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نها که دل در گرو ای اصیل، دختری تی دختری از خانوادهخالصه: قصه

خواهان اوست؛ ولی بنا بر دالیلی دهد که او هم عشق پسرعمویی می

شان را شود و بعد رفتنش، اتفاقاتی میوفتد که سرنوشترفیق نیمه راه می

 . ...کند. اتفاقاتی که پر از درد است؛ ولیزیر رو می

خوش صید دلم کردی، بنازم چشم مستت را که کس مرغان  مقدمه: چه

 ی راوحش

 !گیردتر نمیاز این خوش

 خدایا رحمی ای منعم

 که درویش سر کویت

 .دانددری دیگر نمی

  .گیردرهی دیگر نمی

****** 

هایم را محکم آوری بود، مانند هر روز غرولند کنان چشمسکوت خفقان

 .بستم

طاقتم اش بیبید و گرمای کالفه کنندهنور خورشید از پنجره به صورتم تا

و گرمایش  چرخیدم، نورار حکم جنگ داده بود. به هر طرف میکرد، انگ

 به قوسی و کش. زدم کنار را پتو و کشیدم پوفی کالفه  کرد.اذیتم می



 

 

 WWW.98IA3.IR 4 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

   .دوختم پنجره به را نگاهم و دادم بدنم

ها هم گار آننشیند. انبا دیدن پرندگان پشت پنجره، لبخند روی لبم می

دن کردند یا شاید مثل من در حال با دیدن خورشید شروع به آواز خوان

ی کوچکی که به تر شد. نگاهم به پرندهلبخندم عمیقغر زدن بودند. 

 نزد را او خواستمی دلم که بود کوچک قدرآن. افتاد  زدپنجره نوک می

 .دارم نگه خود

با صدای زنگ ساعت موبایلی که  که بود، نگذشته هنوز دقایقی از آرامشم 

کرده بودم، کالفه دستم را روی میز کنار از شب قبل تنظیم 

 .کردم قطع را خراشش گوش صدای و کشیدم تخت 

همین رو کم داشتم! نور خورشید کم بود، صدای گوش خراش تو رو  -

ها میگن به صبح زود جوری آدمهم باید تحمل کنم. یعنی موندم چه

 کنن! پس چرا برای من بعد این همه سال عادیبیدار شدن عادت می

  !نمیشه؟

ه بند تابم که روی بازویم افتاده بود را سرجایش قرار دادم. با فکر کردن ب 

ام، کالفه پوفی کشیدم. حتی با فکر شانه موهای فر و در هم گره خورده

 جنگ میدان از که سربازی پیچید. مانند کردنش درد در سرم می

 .زدم زل رویمروبه دیوار به ناالن و خسته برگشته

بار با صدای تلفن همراه توانستم در حال خودم باشم. اینییقه نمچند دق
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 .. گوشی را در گوشم گذاشتماز جای خود برخاستم

 .سالم ولوله -

 ات، بیداری؟سالم به روی ماه نشسته -

 .اهوم، آماده شم میام دنبالت -

مون کنه، کنیم. ببین کی که این فراز خدانشناس بیرونهمیشه دیر می -

 !فتینگو نگ

باری که با خداحافظی تینا بود دیگر، عادت داشت به غر زدن. آخرین

بار هم آمد. اینوی او قطع کردم، اصالً یادم نمیگوشی را به ر

مان خاتمه دادم. گوشی را روی تخت انداختم خداحافظی به تماس بینبی

های هر روزم بود. بعد قطع تماس، و تا سه شمردم این هم جزو عادت

های رکیک مرا به رگبار که حرصش را خالی کند، با حرفاینبرای 

  .بستمی

نگار انرژی گرفته بودم. بلند خندیدم و بدون نگاه کردن با صدای پیامک، ا

  .به آن، سمت سرویس بهداشتی رفتم

کرد. مشتی آب به صورتم پاشیدم خنکی آب وجودم را سرشار از لذت می

ی کسالت و حال بد برای می دادم. همه با ادا و اطوار ابروهایم را تکان

هایم کامل زمانی که چشمطور بودم تا قبل بیدار شدنم بود. همیشه همین
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گفتم؛ ولی وقتی از تخت جدا راه میشد، به زمین و زمان بد و بیباز نمی

مان عین زمین و شد که فرقشدم، انگار شخص جدیدی خلق میمی

  .آسمان بود

ها انداختم فتم. نگاهی گذرا به آنهایم رمت کمد لباسبعد انجام کارها، س

وقت قدرت انتخاب نداشتم. تم. هیچی لبم را به دندان گرفو گوشه

کردم. گرفت را تن میهمیشه اولین چیزی که جلوی چشمانم قرار می

که هربار تینا غر میزد اصالً برایم مهم نبود دیگران چه نظری دارند. با این

کردم و فقط به او گرفت، اصالً توجه نمیپوشیدنم ایراد می و از طرز لباس

 .دیدمخنهایش میو حرص خوردن

ی لبم نشست دست در موهای فر و موج دارم کشیدم لبخند تلخی گوشه

 .و جلوی آینه ایستادم

دونه تنهایی از من چه موجودی ساخته؟ وقتی کسی نیست اون چه می -

ی چی باید به خودم ام حرفی بزنه، واسهنظری بده یا از زیبایی و زشتی

 !رسیدم؟می

ی او چند بوق تینا رفتم. درب خانهطبق روال هر روز سر راهم دنبال 

 روی زنان نفس -نفس. دویید ماشین سمت و آمد بیرون حیاط از  زدم.

 :نشست جلو صندلی

 .اوف نفسم باال نمیاد -
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 .لبخند زدم 

 خوای نفس مصنوعی بدم؟جون! می -

 .وار نگاهم کرددشنچ 

ر رو جان عزیزت نفسم بند اومد هم بذار بمیرم. نذار هیچ کس این کا -

 .باهام بکنه

 .بلند و شیطانی خندیدم 

 خندی؟زهرمار! به چی می -

کردم. دندونش هم مصنوعیه، تون فکر میبه آقا اسماعیل باغبون خونه -

 !نه؟

 .ای برایم رفتچشم غره

 !تونم غذا بخورم. اَهوقت نمیحیوون اآلن تا چند  زر نزنی نمیگن اللی! -

برسیم، هردو سکوت کردیم و تنها  حرف فقط خندیدم و تا به مقصدبی

 .موزیک مالیم در فضای ماشین پخش شده بود

کردیم ایستادم. به تابلوی جا کار میدرب مشاور امالکی که در آن

م را به طرفین جدیدی که نصب شده بود نگاه انداختم و با تأسف، سر

 .تکان دادم. نیشخند زدم و از ماشین پیاده شدم
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 !قدر تو احمقی آخهاز! چههه، مشاور امالک فر -

 .ام، نگاه از تابلو گرفتمبا نشستن دستی روی شانه

باألخره کار خودش رو کرد. به خدا این مردک جنون داره. کالً برای  -

بشه من این رو  کنه. آخ کیحرص در آوردنم از هیچی دریغ نمی

 !سرجاش بنشونم؟

 دید، را لبم روی نیشخند وقتی. بود ام و همکارم تینا تنها رفیق صمیمی

 .زد لبخند

ه، با باباش زمین تا دونی که تعادل روحی ندارسر به سرش نذار. می -

جا رسید به این نادون که ما رو کنه. از شانس بدمون، اینآسمون فرق می

ش گیر نده .یه وقت کار دستت میده. از من گفتن و بدبخت کنه. زیاد به

 !از تو نشنیدن

عصبی سمت تینا برگشتم. با نفرتی که در چشمانم نشسته بود، به او زل 

 .زدم

که ی بخواد برای من خط و نشون بکشه! ایناز مادر زاده نشده کس -

تونه هیچ غلطی کنه. یادت نره، ترش هم نمیعددی نیست، از این بزرگ

که زیر بار حرف زور نره پشت ی که اآلن جلوی روت ایستاده، برای ایناین

ی پدری زد س از خونهپا زد به کل ثروت خانوادگی و با یه دست لبا

من هیچی واسه از دست دادن ندارم. برای  دونیمی خودت ببین،  بیرون.
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جا نگهم داره یا اخراجم کنه، پس دیگه در همین برام مهم نیست این

وز نکن که این ببو گالبی یه بالیی سرم میاره. خیلی این حرف  -وزگوشم 

 .من داری ل روبرام سنگینه. مخصوصاً از زبون تو که شناخت کام

 .ی نازک کردچشم پشت و آورد در شکلکی برایم  

ام شما از کدامین دیار آمدین و تخت آه بانوی من! فراموش کرده -

 .ی حقیر را عفو بنمان بندهاید! سرورم، ایسلطنت را رها کرده

ای وارد دفتر شدم. دفتر حرکت و حرف اضافهای به او رفتم و بیچشم غره

ر هم بزرگی بود که در هر چهار قسمتش هر قسمت دو میز و صندلی کنا

روی من بود. کنار هر کداممان یک مرد نشسته قرار داشتـ تینا میز روبه

 .شت که دفتر مدیر بودبود. یک اتاق کوچک در راه رو قرار دا

 .جا مشغول به کار بودندبه جز من و تینا، سه مرد دیگر با دو خانم در آن

دل  در  با لبخند، با همه سالم و احوالپرسی کردم و پشت میز نشستم.

 .نشدم روروبه  نفهمم زبان و گستاخ خدا را شکر کردم که با مدیر 

 چشمکی کرد،می نگاه من های در هم گره خورده به به تینا که با اخم

 آمدن کوتاه قصد تینا همیشه مثل ولی فرستادم؛ او برای ایبوسه و زدم

 ایشانه هم من. کرد کار به  مشغول را خود من به توجه بدون. نداشت

باال انداختم و مشغول کار شدم. کامپیوتر را روشن کردم و به صفحه آن 

کرد. وقتی مستقل شدم،  ای فکرم به گذشته پرواززل زدم، برای لحظه

بدون هیچ کمکی روی پاهای خودم ایستادم. تنها چیزی که از خانه 
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 .تنم بود هایپدری آورده بودم، لباس

دن کار پر از استرس و تنش بودم. نه وقتی وارد تهران شدم، برای پیدا کر 

ی راه شیراز به جایی برای ماندن داشتم نه پول و غذایی. حتی کرایه

ترین دوستم کمی پول قرض نداشتم مجبور شدم از نزدیکتهران را 

 .بود مرگ مانند برایم کاراین بگیرم و 

اشتم، که کسی را کنارم ندوقتی وارد تهران شدم، از تنهایی ترسیدم از این

 .برایم دردناک و خوفناک بود

کردم ترسیدم! سعی میدانستم باید چه کنم! از نگاه مردم میحتی نمی

کردم بیش از بیش قدر تالش میرد کنم؛ ولی انگار هر چهعادی برخو

ام وار خود را به قفسه سینهو قلبم گنجشک شدترس نگاهم آشکار می

 .کوبیدمی

ام، از گذشته بیرون آمدم و با نفرت ریی شخص کنابا صدای گستاخانه

 .سرم را بلند کردم

 !سالم، صبحتون به خیر -

 .من زل زدمثل همیشه مردک با پوزخند به 

علیک سالم. دوباره توی رویا بودین مزاحمتون شدم؟ موندم شما  -

دخترها چی توی سرتونه؟! روزی چندبار خودتون رو با لباس عروس کنار 

 کنین؟می پسر دلخواهتون تجسم
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 .انداختم باال ابرو و دادم  جواب پوزخند او را با نیشخند

ت خودتون و هم مغزتون بیشتر از این کشش نداره. کالً نیس -

دونین. مثال همه رو مثل خودتون می هاتون فکرهاتون خرابه،جنس

 .همون نادانست که همه را به کیش خود پندارد

هات هم تعریف واسه همجنس چون خیلی کنجکاوی، جوابت رو میدم برو

 .کن

از نظر من هیچ مردی الیق این نیست که یک ثانیه فکرت رو درگیر  

 .ش رویا بسازیکنه، چه برسه باها

 رفتنت با  اآلن هم برو که امروز اصالً روز خوبی نیست برای کل انداختن.

