهم دميشن

 د.ورده شد و همراه با نوزاد شش ماهه خود پر گشوآکابوس بر یطوالن یهاپروانه بعد از شب ین روز آرزوآ
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                                                                ***  

  ماه یهشتم د خیروزنامه مهروماه                                                                             تار1391 

 ی!جرمیبه جرم ب یرعاليپروانه م کشته شدن وضوع:م

  

 یمرديعل مانیا یو هشت ساله متولد شهر پرند متهم به قتل آقا ستيب یرعاليپروانه م شيسال پ کی درست

 یزیب زودتر از زمان موعود و خونرآ سهياش بر اثر پاره شدن کدر جلسه دادگاه به همراه فرزند شش ماهه

و کشتن او متهم کرده و از  کنپروانه را به هول دادن پسرش از بال در اصل پدر فرد مقتول فوت کرد. دیشد

 یماجرا نیا یدرباره قيپرونده پس از تحق رندهيگ یسه ماه پس از مرگ پروانه قاض کرده بود. تیاو شکا

حدود سه سال در  یمرديو پدرش اسالن عل یمرديعل مانیا یکه آقا دياطالعات رس نیسر و ته به ایب

پدر و پسر دست به  نیدوران ا نیاند اما در اداشته قراربوده و مورد درمان  یبستر یروان درمان مارستانيب

 ستميب خیدر تار کردند. یشروع به زندگ یمردمان عاد ریاز شهر مثل سا یازده و در گوشه مارستانيفرار از ت

قرص روانگردان دست به  یادیبعد از مصرف تعداد ز یمرديعل مانیا هزار و سيصد و نود ماه سال نیفرورد

خود  هيتخل یو برا یشوک عصب نیپس از ا مانیپدر ا خانه پرتاب کرد. الکنزده و خود را از ب یخودکش

اعالم شد  یبه طور رسم شين زمان باردار بود متهم به قتل  پسرش کرد و سرانجام پنج ماه پآپروانه را که در 

 .گناه بوده استیب یرعاليکه پروانه م

 موسوی آوا
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 آخرین لقمه از دست مادر

 

 3/۵/136۵فرستنده:پيروز جمال زاده                                                                              تاریخ:

 «پست ایران اداره»گيرنده:مهشيد جمال زاده                                                                               

 

 سالم خواهر عزیزم، مهشيد جان!

شد. دیگر درد صبحگاه هم به سختی از جای خود بلند می مادر از چندین ماه پيش در خواب مدام ناله ميکرد.

ی دیدم که یواشکی به گوشهآمد. بعضی شب ها میمکيد. اما صدایش در نمیداشت کم کم روحش را هم می

من و طوبی همين دیروز داروها و نسخه هایش را دیدیم. اول گریست. رد میرفت و تنهایی از دحياط می

 فکر کردیم مهم نيست اما...

شب گذشت و وقتی که صبح شد دیگر مادر نبود که صبحانه را حاضر کند. حداقلِ ماجرا این است که از 

 درد راحت شد. تسليت می گویم خواهر عزیزم.

 آوا موسوی
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 آرمان شهر درون

های بوکسم رو محکم کردم و شروع کردم به ضربه زدن، باال و ای کردن موهام، دستکشبعد گوجه

 پایين، چپ و راست... 

 حجتی به خودم اومدم. باصدای آقای کردم.ای سير میگهای بود، انگار تو جهان دیای دیگهفکرم ج

 شهرزاد برای امروز کافيه شروع کن به سرد کردن -

قيقه تمرینات کششی اماده شدم. مانتوم رو پوشيدم، شالم رو سرم کردم و زدم بيرون. با بعد از چند د

 ماشين وارد پارکينگ شدم، طبق معمول صدایی جز صدای بلند و جرو بحث از خونه نميومد.

کردم، شيدا با دیدنم به سمت در دوید و خودشو پرت کرد تو بغلم. تو بغلم کليد انداختم و در رو باز

 کردم گفتم:اشکاش رو پاک می مش و همينطور کهکشيد

 هق گفت:کرد با هقکنی؟ همينطوری که داشت گریه میچيه قربونت برم؟ چرا گریه می -

 مامان و بابا باز دارن دعبا ميتنن هق، آبجی من ميتسم. -

 اشکاشو پاک کردم و گفتم:

 کنم.قشنگ برای آبجی بکش من درستش می ام من اینجام. تو برو تو اتاقت یه نقاشیدونهنترس یکی یه -

 لبخند رضایت بخشی زد و بغلم کرد و بوسيدم بعد هم روانه اتاقش شد.