 !کن خوشحالم

اش را نشان ندهد. کمی دستش مشت شد؛ ولی سعی کرد عصبانیت

 .تم خم شدسم

  .کنمه؛ ولی مشکلی نیست، خودم کوتاهش میِببین زبونت زیادی دراز -

ی شهمیز کردم. با لبخند کجی که گوچشمکی زدم و دو دستم را حائل 

 .لبم نشست، به او زل زدم

تونی ببینی که زبون من رو کی؟ تو؟ گل پسر توی رویاهات هم نمی -

 !تر هم نتونستاز تو گندهکوتاه کردی. تو که پشیزی نیستی، 
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 :سرم را به طرفین تکان دادم و چیزی که به ذهنم رسید را به زبان آوردم

جوری زبونم رو دوست دارم ببینم چهرو بکن، خیلی ولی تو تالشت  -

 !کنیکوتاه می

 :عصبی غرید

بدبخت اگه دلسوزی بابام نبود، تو اآلن معلوم نبود توی کدوم گدا  -

 ادت که نرفته؟ای بودی. یخونه

که با تمام وجود درد را حس کرده بودم؛ ولی مثل همیشه با با این

ستم خود را آرام کردم و با لبخند سردی و فرو کردن ناخن در کف دخون

 .در چشمان او زل زدم

وقت هم از ذهنم پاک نمیشه؛ ولی یه لطف پدرتون یادم نرفته و هیچ -

 نظرم به   تی محاله،پدر همچین بچه اون از کهاین  چیز برام جای سؤاله!

 . ...برای بده آزمایش یه

ز عصبی بودن های قفل شده و دستی که اوسط حرفم پرید و با دندان

 .سمتم گرفت اش را تهدیدوارلرزید، انگشت اشارهمی

ببند دهنت رو! یه نگاه به خودت بنداز ببین که خودت از کجا اومدی و  -

ننه بابات کی بودن؟ البته تقصیر تو نیست، بابای ما یتیم خونه باز کرده 

 !پدر و مادر بود جمع کرده دور خودشچاره و بیهر چی بدبخت بی
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توجه به حرف او، چیزی روی کاغذ نوشتم و زیر لب زدم و بیند لبخ

 :وار خواندممهزمز

 .از ذهن تا دهن فقط یک نقطه است -

 .تا توی ذهنت حرف بد و خوب رو نچیدی، دهنت رو باز نکن

 .کاغذ را سمت او گرفتم

این هم بذار توی جیبت که اگه یادت رفت مرور کنی و با دیدنش  -

شعورت پایینه. متأسفانه یا خوشبختانه آدمی نیستم  قدربفهمی که چه

 .اشم. توهین نکن، تا منم مجبور نباشم توهین کنمزبون بکه بی

 .حرف سمت اتاقش رفتکاغذ را در مشت فشرد و بی 

سردی به نگاه همه به من بود. تینا با ترس به من زل زد؛ ولی من با خون

بود، ولی در ظاهر چنان آرام و  که در دلم آشوبکارم ادامه دادم. با این

 حیران حرکاتم این با که دیگران  کردمسرد به کارم رسیدگی میخون

 .بودند مانده

تینا تمام حالتم را زیر نظر داشت. مطمئن بود حال خوبی ندارم و در این 

که پرخاشگری دانست. با اینمواقع، به من نزدیک شدن را کار درست نمی

 .شدی وقتی عصبی بودم به من نزدیک نمیاز من ندیده بود! ول

تینا نگاهش را از من گرفت و با لبخند به زوجی با ورود زن و مرد جوان، 

 .که کنار میزش ایستادند نگاه کرد



 

 

 WWW.98IA3.IR 14 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

 .سالم، خوش اومدید -

پرسی کرد؛ ولی پسرک ساکت و با دخترک با لبخند و رویی باز با او احوال

 زمان و زمین با انگار   زده بود. ابروهای در هم گره خورده به میز زل

 .داشت مشکل

مون اومدیم. اگه میشه، ته نباشید. برای فروش خونهسالم عزیزم. خس -

 .مون کنیدراهنمایی

به شدت به تینا برخورده بود. آدم زودرنج و حساسی بود. سعی کرد آرام 

 .دهد قرار خود کالم هم باشد و فقط دخترک را 

  .جاستر اینپیش آقای فراز. مدی برای فروش باید برید -

 .را سمت اتاق او فرستادبا فراز هماهنگ کرد و آن ها 

 .پسر کالفه به دختر کنارش نگاه کرد و آرام در گوش او چیزی گفت 

 هم را صورتش شدن منقبض ی دختر را دیدم، حتی دست مشت شده  

 معلوم. کردم پسرک روح نثار بود ناسزا هرچه دل در و بودم شده متوجه

  .ستناآرامی پسر بود

جه به پسر کنارش، سمت اتاق مدیر تودختر زیر لب تشکری کرد و بی 

  .مجموعه رفت

حوصله به دورتادور خود نگاهی انداختم همه کارهایم مرتب و کالفه و بی 
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خواست هرچه زودتر ساعت کاری ردیف بود دیگر کاری نداشتم دلم می

ای را داشتم که پرنده آور آزاد شوم. حکمند و از آن محیط خفقاتمام شو

کوبد؛ های قفس میاش خود را به میلهبرای آزادی در قفس تنگ و تاریک

نشیند و تاب و خسته در جای خود میولی وقتی راه فراری نیست. بی

 .شودفرسا میتسلیم آن زندگی سخت و طاقت

 :با صدای تلفن، کالفه جواب دادم 

 بله، بفرمایید؟ -

 .لطفاً تشریف بیارید اتاق من -

ر جایش کوبیدم. بلند شدم و سمت ای گوشی را عصبی سحرف اضافهبی

قدر تحمل کردن این موجود سخت بود؛ ولی مجبور بودم اتاق او رفتم. چه

 .به حرف او گوش کنم و برای دقایقی تحملش کنم

نگاهی به الم کردم و حتی نیم ای به در زدم و وارد اتاق شدم. آرام ستقه

  .د کنار میز نینداختمآن زن و مر

  .بله، بفرمایید - 

 .:رویش اشاره کردبا لبخندی مصنوعی به آن زن و مرد روبه 

شون رو بفروشن، لطفاً باهاشون برین تا خونه این خانم قصد دارن خونه - 
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  .رو بهتون نشون بدن

 .دهد آزارم داشت قصد دوباره  ن نبود.کار مبا نفرت به او زل زدم. این  

  !من باهاشون برم؟ - 

 .:ا نیشخند نگاهم کردابرو باال انداخت و ب 

 انتظار که ندارید من برم؟ - 

ی لبم را به دندان گرفتم. با سرم را به عالمت مثبت تکان دادم و گوشه 

  .کار خود را آرام نگه داشتم که چیزی نگویماین

  .دارم، میامکیفم رو بر می - 

  ((.وقت مبارزه نیست، تو رو باید به روش خودت سرجات نشوند ناآل)) 

را بستم و تا ده از اتاق بیرون رفتم. سمت میز خود برگشتم و چشمانم  

در دل شمردم تا آرام شوم. بعد از آرامش نسبی، کیفم را برداشتم و 

 .منتظر جلوی در ایستادم

و دختر با لبخند به قی به من ملحق شدند دختر و پسر جوان بعد از دقای 

 .من نگاه کرد

  .ببخشید عزیزم، معطل شدی - 



 

 

 WWW.98IA3.IR 17 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

 .:لبخندی مصنوعی روی لب هایم نشست 

  .م، زیاد معطل نشدم. من هم تازه جلوی در اومدمکنخواهش می - 

  .اگه میشه لطفاً زودتر بریم، باید زود برگردم 

شت تافه مشکی رنگی که پحرف از کنارمان گذشت و سمت سانپسر بی 

  .بود رفتپرایدم پارک شده 

سرد که خیلی از رفتار پسر بدم آمده بود؛ ولی مثل همیشه خونبا این 

 .:نه باال انداختم رو به دختر کردملبخند زدم و شا

  میشه یه سؤال بپرسم؟   - 

 !بله، حتماً - 

 این آقا چه نسبتی با شما داره؟ - 

 .تکان داد با پوزخند سری از تأسف

ای هم که قراره بفروشیم، برای جفتمونه. اشمه. این خونهنه دادمتأسفا -

 .من به پولش نیاز دارم، اون دوست نداره بفروشیم

 !خب سهم شما رو بخره -

 .فروشم بهشنمی -

 .نپرسیدم چیزی ولی! چیست دلیلش که که خیلی کنجکاو بودم با این
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 .حال خوبی نداره بریم، زیاد معطلش نکنیم. معلومه -

 .د و ابرو باال انداختدیخن

 .ستی جدا بافتهعادت کردم، کالً اینجوری بزرگ شده. تافته -

عقب را باز کردم و نشستم. دخترک هم از  با هم سمت ماشین رفتیم. در

آن در دیگر کنارم جای گرفت. پسر عصبی دستش را دور فرمان ماشین 

 .قفل کرد

 .تون بیاد جلوتون نیستم. یکیراننده -

 .اهی به دخترک کنارم انداختمب نگمتعج

 راست میگه خب، تو چرا اومدی عقب؟ -

 .پشت چشمی نازک کرد 

اش میرغضب من از جلو نشستن خوشم نمیاد، مخصوصاً اگه راننده -

 !باشه

کالفه هوفی کشیدم و پیاده شدم. روی صندلی جلو نشستم و کمربندم را 

 .بستم

 .لی کار دارمفاً حرکت کنید، من کآقای میرغضب! لط -

 خوشش  انگار بودم، انداخته که ایتیکه از انداخت من نیم نگاهی به 
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بخندی که روی لبش نشست و خواست پنهانش کند مشخص ل از آمد،

 او بودم، بر از را او امثال با برخورد بود؛ ولی از چشم تیزبین من دور نشد. 

 یک ریز سختی به کنارش عمر یک  که کسی. بود پدرم مانند درست

 من حتی کرد،می نگاه باال از را همه که کسی دیاکو،  .کردم زندگی سقف

بودم در آن خانه مانند اشیایی بودم که هر از چند  خودش خون از که

 .آمدگاهی به چشم او می

سرم را تکان دادم تا گذشته به سراغم نیاید. اآلن وقتش نبود. نگاهم را به 

کرد. با صدای انه خلقم را تنگ میم. یاد گذشته و آن خبیرون دوخت

 .آهنگی که پخش شد، نگاهم را به پسرک دوختم

 صداش رو کم کنید؟ میشه لطفاً -

 .نه، من دوست دارم آهنگ با صدای بلند گوش کنم -

 .آنیسا نیشخند زد و ابرو باال انداخت

 .کامالً مشخصه. میرغضب هستم، شش ساله -

 .د و دست زدنشسته بود بلند خندیدختری که پشت 

 .باریکال! یعنی تا ته دلم خنک شد -

 .بیشتر کرد ای نکرد. صدای پخش راپسر لبخند زد و توجه



 

 

 WWW.98IA3.IR 20 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

 .کردم اشاره پسرک به تأسف با برگشتم، دختر سمت به نیشخند زدم و 

 باید بستری شه، یه فکری به حالش بکنید. گناه داره -

کرد و راهنما زد.  ینه به پشت سرش نگاهصدا را کمی پایین آورد. از آ

گشت. با چشمان مشکی ی خیابان پارک کرد و سمتم براشین را گوشهم

ای را اسیر کرده باشد به من کمی نزدیک و نافذش، مانند گرگی که بره

که ترس در وجودم خانه کرده بود؛ ولی سعی داشتم آن را شد. با این

 .و پوزخند زدنشان ندهم. با ژست خاصی بهم زل زد 

های آسمون باال سرت جا بالیی سرت بیارم که مرغکنی همینمی کاری -

 .ار بزننز

 ترس ثانیه، از کسری در. شودمی دگرگون حالم دانست با تهدید نمی

 .کردم نگاهش شده ریز چشمان با. داد خشم به را جایش

ر اونی که بال سرش میاد تویی. فک -طرفت رو اشتباه گرفتی حاجی -

یگم کود انسانی خوردم فقط چسبم به صندلی ممی کردی اآلن می ترسم

ای که قراره بهم نشون م، بشین سر جات. مثل آدم خونهولم کن؟! نه جون

 شد؟ شیرفهم  بدی رو نشون بده، بعد هم بزن به چاک.

 .خندید و نشست صاف  چشمانش را ریز کرد و ابرو باال انداخت.

از ای دمِ دستی نیستی، هه از این دختر لوسنه، خوشم اومد. معلوم - 
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 .هایی که با جنگ به دست میاناون

تر از تو هم خواستن ام. تو که خوبه، بزرگنه داداشم، کالً دست نیافتنی -

شون رو از ته بریدم که نخ که چه عرض کنم، طناب بدن؛ ولی طناب

رو، دیگه همچین فکرهای غلطی به سرشون نزنه. تو هم مسیرت رو ب

 .و سر بردیام رخیلی حوصله

 .پسرک نیشخندی زد و دوباره حرکت کرد

گشتی سر ا رو شکر کن امروز حالم خوبه، واگرنه زنده بر نمیبرو خد -

 .کارت

دانستم با سکوت کردم. نگاهم را به خیابان دوختم. بیش از این صالح نمی

 .کسی که شناختی از او نداشتم، دهان به دهان شوم

 .پسر دوختمماشین، نگاهم را به با توقف 

 جاست؟این -

 !اگه شما اجازه میدی -

نازک کردم و از ماشین پیاده شدم. دختر هم پیاده شد و پشت چشمی 

 .کنارم ایستاد

 .خوشم اومد! خوب حالش رو گرفتی -
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 اخم و شد نزدیک هم به ابروهایم  گنگ نگاهش کردم و لبخند زدم.

 .نشست امپیشانی روی ریزی

 مطمئنی داداشته؟ -

 .ه متأسفانهرآ -

 ببخشید، میشه اسمتون رو بدونم؟ -

 .متم دراز کرد و خندیددستش را س

 بله که میشه! اسم من دریاست، و شما؟ -

 .لبخند زدم و دستش را فشردم

 . چه اسم قشنگی! من هم آنیسام -

 . ...ترمرسی. اسم تو خیلی قشنگ -

 .مان پریدپسر گستاخانه وسط حرف

 .کار نیستممن مثل شما بیم شد؟ راه بیوفتین. هاتون تموخاله بازی -

ه دیگه آبرومون رو بردی! یکم مثل آدم رفتار کن، به خدا دامون بس -

 .زنهکسی چشمت نمی

هم از چیزی که  ها رو بذارین برای بعد. توخب این خاله خانباجی بازی -
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 .نداری مایه نذار

 افتادم خودم دای! مزحکی اسم چه  د،پس این خشن خان نامش دامون بو

ها دور شتم؛ ولی وقتی از آندا دعوا و جنگ همیشه دیاکو و رامان با که

 .شدم، دلتنگی رامم کرده بود

فقط یکم دوری شما رو سر عقل میاره. یه دو روز که از هم دور باشین،  -

 .قدر کنار هم بودنتون لذت بخشهفهمین چهمی

 .زدم لز هاآن به متعجب من دامون و دریا خندیدن 

ی برای ما دوتا ببخشید آنیسا جون! ناراحت نشو. این مثالی که زد -

کنم، دامون عشق نیست. آخه ما از هم خیلی دوریم. من ترکیه زندگی می

 .بینیمبار هم رو میجا. هر چندسال یکوطن داره، چسبیده به این

 .هایم نشستبا یاد گذشته، لبخند غمگینی روی لب

پول بدن، از ایران نمیرم. من وقتی برای میلیارد  -لیاردبه من هم اگه می -

ام کنارم بودن، باز هم احساس خفگی که خانوادهرفتم با اینسفر هم می

 .آوردمداد. بیشتر از دو روز دووم نمیبهم دست می

 .دامون لبخند زد و رو به دریا ابرو باال انداخت

تن ها هسواگرنه خیلیعشق آزادی داری،  دتبینی؟ فقط خوبفرما! می -
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 .که حاضر نیستن از وطنشون دست بکشن

 .توجه به من و دامون، سمت خانه حرکت کردشانه باال انداخت و بی

 .جوری عکس العمل نشون میدههر وقت حرف حق بزنم این -

 .لبخند زدم و به دریا خیره شدم

 .دست آورده بهجا اش رو اونهای قشنگ زندگیشاید تجربه -

پوزخند زد و سکوت کرد و سمت دریا رفت، من هم پشت او فقط  دامون

آرام قدم برداشتم. وارد حیاط شدم. قسمتی از حیاط سنگ فرش  -آرام

های رنگارنگ های بنفشه و شمعدانیی کوچکی با گلشده بود و باغچه

 .بود کرده جلب خود به را نظرم 

 !قهچه حیاط خوشگلی! چه با سلی -

 .ندارممن وقتش رو  هنر باغبونه، -

سری تکان دادم و به قسمت دیگر حیاط که پارکینگ سر پوشیده بود  

 .نگاه کردم

 توی پارکینگ سه تا ماشین جا میشه؟ -

 .سرش را به عالمت مثبت تکان داد
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 .بیشتر هم جا میشه -

 .اهوم -

 .را باز کرد نهها را باال رفت و درب خادامون جلوتر از من و دریا پله

فروشی؟ البته ببخشید ها دخالت جان، چرا خونه رو به خودش نمی یادر -

 .کنم؛ ولی انگار این خونه رو خیلی دوست دارنمی

 .برد باال را ابرویش تای یک دریا لبخند زد 

 .جا رو بفروشمخوام اینبه خاطر خودش می -

 یعنی چی؟ -

 .ببین روخیال. بیا بریم بقیه خونه هیچی، بی -

ها را باال رفتیم. م؛ ولی سکوت کردم و با هم پلهکنجکاو بودکه با این

هایم را جلوی جا کفشی که جلوی در بود ایستادیم. خواستم کفش

 .خندید دریا که بیاورم  در

 .در نیار، بریم تو -

 .شانه باال انداختم. وارد خانه شدم

زوایا را بررسی  اممیان سالن مستعطیل شکل هال ایستادم با دقت تم

  احتی طوسی سفید در پذیرایی چیده بودردم، یک دست مبل رک
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و یک فرش نه متری طوسی با طرح برجسته وسط خانه پهن بود. 

. بود گرفته قرار هشت و چهل حدوداً تلویزیونی سه نفره  روی مبلروبه

 را نظرم بود، شده نصب خانه ستون روی که عکسی قاب  رفتم، ترنزدیک

ی هم با خند و دست دور شانهریا و دامون با لبکرد. در آن عکس د لبج

 را خوب حال و شادی  کردند.یک زن و مرد دیگر در عکس خودنمایی می

 .دید شدمی شاننگاه از حتی

نگاه گذرایی به جاهای دیگر انداختم و سمت آشپزخانه رفتم 

و سفید  یطوس هایسرامیک با طوسی رنگ به افدیام  هایکابینت

 .ودبایی ایجاد کرده بهارمونی زی

ی تازه عروس و داماد بود. این همه سلیقه، من را به وجد آورده انگار خانه

 .بود

 .خریدمشمکث میاگه من پولش رو داشتم، بی -

دریا خندید و دامون سر به زیر و عصبی با پاهایش روی زمین ضرب 

 .گرفته بود

 به فروش بره؟کشه قدر طول میبه نظرت چه -

 .ی لبم را به دندان گرفتمداختم و گوشهاال انشانه ب

کنین، که قیمتی که پیشنهاد میواهلل باید یه چندتا عکس بگیرم و این -

 .خیلی مهمه. به نظرم قیمت مناسب بدین زود فروش میره
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 .دامون سر بلند کرد و نیشخند زد

 .کنمونه چیزی کم نمیاز قیمت این خ -

 .ندارمببینین، من برای فروش عجله خواین جاهای دیگه رو هم می 

 :دریا عصبی غرید

 .ولی من عجله دارم! باید زود برگردم -

ات خونه رو زیر قیمت بدم. هر وقت خاطر لجبازی احمقانه تونم بهنمی -

 .زنمفروختم، پولش رو برات می

 .برداشتنیشخند زد و عصبی سمتش قدم 

فروشی. این رو خونه رو می ساله داری اینسال پیش؟! االن یکمثل یک -

گردم. اگه جا رو نفروشم، برنمیفرو کن، تا این خوب توی گوشت

 .ی لعنتی رو بفروشخوای از دستم خالص شی، زودتر این خونهمی

های قفل شده و فک منقبض شده به او زل زد. من کالفه دامون با دندان

 -شیدم. سالنهها، به جاهای دیگر خانه سرک کهای آنتوجه به بحثبی

 اتاقی در پشت  رسید را باال رفتم. ها میهای چوبی که به اتاقسالنه پله

 :خواند را نامم بلند دامون کنم باز را در خواستم تا ایستادم

جا هم یه اتاق بیست خانم توی اون اتاق نرید. دیدی دیگه خونه رو. اون -
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 .اش رو به حیاطهو چهار متریه، پنجره

را ببینم. با حسرت نگاه کردم و سعی کردم  بودم آن اتاقخیلی کنجکاو 

تفاوت از کنارش بگذرم؛ ولی این خانه و صاحب خانه خیلی حس بی

آمدم، ها را پایین میطور که پلهدادند. همانام را قلقلک میکنجکاوی

 :گفتم

 .ین رو به آقای فراز اطالع بدینخواین بذارقیمتی که می - 

هایش را بست و ای چشمانیهیشش کشید و برای ثدامون دست به ته ر

 .نفس عمیق کشید

ی خودتون رو بهم بدین که جا ندارم، لطفاً شمارهای از اونمن شماره -

 .باهاتون هماهنگ کنم

 .شماره آقای فراز رو بهتون میدم -

 .پوزخند زد

 .ات و بگیرممن نیستی که بخوام شمارهی دهن نترس، لقمه -

هایم طور خاصی دست روی نقطه ضعف نبود همه به امروز روز من

گذاشتند. فکم منقبض شده و دستانم مشت شده بود ؛ ولی با می

 .سردترین نگاه به او زل زدمترین لحن ممکن و خونآرام
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کنم. میام ذخیره نی موجودات ناشناخته رو توی گوشیآخه من شماره -

 .ام هنگ کنهترسم گوشیمی

 .کرد نگاهم ه دیوار داد و به سینه تکیه ب پوزخند زد و دست

های پرادعا متنفرم! تو هم فقط ادعات میشه نترسی، واگرنه یه از آدم -

 .خوام بخورمت کهست، نمیشماره

 لذت او هم سعی داشت آرام برخورد کند. انگار از هم کالم شدن با من 

دسته  آنکردم. آدم خاصی بود، از طور حس مییا شاید من این بردمی

اش خوشم بود؛ ولی از نادانیهایی که رابطه ایجاد کردن با او سخت آدم

 .آمد. آدم ابلهی بودنمی

 .مان را پر کردمابرو باال انداختم با چند قدم کوتاه فاصله بین

خورم ها گول میپیش من حرف از ترس نزن و فکر نکن با این حرف -

 توی رو مردی هیچ یشماره من! پسر آقا ببین    بهت شماره میدم.