مامان و بابا که انگار تازه متوجه حضور من شده بودند، یک دفعه ساکت شدند. سالم سردی کردم که 

 گواه ناراحتيم بود. بابا شروع به شکایت کردن کرد:

 ام کرده.اومدی. روانی شدم از دست این مامانت! یه بند غر ميزنه خسته وای دخترم! خوب شد -
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 با یه حرکت کتش رو از روی مبل برداشت و رفت. مامانم از اونور شروع کرد: 

 عجب رویی داری! من غر ميزنم یا تو که همش ساز مخالف ميزنی؟... -

 نذاشتم ادامه بده.

 زنيم باشه؟م مفصّل باهم حرف میگيرم بعد ميارم یه دوش میمامان من می -

 سری تکون داد و بلند شد و به طرف آشپزخونه رفت.

بلند شدم برم حموم که یهو یادم افتاد به شيدا سر بزنم؛ در اتاقش رو باز کردم، روی ميزش همينطوری 

 که سرش روی نقاشی بود خوابش برده بود. خندیدم و بلندش کردم و سرِجاش خوابوندمش. چشمم خورد

زدن. دلم به حالش نما میبود با یه خانواده خوشحال که داشتن لبخند دندونبه نقاشيش، یه خونه کشيده 

 ها که نداشت.سوخت، با این سن کم چه دغدغه

ی چيزای امروز فکر لباسامو برداشتم و باالخره تونستم یه دوش سریع بگيرم. زیرآب داشتم به همه

ی ام، چقدر به یه انگيزهی مامان و بابا، به نقاشی شيدا، به این که چقدر خستهکردم، به تمریناتم، به دعوامی

 جدی نياز دارم...

ای بافتمشون. نشستم روی تخت. چشمم به قاب عکسش خورد بعد از خشک کردن موهام یه دونه

کنه و بهم  تونست حالم رو خوبو انگار فول شارژ شدم. همينه! تنها راهش همين بود. فقط اون بود که می

تر شد نزدن یاد گرفتم، ازش یادگرفتم زندگيم که سخت دوباره بده، الگوی قشنگ زندگيم. ازش جاجون

تر ببندم. وجودش برام پراز زیبایی و اميد بود، اميدی که این روزها خيلی های بوکسم رو محکمدستکش

 نيازش داشتم...
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هایی که قراره بهش بزنم، کارایی که باید تصوّر کردم، حرفحاال صد بار روزی که ببينمش رو تو رویاهام تا

 تکشون رو براش تعریف کنم.تک

 گوشی به خودم اومدم. ترانه بود.باصدای زنگ

 زنی؟؟؟تی! آآآآیيييی گوشممم. چرا جيغ میجانم تی -

 گييی؟؟؟ درروووغغغ...راست مييی -

 کنم...رم چک میباشه بابا حاال منم می -

 نکنم از من آبی گرم شده باشه..اا فکرنه باب -

 دم.خييلی خب حاالاا، باشه خبر می -

 کاری نداری؟ -

 قربونت. خداحافظ. -

 چشمم رد شد. سال مثل قطار از جلوی 12تند زدن. تمام اون قلبم شروع کرد به تند

من رو ی زندگی هی همتاپ رو روشن کردم و وارد سایت شدم. سایتی که نتيجههای یخ کرده لپبا دست

دیدم... باورم نميشد... حتما اشتباه شده... اشکام راه خودشونو پيدا کردن و دیگه توش نوشته بودن؛ چی می

 گریه امونم نداد. 

 جيغ کشيدم، انقدر بلند که شيدا از خواب پرید. 

 شکرتتتت!ماااامااااانننن ماااامااااانننن قبول شدممم قبول شدممم خدایا -

 گفت:اش گرفت. با گریه میشویی دوید تو اتاقم. با دیدن نتيجه اونم گریههای ظرفبا دستکش مامانم
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بگردم خانم جواب بذاره؟ الهی دورت همه زحمت رو ببينه و بی دونستم مامان جان! مگه ميشه خدا اونمی

 من!دکتر 

ِ من نبوده. اگه همش کار دونستمکرد که همش زحمت من بوده، ولی من که میشاید مامانم فکر می

 زدم...می داد همون روزای اوّل جااون نبود و به من انگيزه نمی

های فاميل خسته شده بودم و از شَرّ همشون ها و تبریکچند روز گذشت و من حقيقتاً از زنگ زدن

 به کافه پناه بردم. 