 ازتون خوشی دل. باشه بابام شخص اون اگه حتی کنم،نمی وارد امگوشی

 .هم باهاتون صاف نمیشه دلم ندارم،

 !هر کاری داشتین، با خود آقای فراز هماهنگ کنین. فعالً روز خوش

 :دریا تا جلوی در آمد. با لبخند به دامون نگاه انداخت و آرام لب زد

 .ت، بکش کنارهاش نیساز اون -
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که شنیده بودم؛ ولی خود را به نشنیدن زدم رو به دریا کردم و با با این 

 .لبخندی صمیمانه، دستم را سمت او دراز کردم

 .تونتون خوشبختم، امیدوارم باز هم ببینمخیلی از آشنایی -

 .اوه! چه جمعی بستی بابا. راحت باش، یک نفرم - 

 .را بلند کردمرا عصبی کنم کمی صدایم  که دامون با طعنه، طوری

 .امیدوارم هرجی زودتر مشکلت حل شه، از هرچی میرغضبه راحت شی -

 اتاقش سمت و برگرداند رو  توجه به مادریا بلند خندید. دامون هم بی

 .ت نیاورد و مثل من صدایش را باال بردطاق دلش راه وسط. رفت

نخوره. هرجا دیدیش، راهت خاله ریزه مواظب باش گذرت به میرغضب  -

ین هم یه نصیحت دوستانه بود، امیدوارم پشت گوش رو کج کن. ا

 .نندازی

  
دریا پشت چشمی نازک کرد و دستش را پشت کمرم گذاشت و آرام 

 .گوشه لبش را به دندان گرفت

ترین تنبیه براش. از ش نذار. پیش این سکوت کنی، بزرگسر به سر -

 .لی به الالش گذاشتن لوس شدهیام لبچگی از بس خانواده

 
خواست دریا جلوی من را فقط در سکوت با او هم قدم شدم؛ ولی دلم می 
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ی روی دلم گفتم تا وزنهگرفت و در جواب دامون چیزی به او مینمی

 .شدتر میکمی سبک

 و خانه به کلی نگاه. برگشتم دوباره در جلوی  ب حیاط را باز کرد.دریا در

 نیشخندی بود، ایستاده پنجره پشت که دامون دیدن با. تمانداخ اطرافش

 .رفتم بیرون و برگشتم دیگری العمل عکسبی و زدم

 با من کاری نداری؟ -

 .ذاشتی میرغضب برسونتتمی -

که توی ماشینش نشستم. بدبخت باری بود بال به دور! اولین و آخرین -

 .کسی که قراره با این بره زیر یک سقف

 .دیددریا فقط خن

تا این حد هم بد نیست، قابل تحمله. دلش مهربونه؛ ولی دوست داره  -

ای که توی وجودش رخنه کرده. خودش رو بد جلوه بده. خصلت احمقانه

الح نمیشه. کاری از ماها ساخته نیست با نصیحت و قربون صدقه رفتن اص

  .که عاشق شه، عشق نگاهش رو به زندگی تغییر بدهمگه این

تونه تغییرش بده. خواستم پیشنهاد کس نمییدم هیچه من داینی ک -

بدم براش دخیل ببندی؛ ولی حیف که کار از دخیل بستن گذشته. 

ها خودش باز شه، اون هم خودش رو باید ببندین تا معالجه شه. گره
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 .خورهمیهام آب نچشم

 
 دریا بلندتر از قبل خندید؛ ولی من حتی یک لبخند هم نزدم با جدیت با

 .دریا حرف زدم، دریغ از یک لبخند

دفعه دیگه به روی گل تو نگاه تش پیدا میشه اینبرو تو، اآلن باز سر کله -

 .ترسم یه بالیی سرش بیارمکنم، روی سگ خودم باال میاد، مینمی

 .رسوندمت! من رانندگی بلد نیستم، واگرنه میببخشید تو رو خدا -

خسته  م یه هوایی به سرم بخوره. هرجانه بابا، راهی نیست. پیاده میر -

  .حافظگیرم. فعالً خداشدم، ماشین می

 .امیدوارم باز ببینمت -

ای، از دریا دور شدم حرف اضافهفقط لبخند زدم و سرم را تکان دادم. بی 

 .داشتمآرام قدم بر -و آرام

 ی سرم را باز کردم وهایم را روی مبل انداختم. گیرهخسته و کالفه لباس

 .کردمکار احساس آرامش میموهایم را در هوا تکان دادم. با این

های نشسته ام رفتم. نگاهی به ظرفی کوچک خانهسمت آشپزخانه

 .انداختم و پوفی کشیدم

 .متون دورخواد بندازخوام بشورمتون. دلم میمن نمی -
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با ابروهای در هم گره خورده سمت سینک ظرفشویی رفتم. به اجبار 

هایی که از چند روز قبل تلنبار شده بستم و مشغول شستن ظرف پیشبند

 .بود شدم

 .ها وقتم را گرفتچند ساعتی گردگیری خانه و شستن ظرف

ها به کار مشغول باشم و به چیز خیلی کالفه بودم. دوست داشتم ساعت

 .چرخید را دوست نداشتمهایی که در ذهنم مییگری نیاندیشم. چیزد

ویزیون بود دراز کشیدم آن را روشن کردم روی تلکه روبهای روی کاناپه 

 ای به محتوای آن نداشتم ،کردم و اصالً توجهها را عوض میو شبکه

 .خواستم خود را به چیزی مشغول کنمفقط می

ام افتاده بود را دور امروز برایم روز شانس نبود. تار مویی که روی پیشانی

 و امروز بردن یاد از انگار ولی   شدم؛ م و با آن سرگرمانگشتانم پیچاند

  .نبود شدنی فراموش بود، شده سبز راهم سر که آدمی

ی لبم را به دندان گرفتم. نگاهم به دادم و گوشهپاهایم را تکان می

 .خوردتلویزیون بود و فکرم در جای دیگر غوطه می

در دست گرفتم. با صدای زنگ موبایل، سمت میز خم شدم و گوشی را 

دانستم اگر جوابش را ندهم، باید وجودش ا زل زدم. میالفه به اسم تینک

 .کردمرا تحمل می

 جانم؟ -

 در بازی مسخره امروز چرا  میرم.جانم و درد! دارم از فضولی می -
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 بود؟ کی پسره این آوردی؟

 .چشم بستم و سرم را به طرفین تکان دادم

ی واسهاب نکردی، بذار تِ خوبی رو انتختینا خیلی فکرم درگیره. وق -

 .بعد

 :کمی مکث کرد و بعد آرام پرسید

 ست؟از گذشته -

 آره، برای گذشته،ست. خیالت راحت شد؟ -

 .نگرانتم -

 .نباش -

 .نمیشه -

 .دونی که از ترهم بدم میادمی -

 !چه ترهمی؟ فقط نگرانتم، همین -

 .من از پس خودم بر میام -

جوری ون شخص چهدیدی با دیدن اگرفتم تا میمی ای کاش ازت فیلم -

 .به هم ریختی
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 .امخسته -

 !کنیخسته نیستی، داری فرار می -

 .جوری فکر کنتو این -

 .کاش بهم اعتماد داشتی -

ام رو خراب خوام با فکر به گذشته آیندهبحث اعتماد نیست، فقط نمی -

 .کنم

 :شنود، گفتکمی سکوت کرد و وقتی دید از من چیزی نمی

 .، مزاحمت نمیشم. خداحافظشهبا -

 موبایل کالفه که منتظر بماند من جواب بدهم، گوشی را قطع کرد. آنبی

 .بستم را چشمانم و کردم صورتم حائل را دستم و گذاشتم امسینه روی را

شد؛ تینا اخالقه به خصوصی داشت. از هر چیز کوچکی زود دلخور می

احت شده؛ ولی که باز از من ناردانستم نبود. میاش طوالنی ولی دلخوری

دادم کسی با این وقت اجازه نمیتفاوت رفتار کردم. هیچمثل همیشه بی

روش از من چیزی بخواهد و این امر برای همه اثبات شده بود. دیگر همه 

 .تواند مرا مجبور به کاری کنددانستند من تا خودم نخواهم، کسی نمیمی

چشمانم گذشت. با  نند فیلم از جلویگذاشتم، امروز ماتا چشم روی هم 
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دیدن شخصی از گذشته، مانند انبار باروت بودم. شخصی که عامل اصلی 

 .فراری شدنم از خانه شد

طاقت بلند شدم و قدر کالفه بودم و پهلو به پهلو شدم که دیگر بیآن

 .نشستم دست در موهای پریشانم کشیدم

ونم عجین انگار با دل و ج ی لعنتیین گذشتهخواین از جونم؟ اچی می -

 رو چیز همه آروم -آروم  داره نشدم، نابود هامکابوس با دید وقتی  شده.

 .کنهمی تبدیل بیداری به کابوس از

ام؛ ولی کور همه دست به دست هم دادن، کمر همت بستن برای نابودی

تا زمانی که  تونه من رو از پا در بیاره.خوندن! من آنیسام! هیچی نمی

ام تصمیم کس نمیدم که برای آیندهزه رو به هیچکشم، این اجامی نفس

 .بگیرن

هایم پوزخند زدم. سرم را به مبل تکیه دادم به روزی برگشتم که کابوس

 .شدند مسیر هم من با 

 ((گذشته))

ای که مانند خانه ارواح مثل همیشه با حال خوب وارد خانه شدم. خانه

 :سوت و کور بود. بلند داد زدم

 !اهل خونه کجایین؟! بیاین عشقتون اومد -
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 .ولی کسی جز خدمه در خانه نبود

 هم   سالم خانم، روزتون به خیر. کسی خونه نیست. آقا شرکتن، خانم -

 .بگیرن لباس امشب برای رفتن

 .جب ابرو باال انداختممتع

 شه؟ برگزار قراره مراسمی چه باز  خبره؟مگه امشب چه -

 .ت و سکوت کردسرش را پایین انداخ

 خبره؟ واسه چی سرت رو انداختی پایین؟با توام! میگم چه -

اش را در دست گرفت و با ی روسریمرجان که زن ریز نقشی بود، گوشه

 .استرس به دور و اطرافش نگاه کرد

که قراره عموتون با تو رو خدا نگین از من شنیدین؛ ولی مثل این -

 .خانواده تشریف بیارن

 .یشخند زدممشت شد و نعصبی دستم 

جا؟ من که بهشون گفتم یا خوان بیان اینخود کردن! یعنی چی میبی -

 !ست، یا جای منها توی این خونهجای اون

 :مرجان سرخ شد و آرام زیر لب گفت

ام دخالت کنم؛ ولی من هم به شما حق میدم، آخه دیدم چه خونمی -
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 .روزهای سختی رو گذروندین

در چشمانم نشست، دستم را روی ی اشکی که حلقهلبخند زدم و با 

 .ی او گذاشتمشانه

 سختم روزهای اون توی همه من، تنها نه. گذروندیم رو  روزهای سختی -

تونم حتی برای یک لحظه مین. شدن سهیم دردهام و من با و بودن کنارم

قدر عذاب کشیدم. مثل معتادی بودم که در حال فراموش کنم که چه

 .ترک بود

من یه معتاد بودم، به عشق اعتیاد داشتم. تمام عزت نفس، احساسات 

 عشق این الیق که  خورد گره  مثبت و حتی هدفم توی زندگی، به کسی

 .کرد یکسان خاک با رو من و نبود

 برگشتن  وجودم خواهانش بود، من و نادیده گرفت رفت.وقتی تمام 

 .محاله امزندگی به شخصی همچین

نیامدم. در اتاق را قفل کرده بودم و عصبی  از اتاق بیرونآن روز تا شب 

 !دانستم چه حسی دارمدادم. خودم هم نمیپاهایم را تکان می

ی در گوشم وقتی مادر پشت در اتاق ایستاد و نامم را خواند، هندزفر 

دانستم اگر خود را به نشنیدن را زیاد کردم. می گذاشتم و صدای آهنگ

 برای حتی داشتم، دوست نهایتبی را   کردم. کژالمی نزنم، او را ناراحت

   .ببینم توانستمنمی را شدنش ناراحت ایلحظه
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توانستم قبول کنم که پدرم با از طرفی خیلی از دیاکو عصبی بودم. نمی

باز کرده  مانها را به خانها روابطش را خوب کرده و دوباره پای آنهآن

 .باشد

دادم، م را خواند. اگر جواب نمیها ایستاد و بلند نامهبار دیاکو پایین پلاین

 .بستمسلماً خانه را به توبره می

بار طول و عرض اتاق را طی کردم در آخر کلید در قفل کالفه چندین 

 .ها ایستادمق بیرون رفتم. دست به سینه باالی پلهچرخاندم و از اتا

؟ اآلن واقعاً از من ذارینخواین؟ چرا راحتم نمیگین؟ چی میچی می -

خوای بگم گاو ات استقبال کنم؟ ها؟! میرزادهانتظار نداری که از براد

بکشن براش؟ یا شیپورچی خبر کنم کل شهر رو خبردار کنه؟ پدر من! 

های شمان، با من کاری ندارن. لطفاً ها مهمونن! ایندست از سرم برداری

 .دیگه صدام نکنید، بذارین توی حال خودم بمیرم

ی حرف دیگری مثل همیشه صدایش سرد و محکم بود، طوری که اجازه

 .دادرا به طرف مقابلش نمی

دونی که فقط پوشی، میای پایین. میهات رو مییکی از بهترین لباس -

 !زنممی بارحرفم رو یک

حتی اجازه نداد مخالفت کنم. سرش را پایین انداخت و سمت اتاق کارش 

 .رفت
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تادم و با نفرت به جای خالیِ دیاکو ای مشت شده، ایسهعصبی و با دست 

 :نگاه کردم. آرام، ولی عصبی زیر لب گفتم

کنی. کار میخوام ببینم چیی خواب ببینی جناب دیاکو! نمیام، میتو -

های منه، یک خورده که باید ام حساب کنم، خونت توی رگهرجور بخو

سخت و نفوذ ناپذیر بهت شباهت داشته باشم. امشب میشم مثل خودت، 

 !کنیی داداشت رو در رو میجوری من رو با خانوادهخوام. ببینم چهمی

وارد اتاقم شدم. در را محکم به هم کوبیدم. خانه در سکوت فرو رفته بود. 

خدمه جرأت حرف زدن نداشتند. همه از گذشته خبر داشتند؛ ولی 

 .شان حکم فرما بودسکوت میان

رمایش فقط خودشان را شیدی بود که اشعه و گها مانند خورسکوت آن

ه بودند، حتی بین سوختند؛ ولی سکوت اختیار کردکرد. مینابود می

شد. همه خود را به کاری مشغول خودشان هم کالمی رد و بدل نمی

 .کردند و خود را به کوری و کری زده بودند

و آتش  خانه مانند جهنمی شده بود که دیاکو هر دقیقه هیزمش را بیشتر

زد و بازخواست می ترین چیز دادکرد. برای کوچکورتر از قبل میرا شعله

انه مانند میدان جنگ شده بود، خدمه هم نقش سربازهایی را کرد. خمی

داشتند که باید همه چیز را بدون هیچ کم و کاستی برای جنگ محیا 

 .کردندمی

تظر ایستاده. گوشم ها مندانستم دیاکو پایین پلهساعت موعود رسید. می
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شان شد صدایکه سخت میشنوم. با اینرا به در چسباندم تا صدایش را ب

 .رسیدرا شنید؛ ولی کم و بیش چیزهایی به گوشم می

 .ی آدم بیاد پایین، نذاره اون روی سگم باال بیادبرو بهش بگو مثل بچه -

ده ابروهایم در هم گره خورد. دندان روی هم ساییدم و دستم مشت ش

 :بود. کژال در جوابش گفت

ام نیست. زبونیدیاکو، اگه دیدی با اومدن اقوامت الل موندم، دلیل به بی -

 احترام به کنم، پذیرایی ازشون خواممی و ایستادم کنارت جااین اگه 

 نیست مجبور دخترم ولی  دارم؛ دوست رو امزندگی و  تو چون توئه؛

 .کنه شونتحمل

کنه. من مرگ دخترم رو به یمن ذهنم خوب یاری ماگه تو یادت رفته، 

ی لحظه -دم، توی لحظهچشم دیدم، دردهاش رو با تمام وجودم حس کر

بارم. هاش میاشک ریختنش خودم رو دیدم که آب شدم و دارم از چشم

جا نیست، حق داره؛ چون نامردی دید، قلبش شکست. اگه اآلن این

ی تلخش یادش بیاد. اش، گذشتهوادهخواد با دیدن دوباره اون و خاننمی

 .خوای کنارت بمونیمدخترم رو راحت بذار اگه می

 او که بودم مطمئن. نشست هایملب روی لبخند مادر،  هایفبا حر

 .شده سرخ عصبانیت از حسابی

کنی؟ کجا رو داری بخوای بری؟ تنها جایی که بعد من رو تهدید می -
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 ونه! شیرفهم شد؟ی قبرستجا باید برین، سینهاین

کمی در را باز کردم و سرم را از الی در بیرون بردم. دوست داشتم حرص 

. ایستاد اشقدمی چند در ردن دیاکو را ببینم. دست مادر را کشید و خو

 روی دیاکو را هایشنفس هرم انگار که طوری  .شد خیره چشمانش در

  .کردمی حس صورتش

من یه دختر بختیاری  برای چی با من ازدواج کردی؟ چون -

 نگاه بهش کسی نذاشت و کرد کار ایل مردم پای به پا که دختری  بودم.

قدم با شما قدم بر چپ بندازه. مثل تو تفنگ توی دستم گرفتم، هم

خاطر قوی بودنم انتخاب کردی و این رو خوب داشتم. تو من رو بهمی

کاری رو که بگه زنه؛ ولی وقتی که حرف بزنه و دونی، کژال حرف نمیمی

های بینمون از انجام میده، حتی اگه پای جونش وسط باشه. نذار حرمت

ی برادرت بد کرده. اگه به عنوان مهمون دونی بچهره، خودت هم میبین ب

هام؛ ولی اگه بخواد دوباره عموش، قدمش روی چشم یداره میاد خونه

سر راه نیاوردم  دخترم رو اذیت کنه، دیگه با من طرفه. من دخترم رو از

 !که هرکس و ناکسی به خودش اجازه بده با قلبش بازی کنه

 .ند و کالفه پوفی کشیددیاکو رو برگردا

شد و چرا مجبور شد که بره. خودت خواد براش توضیح بده که چیمی -

دونی، رامان آنیسا رو دوست داره. این دخترِ ماست که همیشه با هم می
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 .کنهاب میهاش همه چیز رو خرلجبازی

 .مادر نیشخند زد و ابرو باال انداخت

دادم. رامان من این اجازه رو نمی کرد که باهاش بره،اگه آنیسا قبول می -

 .مردی نیست که بشه بهش تکیه کرد

خاطر آبروی من بگو امشب کنارمون  بسه کژال! بسه تمومش کن! به -

 .باشه

اون هم اگه بیاد پایین،  تر از آبروی توئه.احساسات دخترم خیلی مهم -

 !خوامه. نمیغرورش رو خرد کرد

شان با صدای در، اتاق هر دو نگاهدیگر وقتش بود خودی نشان دهم. 

ها چرخید. من با کت و شلوار و موهایی که باالی سرم جمع سمت پله

 پایین را هاپله آرام -آرام. کردم نگاه هاآن دو هر به لبخند با  کرده بودم،

 که کژال رنگ عسلی چشمان به. ایستادم کژال و دیاکو رویروبه و آمدم

 .کرد خیره شدممی جلوه زیباتر اشک برق با

تر کنی که روز به روز قشنگکار میقدر امشب دلبرتر شدی! چیچه -

 میشی؟

 .داد قرار کژال لبخند زد دستش را دو طرف صورتم 



 

 

 WWW.98IA3.IR 44 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

 .مجبور نیستی -

 .تکان دادملبخند ملیحی زدم و سرم را آرام 

دونم؛ ولی دوست ندارم فکر کنن دختر ضعیفی هستم. امشب می -

 قوی گفتی خودت  کنم من دختر توام، دختر کژال. مونم تا ثابتمی

 رو من تونهنمی هیچی کنم ثابت که جاماین امشب! نیست؟ یادت باشم،

 .شده فراموش و نیست مهم برام گذشته کنم ثابت بندازه، پا از

 .کرد نگاه من غرور به دیاکو با 

 .ارمام دوتا کژال دبهم نشون دادی که بزرگ شدی! خوبه که توی خونه -

 .نیشخند زدم و ابرو باال انداختم

تر بلند میشی؟ مگه ای که بخوری قوینشنیدی میگن با هر ضربه -

 .که آدم ضعیفی باشی، بخواد از پا درت بیارهاین

 .کشید ام وار روی گونهنوازشام را بوسید. دستش را کژال گونه

 ((.دردت له گیانم. ))دردت به جونم -

هایش نشست، به ما دیاکو با عشق و با لبخندی که ناخواسته روی لب

گفت کژال جانش شد، میخیره شد. هر وقت حرف از دوست داشتن می

که هر دقیقه و ل با آنقدر جنگیدم که حااست برای به دست آوردنش آن
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رس از دست دادنش در شوم و ترم هست باز هم دلتنگش میثانیه کنا

 .کندوجودم رخنه می

وقتی متوجه نگاه من به خود شد، ابروهایش در هم گره خورد و دوباره 

دیاکوی جدی شده بود که من حتی رغبت نگاه کردن به او را نداشتم. 

تحمل کردنش حتی برای برای من، دیاکو مرد عبوسی بود که 

 برای را مادر  هایمانتنهایی در همیشه  .بود تحمل قایل ریغ ای ثانیه

 .کردممی سرزنش انتخابش

لبخندت زو دیدم، نترس به کسی نمیگم لبخند زدی که چشمت نکنن.  -

سیاستت درسته، کامالً برام یه مرد جدی و عبوسی. قول میدم به همه 

 .تی برای دخترت که از خون خودتهقدر ابهت داری، حبگم چه

 .مادر ابرو باال انداخت و با لبخند به دیاکو خیره شد

مرد باید ابهت داشته باشه. نداشت که تو اآلن سوارمون بودی. با این  -

 !قدر درازه، وای به حال روزی که یکم بهت بخندهسیاست زبونت این

 .تکان داد زد؛ ولی دیاکو با جدیت سرش راکژال با طنز حرف می

 !نباش نگران میشه، کوتاه هم این دراز ونزب همیشه حرفت حقه. -

با پوزخند نگاهش کردم. تا خواستم کلمات را کنار هم بچینم، کژال پیش 

 :دستی کرد
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هام رو کنارم ی من. هردو چشمتو یه چشممی، آنیسا چشم دیگه -