 م سمتش.زد. رفتميز نشسته بود و نوشيدنيش رو هم می ترانه خيلی جدی پشت

 تی خانووم!به به! احوال تی -

 چيه باباا چقدر دمقی! حاال مگه دنيا به آخر رسيده، نشد سال بعد نه سال بعدش.

 دلت خوشه هااا خودت قبول شدی فکر کردی راحته؟؟؟ -

 اش رو با بغض بدی گفت که قلبم رو به درد آورد. کنارش نشستم و سفت بغلش کردم.اخرین جمله

رم کنيم. شده یه سال دیرتر میگيره! باهم درستش میام میاینجوری بغض کنياا منم گریه نبينم دیگه -

 دانشگاه تنبل خانومو برسونم به درسا.

 اش گرفت. گوشيم تو جيبم لرزید. خنده

 اه باز اینا... -

 کيه؟ -

 هيچی بابا حتما فاميلی دوستی چيزی، دیوانه شدم این چند وقت. -
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 ه!عه حاال جواب بد -

 ول کن بابا حوصلشونو ندارم. -

 گم...جواب بده بهت می -

 از دست تووو -

 الو. بله بفرمایيد خودم هستم... -

های بزرگ و معتبر زنگ زده بودن ازم به عنوان یه رتبه برتر وقت مصاحبه شد. یکی از مجلهباورم نمی

 بگيرن. 

 شهرزاد کی بود؟ -

 هان؟ -

 گم کی بود!می -

 اشتباه گرفته بود. آهان. هيچی -

 خواستم بيشتر از این دلش بسوزه. نمی

 تی من باید برم جایی، یه کاری برام پيش اومدهتی -

 اوهوم باشه برو -

 بغلش کردم و بوسيدمش.

 کنيم باهم.دورت بگردم غصه نخوریاا. حلش می -
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 خدانکنه. مرسی عزیزم. -

و فقط چشم انتظار یه سوال بودم که اگه اونو  باالخره روزی که چندین سال منتظرش بودم رسيد. فقط

 پرسيد انگار خدا دنيارو بهم داده بود...ازم می

 این؟خب آماده -

 بله. -

کنکور تجربی هستيم. خانم شهرزاد مرادی. خانم مرادی، از خودتون و شيوه درس  ۵درخدمت رتبه  -

 خواندنتون برامون بگين.

سواالرو جواب دادم. باالخره رسيد به اونجایی که منتظرش بودم. چيزی از بس هول بودم نفهميدم چجوری 

 تونست خستگی این سه سال رو به راحتی از تنم دربياره...که می

خواستم بدونم که توی این راه چه کسی بيشترین کمک رو بهتون کرد و بهتون انگيزه خب خانم مرادی می -

 بخشيد؟

 انه، حتی شيدا، همه توی ذهنم چرخيدن؛ ولی با قاطعيّت گفتم:نفس عميقی کشيدم. مامان، بابا، تر

شما بشينم و مطمئنا کس  قهرمان زندگيم! الگوم. کسی که اگه نبود هيچوقت امکان نداشت من االن جلوی -

 من بود. ای جایدیگه

 الگوتون؟ خيلی مشتاقيم بدونيم ایشون کی هستن. -

 ایشون... -
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زمين بودم. نفس عميق و طوالنی کشيدم و از ته دل ترین آدم رویمصاحبه تموم شد و من خوشحال

 ترین خواب زندگيم برم...ترین و شيرینگفتم خدایا شکرت! رفتم که امشب به راحت

 سارا یزدانی
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 روز هر ساعت، هر دقیقه، هر افکار

 .کنممی درک را صدایی سکوت ميان در

 .دیگه شد. بخواب نيم و یک ساعت- 

 همين تا نبودم دنيا در هنوز وقتی شناسم. ازمی است روز هفت و ماه چهار و سال پانزده را صدا این

 االن.

 .چَشم -

با  چَشم شدند. این جاری زبان بر سریع حروف ولی نبود بلند صدا قبل بار چهار مثل هم بار این

 دوشاخی کنار به را موبایل .گذارممی خودش جای را صندلی .شوممی بلند پس داشت؛ فرق دیگر هایچَشم

 ها خاموشچراغ حاال .ميرسانم آرامش به کليد یک فشار با را اینترنترسان دستگاه هایچراغ و آشپزخانه

 .صدا یک از دریغ است، خوابيده آرام موبایل و زندنمی دیگر رسان اینترنت دستگاه قلب است،

 و بردار احتياط با را سوم قدم جلو؛ قدم دو راست، به چرخش جلو، قدم سه .هستم بر از را مسير

 .ميخورد پتو به پایم انگشت نوک قدم آخرین .نگيرد را در دستگيره آستينت گوشه باش مراقب

تازه  های دیوار روی خودرویی نورِ رقصِ .هستند باز هایمچشم هنوز .خوابممی خود سرجای آرام

 مسافربر؟ یا است مسافر دارد؟ همراه یا تنهاست رود؟می کجا به یعنی .دهدمی قلقلک را روحم شده، کاغذ

کرد؛  فرار اول همان دیوارها روی نور است؟ نامعلوم هم خودش برای مقصد یا رودمی کجا داند می اصالً

 انداخت.. . جانم به خيال و سوال هزار اما

شود. چه شد که سهراب توفان میهای آرام ذهن کوچه باغ .کندمی اعالم را امشب افکار جنگ شروع قلبم

؟ چرا آن یکی شاعر «کران باشد.و فکر کن چه تنهاست، اگر ماهی کوچک دچار آبی دریای بی»... گفت: 

 دلنواز گفت: 
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 همه این از کشيم... ولی بعدمی را کشيم، دردمی را فریاد کشيم،می را انتظار کشيم،می را آه کشيم،می را ناز»

 ؟«دهد.می آزارمان چه هر از بکشيم دست بتوانيم که ایمنشده خوبی نقاش آنقدر سال

 ؟«...از هر آنکه به او دل دادهایم»خوانم را می« دهداز هرچه آزارمان می»چرا من 

 ببرد؟ را داده دل دلِ آیدمی دلش چطور دلبر کيست؟ عاشق و داده چيست؟ دل عشق و دادن دل

 دهخدا لغتنامه و عميد فارسی فرهنگ در منظورم دهد؟می معنیعاشقی  و عشق اصالً چه؟ یعنی عاشقی

 در که جایی سرود. مثلمی سهراب که هستم عشقی معنای به دنبال من .نه و... هم کتاب و فيلم نيست. در

 وسعت به مرا عشق تنها عشق، و کندمی سيب یک گرمی به را تو عشق تنها عشق، و».. گفت:  مسافرش

 کار اول همان ما یی غصهقصه»آید رفيقی گفت: کشد وقتی یادم میآه! قلبم تير می«. برد... هازندگی اندوه

 «. نبود یکی بود یکی گفتيم که روز همان شد؛ تمام

دچار  هم من گمانم به اما خواهم.نمی ! نه؛ غمناکی نازک خيال . چه..شوم دچار هم من روزی نکند

 به هم باز دارم که تنفری احساس یهمه با چطور دانمنمی فقط ای.نشده دچار تو نکن؛ اشتباه . . نه..امشده

دچار  این باشد، چه هر حال هر به بدهد... . را من جواب باشد نداشته دوست او اصال شاید .دهم..می او پيام

خواهم می فقط .باشد غمگين تنها او خواهمنمی فقط است. من است. مهربانی دوستی فقط نيست. این شدن

مهمان  اورا بود، سردش وقتی مثالً یا بزنيم لبخند دنيا شيرینِ ینيمه به هم با خواهمباشد. می بهتر کمی حالش

 .دارم تن بر که پالتویی جيبِ گرمایِ مهمانِ کنم؛

 را روحم است. سرما، شده هم سردتر روزها این .است سرد ناجوانمردانه بس هوا .است سرد هوا

 ترقبل کمی خيابان، یگوشه دارد، سال سه از کمتر که دخترکی باید شهر. چرا خاکستری سوی و سمت بردمی

 حتما کسی .اندندزدیده را او باشند. نه؛ دزدیده را او بود. نکند تنها او بفروشد؟ جيبی دستمال چهارراه از

 .است بوده مراقبش ترآن طرف کمی



110 
 

وقتی  از ربع قراری. یکبی اینک و شوم؛می مادربزرگ نگران دليل بی وحشی، فکر همه این ميان در

ببينم. با  را اطراف توانممی و اندکرده عادت تاریکی به چشمانم .گذردمی زد فریاد سکوت ميان تاریکی