ام، دخترم دهخوام تا زنخوام، قصد هم ندارم از خودم دورش کنم. میمی

 !دم هم اصالً برام مهم نیستپیشم بمونه. حرف مر

های، او سمت در رفت. دستش روی دستگیره بود. توجه به حرفدیاکو بی

 جای دیگر که طوری  بدون نگاه کردن به عقب، محکم حرفش را زد،

 .بود نگذاشته بحثی

. امشب به در این مورد قبالً حرف زدیم، امیدوارم نیاز به تکرار نباشه -

ن کردن ها، برای شیریتوی یکی از همین شبعنوان مهمان میان؛ ولی 

 .دهنشون میان. گفتم که حواستون باشه

 :هایم که مشت شده بود را در دستش فشردمادر دست

هیس! آروم باش. منتظر عکس العمل توئه که تیر آخر رو بزنه. سکوت  -

 .بار جوابش رو ندهخاطر من همین یک کن، به

 ول کنم. افتخار کردن چند دقیقهدونم باید کدوم حرفش رو قبنمی -

 !پیشش یا خشم و نفرت اآلنش؟

 .زد زل های غمگینش، به جای خالیه دیاکو آه سردی کشید و با چشم

یک عمر با این اخالقش زندگی کردم، اگه روی حرفش حرف نزنی،  -

یعنی خودت  خودش کوتاه میاد؛ ولی بخوای هر دفعه جوابش رو بدی،
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 .اش برسهه اون به خواستهکنی کداری پافشاری می

دونی زیر بار حرف زور نمیرم. تونم جلوش سکوت کنم. خودت مینمی -

 جوری بگم که توی گوشش فرو بره؟اش هم برام مرده. چهبرادرزاده

 :کژال نیشخند زد و آرام زیر لب گفت

از دیاکو متنفرم، توی من هم یه روزی تو روی آقام ایستادم و گفتم  -

 دیاکو یبچه ببین،  بینه من کنار اون قرار بگیرم؛ ولیخواب باید ب

! من مثل درست وایسته، باباش روی تو خوادمی اآلن کشیده، قد  کنارم

 .منه دیروز تو، امروز. شده تکرار چی همه انگار

 یعنی دیاکو رو دوست نداری؟ -

هاش، یه کنم. پشت تموم خشممیاون روزها نه؛ ولی اآلن تب کنه دق  -

 .و محبتی هست که مثال زدنی نیست مهر

 پس چرا من ندیدم؟ -

وقت های منی، هیچای بارز از جوونیچون تو کژالی. درست نمونه -

 .خوایتونی محبت بابات رو ببینی؛ چون نمینمی

 جنم ازدواج کنم، محبته؟کنه با یه آدم بیکه داره من زو مجبور میاین -

یه بار ندیدم از برام توضیح بدی؟ یکخوام مامان جان؟ میشه چی رو نمی

خدا  ام بره. بهبار آرزو به دل موندم قربون صدقهکارم تعریف کنه، یک
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 باریک چرا که خورممی حسرت بینم،می که رو  هامرفتار پدرهای دوست

 !کنه رفتار جوریاین باهام نباید من بابای

داد. به من حق می ن انداخت و به فکر فرو رفت. انگارکژال سرش را پایی

 بارداری دوران در حتی  انه نداشت. خود کژال گفته بوددیاکو محبت پدر

 محبت من، آمدن با کردمی فکر خود پیش او. کردمی حسادت من به هم

 خوره مثل من، ورود اول ساعت همان از فکر این و شودمی کم او به کژال

 .کردورتر میه بود و روز به روز او را از من دافتاد جانش به

 .اون دوستت داره، فقط ابراز کردن بلد نیست -

اش هستم و کنه، نه من که بچهاین حرف برای زن و شوهرها صدق می -

از خون خودشم. ابراز محبت پدرانه، زمین تا آسمون با محبت زن و 

کنه. دوستم نداره، برای همین ابراز کردنش رو بلد شوهری فرق می

 .نیست

  .دیمهردو سکوت کربا صدای در، 

نی که بعد چند سال قرار بود تمام وجودم چشم شده بود برای دیدن راما

دهد؛ کردم با دیدنش هیچ حسی به من دست نمیاو را ببینم. فکر می

 .ولی انگار خیال باطل بود

زد، مانند آسمانی بودم که برای دیدن نگاهم به در بود و قلبم تند می

د تا با نور و گرمایش به وجود سردم گرما کرخورشید لحظه شماری می
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 .را سهم دلم کندببخشد و روشنایی 

 بار که کشیدممی انتظار  گفتم،چشم انتظار بودم. برعکس چیزی که می  

 وقتی و بود کاشته  وجودم در را عشق یدانه که کسی ببینم را او دیگر

 وجودم در وزهن انگار. بود خشکانده را او بود، رشد حال در و زد جوانه

 .و دستپاچه کرد هول چنین این را من که داشت وجود او مهر کمی

اولین کسی که وارد خانه شد، رامین عموی بزرگم بود. بعد آن سارا و 

نفرات آخر رامان به همراه دیاکو که دستش را دور گردن رامان انداخته 

 .بود با لبخند وارد خانه شدند

روزهای  مام خاطراتی که با او داشتم وبا دیدنش، داغ دلم تازه شد. ت 

ان کشیده بودم، مانند فیلم از جلوی چشمانم سختی که در نبود رام

 .هوا مرا را در آغوش کشیدگذشت. مات او مانده بودم که سارا بی

 قدر دلتنگت بودم. خوبی؟قربونت برم خوشگلم! چه -

زش صدایم ترسیدم کالمی حرف بزنم و لرفقط به اجبار لبخند زدم. می

 عمو یخانواده شتم داتمام زحمات این چند سال را بر باد دهد. دوست ن

 با کردم سعی و دادم پایین اجبار به را دهانم آب. شوند خبر با حالم از

 :بدهم را جوابش رسا و صاف صدای

 !عمو، شما خوبین؟ خیلی خوش اومدینمرسی زن -

عمو لبخند غمگین زد زن زد.انگار مؤفق نبودم، ته صدایم لرزش موج می
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 .دام را بوسیو پیشانی

 .امدونهیکی یک خوش باشی -

 دلتنگش قدرچه. زد زل من به مهربانش نگاه با و ایستاد رویمروبه عمو 

 را آغوشش  .بودم اشپدرانه و مهربانه نگاه و آغوش محتاج قدرچه بودم،

 .کرد باز  رویم به

 باهام قهری عمو جان؟ -

و  عمو سپردم، فراموشی به را رامان وقتی از ولی بود؛ رامین عمو جانم 

شان، دوباره عمو خود به خود در ذهنم کمرنگ شدند؛ ولی با دیدنزن

همه چیز مثل گذشته شده بود. خود را در آغوش رامین جای دادم و آرام 

 :زیر لب گفتم

 رامین عمو همون برام اآلن ولی  گناه یکی دیگه رو به پای شما نوشتم؛ -

 .کردی میشمار لحظه دیدنش برای آنیسا که همونی. هستین گذشته

وار پشتم کشید و عمو ناخودآگاه لبخندی زد و دستش را نوازش

 .ام را بوسیدسرشانه

به اون گناهکار هم فرصت بده برات توضیح بده، شاید تونستی  -

 .ببخشیش

 تلفیقی  با نگاهی کهاز آغوش او خود را کنار کشیدم و ابرو باال انداختم. 
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 :دمز زل رامان به بود، دلتنگی و نفرت از

بینین هاش رو بشنوم. اگه اآلن هم میخوام یه کلمه از حرفحتی نمی -

ذارم. در غیر این صورت حتی جام، به عنوان پسرعمو بهش احترام میاین

 .کنه، امیدوارم واضح گفته باشمنگاه کردن بهش حالم رو بد می

 انداخت. دیاکو عصبی نامم را خواند. عمو دستش را را پایین رامان سرش

 .به عالمت سکوت برای دیاکو باال برد

سپاریم. قرار نیست ما براشون دیاکو، گفتم همه چی رو به خودشون می -

 رامان  شون تصمیم بگیرن.تصمیم بگیریم، خودشون باید برای آینده

 .کنهمی حل رو مشکل خودش

مبل رفتم روی آن نشستم و موبایلم را ها، سمت های آنتوجه به حرفبی

هایم را قراریت گرفتم. خود را مشغول کردم تا بیش از این بیدر دس

 .نشان ندهم

 ((زمان حال))

با صدای زنگ موبایلم، به زمان حال برگشتم. صاف نشستم و گوشی را در 

 جواب و دست گرفتم. شماره ناشناس بود. ابروهایم در هم گره خورد 

 :دادم

 .سالم، بفرمایید - 
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 .بود لب به دندان گرفتم و دستم مشت شداز آن سوی خط، فقط سکوت 

 .خوای حرف بزنی، قطع کنمفهمم! نمیاز سکوتت چیزی نمی -

شنیدم، حتی صدای آب دهانی که پایین داده هایش را میصدای نفس

 .شد را هم شنیدم و نیشخند زدم

 رفته؟ترسو باشی! جرأتت کجا قدر کردم اینفکر نمی -

 .هایی که به هم دوخته شده بود را باز کردآه سردی کشید و آرام لب

 چرا اجازه نمیدی برات توضیح بدم؟ -

کنی وقتی برام ه چیزی هم مونده؟ چرا فکر میچی رو توضیح بدی؟ مگ -

کنم و بودنت کنارم رو هام رو فراموش میی سختیتوضیح بدی، من همه

تونم اندازی. من نمیکنم؟ رامان تو من رو یاد روزهای تلخم مییقبول م

بدم بیاد که بهش با آدمی زندگی کنم که با هربار نگاه کردنش، از خودم 

 .ی برگشت دادماجازه

خوای که روی پاهای من مجبور بودم. مگه خودت بهم نگفتی مردی می -

ت ندارم خودش بایسته، از جیب خودش خرج کنه؟ مگه نگفتی دوس

دستت توی جیب بابات باشه؟ خب لعنتی من هم رفتم که برای تو کامل 

 !بشم

کار التماست کردم که بیای با هم بریم، قبول نکردی. من باید چی
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  کردم؟می

 .وزخند زدمپ

من هم التماست کردم نری. اگه دوستم داشتی، خواهش نگاهم رو رد  -

 .کردیی، کار میخوندموندی، درس میجا میکردی، همیننمی

دونستی من نمیام. که میپا شدی رفتی توی یه کشور غریب با این 

تونم توی کشور دیگه دووم بیارم؛ ولی من رو نادیده دونستی نمیمی

 .گرفتی

کنی دیگه قلبی خوای برگردی؟ فکر می؟ ها؟ میاآلن چی می خوای

 هست که برات بتپه؟

هایم را بستم لبم را به دندان چشمقرارم گذاشتم و دستم را روی قلب بی

 .ی اشکی از گوشه چشمانم چکیدرفتم و قطرهگ

کنم که دوباره بتپه، حتی بهم فرصت بده. به خودت قسم هر کاری می -

ی قبل. یه اتفاقاتی افتاد که تو در جریان نیستی، باید از از دفعهشدیدتر 

 زیادیه؟ی نزدیک باهات حرف بزنم. یه فرصت بهم بده. خواسته

 .هایم را پاک کردم و نفس عمیق کشیدمام اشکبا دست مشت شده

 ندارم، حسی بهت دیگه من  تر از این نکن.برو رامان! کار رو سخت -

خاطر تو  خوام صدات رو بشنوم. بهنمت. حتی نمیببی خوامنمی دیگه

خوام دیگه بیشتر از این بهم ضربه آواره شدم، خونه رو ترک کردم. نمی
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 .خداحافظ. بمون دور ازم! سمی مثل تو داره، ضرر برام بودنت  زنی.ب

 با لب زیر و کشیدم عمیق نفس  موبایل را خاموش کرد. چشمانم را بستم.

 :گفتم خود

 .تونستم ببخشمششق نبودم، اگه بودم قطعاً میمن عا -

اش مثل آتش به دوباره فکرم به گذشته پر کشید، به شبی که یادآوری

 .نه کرده بود و اعماق وجودم را به خاکستر تبدیل کردجانم رخ

 ((گذشته))

 -کنار پنجره نشسته بودم. به غروب خورشید زل زدم، خورشید خرامان

قدر دلم گرفته بود که هیچ چیز موش شد. آنخرامان در افق خزید و خا

  .کردم هایمزانو مهمان را سرم  توانست حال دلم را کمی آرام کند.نمی

توجه در همان حالت ماندم. در باز شد، ی که به در خورد، بیاقهبا ت 

رامان آرام وارد اتاق شد. فضای اتاق تاریک و دلگیر بود. دستش را سمت 

 :ام گفتمکلید برق برد که آر

 .روشنش نکن -

  چرا؟ -

 .دوست دارم تاریک باشه -
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هایش لبرویم ایستاد و لبخند ملیحی روی سالنه سمتم آمد. روبه -سالنه

 .نشست

 .جا بمونهجوری قربونت برم! نذار دلم ایننکن این -

 اشچهره بارآخرین برای داشتم قصد  چشمانم را روی صورتش چرخاندم.

اش که حرف نگاهش کردم. به چشمان مشکیم. بیکن ثبت ذهنم در را

زد. نگاهم روی ابروی سمت چپش خیره ماند در تاریکی شب برق می

 روی روحیبی لبخند و کشیدم آن شکستگی روی کردم و  دستم را بلند

 .نشست هایملب

 کنم فکر کردم، اذیتت خیلی  باألخره داری از شر من راحت میشی. -

ی ی از من داری. یکی همین شکستگیِ گوشهیادگار یه بدنت هرجای

که من رو از غرق شدن نجات بدی، این بال رو سر خاطر این ابروته. به

 .یخودت آورد

 .آرام خندید

نامرد نگو غرق شدن، بگو فیلم بازی کردن؛ ولی خب اومدی من رو  -

 .ام رو دیدی، خودت از حال رفتیبترسونی، وقتی خون روی پیشونی

هایمان نشست. دوباره چشم چرخاندم به یاد آن روز، هردو لبخند روی لب

 اش خیره شدم که حتی در آشفتگی هم زیبا و خوشبه موهای آشفته
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 .حالت بود

 کنی دورت بگردم؟جوری نگاه میچی این به -

اش که آه سردی کشیدم به قد و قامتش نگاه کردم. به بازوهای عضالنی

 از و گذاشتممی او هایبازوی روی را سرم گرفت،می وقتی دلم از دیاکو 

 .زدممی حرف او برای دردهایم

 اومدی خداحافظی؟ -

 .آب دهانش را با صدا پایین داد

 .دونیم، مجبورم. خودت میتونم نرنمی -

 .دستم را به عالمت سکوت بلند کردم

 .هیچی نگو، برو به سالمت -

سوخت. هایم مینگاهم را به بیرون دوختم. دهانم گس شد. عدسی چشم

گلویم خشک شده بود. بغض راه گلویم را بسته بود، حتی نفس کشیدن 

از کودکی با من م بگیرم؟ رامان توانستم آراطور میبرایم سخت بود. چه

 سال همه این بعد حال   بود، هر زمان به او احتیاج داشتم کنارم بود.

 کنم؟ تحمل را اشخالی جای توانستممی طورچه

دارم کشید. چند تار مویی که روی نه. دستش را روی موهای بلند و موج
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 .صورتم ریخته بود را پشت گوشم گذاشت

 وم؟جوری نباشی؟ هکار کنم که اینچی -

ای امانت ای غم را زدود و جایش را به شادیِ ثانیهچشمانم برای لحظه

 .داد

 .نرو، بمون -

 :پشت به من کرد و دستی به ته ریشش کشید. آرام لب زد

 .ما با هم حرف زدیم -

مان را پر کردم و بلند شدم و ایستادم. با چند قدم کوتاه، فاصله بین

 .ی رامان ثابت کردمم. نگاهم را رورویش قرار گرفتروبه

 برای   هات رو زدی. من سکوت کردمما با هم حرف نزدیم، تو حرف -

 !بمونی منبی بتونی کردمنمی فکر. نگرفتمش جدی کهاین

اش از فشار هایش از شدت فشار درد گرفته بود. دست مشت شدهپلک

ش را در هم هایزد نگاهش را دزدید. اخمزیاد از سرخی به کبودی می

 .دکشی

زنیم! کوتاه بیا آنیسا جان، ما اآلن چند ماهه داریم در موردش حرف می -

 !جان جدت
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آهسته سمت تختم رفتم. به  -نیشخند زدم از او فاصله گرفتم. آهسته

 .پهلو روی تخت دراز کشیدم و پاهایم را در خود جمع کردم

 زمانش توی چیزی هر که دونیمی  رفتی پشت سرت هم نگاه نکن. -

 .ه. زمانش که بگذره، دیگه هیچی مثل قبل نمیشهقشنگ

 . ...آنیسا -

 :وسط حرفش پریدم و چشمانم را بستم

هات پره. خسته شدم از بس التماس کردم هام از حرفهیچی نگو. گوش -

 آخرین امشب کنی، خداحافظی قراره اگه. نیا جااین دیگه خواهشاً   نری.

 .باشه دیدارمون

ی در بود که طاقت نیاورد ستش روی دستگیرهر رفت. دسمت د حرفبی

 :و گفت

ها بهم هات چی بود، فکر کن چییکم بزرگ شو آنیسا! ببین خواسته -

های خودت دارم میرم. بهت میگم ها و خواستهخاطر حرف گفتی. من به

 !تونم. دیگه من باید چه غلطی کنم؟ تو بهم بگوباهام بیا، میگی نمی

 !رو گفتم، دیگه تصمیم با خودته هایگفتن -

از زمانی که در مورد کارش با من حرف زده  دیگر ماندن را جایز ندانست.

 حرفبی. کردمی ترک را جااین روز هر خراب حالی با  امروز به تا   بود
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 .کوبید هم به محکم را در و شد خارج اتاق از ایاضافه

مانند سوهان یا شاید بدتر از محکم چشمانم را بستم و صدای در اتاق  

کردم.  ناخنم را در کف دستم فرو داد.د تیغ روحم را خراش میآن مانن

گونه بود ام. آری، اینی پایان زندگیانگار به ته خط رسیده بودم، به نقطه

که کلمات آخر را به هم متصل کردم و تنها چیزی که به ذهنم رسید را 

 :به زبان آوردم

 !ایان زندگی من و تو بودی پجا نقطهتمام شد. این -

 بودم؛ تاببی و قرار یگر سراغی از من نگرفت. بیاز آن روز به بعد رامان د

 .نرفتم او سراغ و نگذاشتم پا زیر را غرورم وقت هیچ ولی

 روزهای رفیق تنها رامان و تر و گوشه گیرتر شده بودم روز به روز ضعیف 

 چند و دیدممی را او روز هر که یکس. بودم داده دست از را سختم

یم، اکنون یک هفته بود که سراغی از او کردمی سپری هم کنار را ساعتی

 .نگرفتم. خبری از او نداشتم

نشست و با من حرف در این چند روز ، مادر هر روز پشت در اتاق می

. بود رامان دردهایم مسکن تنها. نداشتم شنیدن برای گوشی زد؛ ولی می

 .کند دگرگون را حالم توانستمی او دنمآ تنها

*** 

کارهایم را رسیدم و از خانه خارج شدم. طبق روال مثل هر روز سر ساعت 
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های در هم کنارم نشست و زیر لب هر روز، دنبال تینا رفتم. تینا با اخم

 .سالم کرد

علیک سالم عزرائیل جان. جان جدت یه امروز رو از این حالت غیر  -

 هم کنی قطع رو اترابطه کنی ناز کنی، قهر دونیمی    یرون.نرمالت بیا ب

ها شو، مثل روزهای خیال این لوس بازیشنوی. پس بیچیزی نمی ازم

 .مون ادامه بدیمآتی به زندگی مزخرف

 :سمتم برگشت و با دلخوری به من زل زد

 یعنی هنوز بهم اعتماد نداری؟ -

زدم و بدون نگاه کردن به او کردم، نیشخند طور که دنده عوض میهمان

 :فتمدر جوابش گ

خوام خوام برگردم به گذشته. نمیمن نمی بحث اعتماد نیست، -

 .هام جون بگیرهچیزهایی که فراموش کردم دوباره جلو چشم

 .رویش نگاه کردپوزخند زد و به روبه

 !کنه؟که اون پسر کی بود خاطرات تلخ رو برات زنده میفقط گفتن این -

جاست؟ بعد تی بهت بگم کیه، کنجکاو میشی بدونی چرا اینقو -

ی تحمل کنی باید بفهمی توی گذشته چی بینمون بود؟ بعد توننمی

ها میشه ورق زدن گذشته. جا رسیدم؟ اینکنجکاو میشی که چرا به این



 

 

 WWW.98IA3.IR 61 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

قبول کن کتابی رو که بستم، بخوام باز کنم میشه درد روی دلم، میشه 

 .ی چیزهایی که نباید بشههمههام، میشه کابوس شب

. آه سردی کشیدم و آرام زیر لب هردو سکوت کردیم. فضای سنگینی بود

 :گفتم

 .شاید یک روز برات تعریف کردم؛ ولی نه اآلن، به وقتش -

های من، نگاهش را به بیرون دوخت و فکرش جای توجه به حرفتینا بی

 . نفهمید من چه گفتمقدر در خود غرق بود که اصالًزد. آندیگر پرسه می

ان خبری نبود. از طرفی مگذشت. دیگر از راروزها روی دور تند می

کردم که کرد. فکر میای ناشناس هر روز برایم مزاحمت ایجاد میشماره

که به او ای مرا مورد امتحان قرار داده از این رو برای اینرامان با شماره

 .دادممی  را  های آن شخصمثابت کنم که حسی به او ندارم جوابِ پیا

 .شد که دیگر برایم عادت شده بود رداها ادامهیدر این پیام دادنآن

شدم. تینا قدر سرگرم چت کردن بودم که متوجه رفتارهای تینا نمیآن

 .پرسیدخواست میکرد و هر چه دلش میهم از این موقعیت استفاده می

 میاد؟ قدر از خانواده عموت بدتآنی، چرا این -

 .شون نه، فقط از پسر خشک مذهبش بدم میاداز همه -

 .سمتم برگشت عصبی
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 مشغولت قدراین که کیه چته؟  صاحب رو بندازی کنار؟میشه اون بی -

 .نمیاد در ازت صدایی زنی،می مشکوک وقته چند کرده؟

 .خندیدم و گوشی را در کیفم گذاشتم

 .تنهایی در اومدمحسود نباش دیگه.رشاید بختم باز شد،،از  -

 !بگیره؟هه! آره حتماً. کدوم االغی میاد تو رو  -هه -

 .پشت چشمی نازک کردم و ابرو باال انداختم

 .دونم کیه! ولی خیلی با شخصیت و جنتلمنهنمی -

 کنی؟دونی با کی داری چت میوا! نمی -

 .کمی سمت زانوهایم خم شدم دو دستم را در هم قفل کردم و

 .و هنوز ندیدم. قراره با هم بریم بیروناش رقیافه اسمش محمده، -

 .برگشتمتعجب سمتم 

خوای با کسی که شناختی ازش نداری بری چی میگی؟ خوبی؟ تو می -

ایه؟ با اصل و نصب هست یا نه؟ اصالً دونی از چه خانوادهبیرون؟ اصالً می

کنه می ا یه آدم عوضی که با زبون بازی داره خامتشاید یه پیرمرد باشه ی

 شدی آنی؟ دار باشه. خلیا شاید یه مردِ زن



 

 