واقعا  .است خوب او زند. حالمی چرخی تخت کنم. رویمی نگاه را مادربزرگ درجه پنج و چهل چرخشی

مرگ  منتظر شدن بستری برای بيماران که است کرده بيداد مردم ميان درد قدری به روزها این .شاکرم را خدا

طبيعی نيست.  دنيا حتی... احواالت یا و فرزند یا است مادر دیگری آن اینکه به توجهبی هستند؛ بيماران دیگر

 بود، امتحان درد بود، مشکالت هم آن از است. قبل گفته خدا به را چيز همه سوری کودک آن ندارم شک

 دست دادن از با دیگری درد، و بيماری با یکی فقر، با یکی باید چرا .شویم امتحان باید چرا دانمبود. نمی

 و خوشحال کردندمی پارو پول همه بود. کاش خوبی فقط عالم، سراسر جا،همه شود؟ کاش امتحان عزیزش

 بودند. کاش... 

 باید به نباشد، هم خوب اگر خوب... حتی خيلی خيلی خوب، خيلی است؛ خوب اوضاع روزها این

 دلتنگی بر غم، بر کند غلبه چطور داندمی خوب داند. خيلیمی خيلی پایان. مامانبی غم بر خندید مامان قول

 که  است درست دانم. مثالًمی حدودی تا هم من .همينطور هم نيست. بابا که صدایی برای

 را لبخندش زده لک دلمان»

 «را همانندش یافت نتوان هرگز که او 

 سکوت فقط بينيم،می است شده خالی آن گوشه یک که ایسفره روی چنگال و قاشق چهار وقتی اما

دانيم بندد چون میهایمان نقش میبر لب« انگيزتر است.خنده تلخ من از گریه غم»لبخندهای  آن از کنيم یامی

 شوم.می ذهنی اور دوز دچار افکار، حد از بيش مصرف اثر در«... . تا شقایق هست زندگی باید کرد»

 از چشمانم مروارید چقدر یعنی دیشب .دارد نم سرم شوم. بالش زیرمی خارج سراسيمه کما، حالت از

 .است دقيقه بيست و نه و هفت .کنممی نگاه را ساعت آلودخواب و گيج حالت همان با است؟ ریخته
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یک  تأخير، دقيقه یک شوم. بابتمی کالس تپند. واردمی دوباره رساناینترنت دستگاه هایچراغ

 اشک انقدر که شده بود چه دیشب راستی .ميکنم اضافه کالس هایپيام دفتر به« سالم. بابت تاخير ببخشيد.»

 ام؟ریخته

 طنز حرفی که شدممی گم خودم در دوباره گذرد. داشتممی فکرم ریل روی از سرعت با افکار قطار 

درخشش  ميان جایی ام،ایستاده غار در دم که کشيد. در حالی بيرون هایماندیشه خصوصی غار را از روحم

 مردم های مگس هنوز ولی ميکنم تایپ خنده و خندممی طنز حرف آن به همزمان غار، و تاریکی خورشيد

 سوی این از حيران و آشفته است. بسی شده خراب ذهن این گمانم کنند. بهمی صدا گوشم آزار غار، کنار

 داندمی هياهو این همه با ولی خنددمی گاه گرید،می گاه کشد،می فریاد و جيغ گاه رود؛می دیگر سوی به غار

 فقط من دانستمی هم زندگی کاش فقط.کشد می جا هر به خود با و چرخاندمی را آن که زندگی است این

 خوب چه و امنياموخته را دنيا خاکستریِ از حجم این دیدن تحمل هنوز ام؛دیده را دنيا و اندی سال پانزده

 که غار آن جای مثل .زیباتر کمی تر،خوب کمی فقط برد؛می تریخوب جاهای به را و روحم فکر اگر بود

 یهميشه و دارند گفتن سخن توانایی اشرنگين کمانی و جوان که گياهان جایی یا درخشنددیوارهایش می

 حتی... یا زنندلبخند می خدا

ترسم می که زیاد روز. آنقدر هر ساعت، هر دقيقه، هر تقریبا کنم؛می فکر چيز همه به این روزها زیاد

بميرم  خودم در من و بگيرد را دیگر چيزهای خيلی و را امخنده را، کردنم زندگی را، جانم افکار این کار آخر

 .شد گونهاین که شد چه بداند کسی اینکه بدون

 حنانه یزدیان

 