 WWW.98IA3.IR 63 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

 .نداختم و پوزخند زدمشانه باال ا

دلم پوسید از تنهایی. خدایی این چند وقت سرگرمم کرده، اصالً گذر  -

زمان رو متوجه نمیشم؛ ولی اون موقع که محمد نبود، ساعت برام 

 نگاه هک ساعت به ولی  کردم یک ساعت گذشته؛س میگذشت، احسانمی

 بلند سر تا اآلن ولی نداشت؛ خوردن تکون نای شمارش ثانیه کردممی

 شب سر دیگه میشه باورت. گذشته هم شب از نیمی بینممی کنم،می

 !خوابم؟نمی

 .تینا مشکوکانه نگاهم کرد

ی ناشناس هکه تو اصالً شماراش؟ متعجبم از اینشناسیخدایی نمی -

 . ...طور شدهدادی. چهجواب نمی

طرفین  آب دهانم را با صدا پایین دادم و وسط حرفش پریدم. سرم را به

 .تکان دادم

 دیگه اآلن ولی بچزونمش؛ خواستم  کردم پسرعمومهاولش فکر می -

 .نیست اون مطمئنم

 یعنی چی؟ -

 .کالفه به او زل زدم

خوام کنم، فقط میم دارم چه غلطی میدونخدا نمی دونم تینا! بهنمی -
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 .سر قرار، مطمئن شم رامان نیستبرم 

 .یدباألخره روزی که منتظرش بودم رس

از شب قبل که با محمد قرار گذاشتم، تا به این ساعت حتی برای 

ای چشمانم را روی هم نگذاشتم. خسته و کالفه بودم. بیشترین لحظه

بود وقتی وارد کافه شدم پسری که  تصوری که از قرار امروز داشتم، این

دارم و به میز آرام سمتش قدم بر می -ن نشسته و وقتی آرامپشت به م

  .رومشوم و از حال میم. با برگشتن پسر سمتم، شوکه میرسمی

پوفی کشیدم و دستی در موهای فردارم کشیدم. چند تار از آن را روی 

یده بودم را با پشت دست هایم کشرنگی که روی لبصورتم ریختم. رژ بی

و آرام به رژ قرمزم انداختم. آن را در دست گرفتم پاک کردم و نگاهی 

کردم که ممکن است با رامان شیدم. وقتی به این فکر میهایم کروی لب

رو شوم، دوست داشتم همه چیزهایی که او از آن متنفر بود را انجام روبه

  .دهم

 ریز را چشمانم. ایستادم خود زدم و وقتی آرایشم تکمیل شد، لبخندی به 

 :زدم لبخند و کردم

زی هم یادم کنم که کامل فراموشم کنی، حتی اگه یه روکاری می -

 .افتادی، با نفرت به خودت لعنت بفرستی

هایم رفتم. بعد آرایش کردن، نوبت چشم از آینه گرفتم. سمت کمد لباس

 .از متنفر بودانتخاب لباس بود. رامان از مانتوی کوتاه جلو ب
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 بود رنگ ترین جیغ که ترین مانتوی قرمزم وتاهای، کبا لبخند پیروزمندانه

 .کردم انتخاب را

 نیمی که کوتاهم روسری در ردیف شال و روسری، نگاه چرخاندم و 

 .گذاشتم مانتو کنار را کشیدمی رخ به را موهایم بیشتر

شلوار در حال گردش  وقتی کشوی شلوارم را باز کردم، نگاهم مردد به دو

 اضافه روسری و مانتو به لبخند با را چرمم بجذ شلوار بود. در آخر 

 رژ. ایستادم آینه رویروبه دوباره شد، راحت خیالم هالباس از وقتی. کردم

 صورتم روی روش این به حاال تا که چیزهایی صورتی، یسایه و قرمز

نابود کردن رامانی  برای فقط و فقط همه و همه بودم نکرده، نقاشی

 .تبس نقش ذهنم در که بود 

ست هنوز ساعتی وقت داشتم. روی مبل نشستم و تلفن همراهم را در د

هایی که به محمد داده بودم، نگاهی انداختم و کالفه گوشی گرفتم به پیام

 .را در دستم فشردم

 .اندمردم شهر هم همیشه عجول

دهند، مثال خوردن چای که آن یشان را با عجله انجام می کارهایهمه 

 هایزنند، حرفشند، پشت ترافیک پشت هم بوق میکرا داغ سر می

ثل اآلن که در ترافیک مانده بودم. با تأسف به زنند، مزننده می

کردم و شد، نگاه میشان از روی بوق برداشته نمیهایی که دستماشین

این همه عجله برای  آمد کهزدم. همیشه برایم سؤال پیش میپوزخند می

شان است؟ کمی هم به حال خود افسوس چیست؟! چه کسی چشم به راه
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 این در کسی چون بود؛ کرده رخنه ودموج در  شاید حسادتخوردم یا 

 که کژالی برای بود تنگ دلم. شدنمی آمدنم دیر نگران دل سال، چند

 .زدمی غر و گرفتمی تماس هزاربار آمدنم، دیر دقیقه چند برای

 .م نقش نبنددسرم را به طرفین تکان دادم که گذشته در ذهن

هایی که انگار با . آدمها خیره شدمرو کشاندم به آدمنگاهم را سمت پیاده

 .خودشان هم قهر بودند

کاری بهشون فشار آورده، که زود ازدواج کردن، گرونی و بیمثل این -

عجله کردن که وقتی قدر اون  ها رو از ازدواج پشیمون کرده. یااون

 .بود رسیدن، نفسی براشون نمونده

 به و دم خوانشان را میخواست قدرت ذهن خوانی داشتم و ذهندلم می

 !نیست چیزی انتهایش شتابان؟ چنین کجا به گفتممی هاآن

رسید، درون آینه فقط یک مرد، یک زن با موهای وقتی به خودتان می

 گذرد،می  نور قدر کافی به سرعت  کند. عمر بهجوگندمی نگاهتان می

 به. بیابید دست تانرویاهای و آرزوها به و بردارید قدم آهسته شما

 بتوانید تا باشید، داشته دوست را خودتان و کنید نگاه روز هر خودتان

 .بدارید دوست هم را دیگران

 او داشتنیِ دوست های تان بنشینید و چای را پای حرفکنار معشوقه

 .دکنی سرد
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 .شودنمی تکرار روزها این ردیگ چون بزنید؛ قدم عشق با روها در پیاده

گاهش کردم و سری از عذرخواهی با صدای بوق ماشین عقبی، از آینه ن

 .تکان دادم و حرکت کردم

هایم سرد ای که قرار گذاشتیم ایستادم. استرس داشتم. دستکنار کافه

 .کشیدم عمیق نفس و بستم را چشمانم  بود.

ولی مؤفق نبودم. تنها سعی کردم انرژی مثبت را در خود ذخیره کنم؛  

توانستم فکرم د. جز او نمیبست، رامان بوقش میای که در ذهنم نچهره

 .شومرو مینگار مطمئن بودم که با او روبهرا جای دیگر متمرکز کنم، ا

 کردم قفل آرام از ماشین پیاده شدم. در را 

 .به تابلوی کافه نگاه کردم و لبخند روی لبم نشست

 .لبخند کافه -

 که  را قدم اولین. شد  سمت کافه رفتم در با صدای زنگوله آرام باز 

 .شد گم غلیظ دود و مه بین در نگاهم برداشتم،

ی غربی اسپانیایی در حال پخش بود. خواننده اسپانیایی، ریتمیک موسیق

اند، در ها دو نفره نشستهخواند و صداهای زیر کافه نشینان که اکثر آنمی

ای از مه سقف بلوطی کافه غلیظ سیگار همچون پاره شد. دودآن گم می

 .کردتر میرا تیره

را جلب کرد.  چشم گرداندم. پسری که پشت به من نشسته بود نظرم



 

 

 WWW.98IA3.IR 68 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

 داشتم، آرام قدم بر -تمام میزها دو نفره بودند، جز آن میز. آرام

 دیدن با. برداشتم را آخر قدم و کشیدم عمیق نفس. ایستادم میز  نزدیک

 چشمان به سکوت در فقط. شد حبس امسینه در نفس رویم،بهور شخص

 .زدم زل او

ام برداشتم و صندلی پسرک به احترامم ایستاد. با لبخند، به سمتش قدم

 .را عقب کشید

 .سالم عرض شد خاله ریزه. خوش اومدی -

هایم هایم در هم گره خورد. آب دهانم را با صدا پایین دادم و دستاخم

 :لکنت گفتممشت شد. با 

 !تو... تو... اوف-

ایستادن نداشتم. به اجبار روی صندلی لرزید که قدرت قدر پاهایم میآن

 .هنوز با لبخند به من زل زده بود. نگاهم را از او نگرفتم پسرک    نشستم.

 !جواب سالم واجبه -

 .نیشخند زدم و یک تای ابرویم را باال انداختم

 کار رو کردی؟چرا این -

ی قدرتمند و سرد روی صندلی نشست. چهرهو خونمن ا برعکس
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های ریز شده، کمی خود را تأثیرگذار( داشت. با چشمکارزیماتیک )

 متقارنی یچهره  .بود دید در کامالً اشاستخوانی فک. کشیدم تش سم

 دو را اشزیبایی زدمی لبخند وقتی اش،استخوانی هایگونه. داشت

 را او خورد،می گره هم در وقتی  که پشتی رپ هایابرو. کردمی چندان

 هم موهایش حالت حتی. دادمی جلوه ترمردانه را اشچهره و ترجدی

 .و جذاب بود مردانه

 کار کردم؟چی -

 ام رو از کجا گرفتی؟ی چی به دروغ گفتی اسمت محمده؟ شمارهواسه -

 .ام را به صندلی دادمهایم در هم گره خورد و تکیهدست

خوای کنن. مینگفتم، اسمم محمده؛ ولی دامون صدام می وغدر -

 ه نشون بدم؟شناسنام

 خب؟ -

 چی خب؟ -

 چرا بهم پیام دادی؟ -

 .چون ازت خوشم اومد -

 :با آمدن گارسون، هردو سکوت کردیم. دامون با لبخند پرسید
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 خوری عزیزم؟جی می -

 :ای به او رفتم و رو به گارسون گفتمچشم غره

 .ب، مرسیلیوان آفقط یه  -

ند دقیقه کنکاش کردن، دامون با حوصله به منو نگاه انداخت و بعد از چ

 :گفت

 .دوتا بستنی شکالتی -

 عصبی خود از و دوختم میز به را نگاهم گارسون سری تکان داد و رفت. 

 خود کنم، تنبیه را رامان بود قرار. نشستم او رویروبه وضع آن با که بودم

 .مدش سوخته یمهره

 خوای چیزی بگی؟نمی -

 .من خوشم نمیاد با کسی رل بزنم -

 .ه باال انداخت و لبخند زدشان

 .ولی راحت جواب من رو دادی -

 .با خشمی که در وجودم نشست به او زل زدم

 . ...یعنی  کردم یکی از آشناهامی،چون فکر می -
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 .کرد تکرار و منتظر به من چشم دوخت 

 یعنی؟ -

 گرفتی؟ رو امشماره کی از  یام دادی؟چه حقی بهم پاصالً تو به  -

 .کنممت رو درک نمیاین شدت خش -

 گرفتی؟ کی از رو امشماره گفتم  که درک و شعوری نداری!اینبرای  -

ی خاله ریزه که به خودت رو خسته نکن. برای من پیدا کردن شماره -

 شدت به دلم نشسته، کاری نداشت

ا انگشت، شکلی روی زدم. آه سردی کشیدم و بخسته و کالفه به او زل 

 .میز کشیدم

 کنم؟کنی باورت میفکر می -

 .که باورم کنی بهتره -

 اگه نکنم؟ -

های دیگه بهت نزدیک شم و بهت ثابت کنم خب مجبور میشم از روش -

 .قدر به دلم نشستیکه چه

 اندازین؟اهوم. اون وقت شما تو دوست داشتنتون هم چرتکه می -
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 .ی لبش را به دندان گرفتخندید و گوشه امآر

هر حرفم یه جوابی توی  دونی، از اون روز که بامیای! تو خیلی بامزه -

ها بود آستینت داشتی یه چیزی رو توی وجودم تکون دادی که سال

ای بهش نفوذ کنه؛ ولی تو هم نفوذ کردی، هم بد کسی نتونست حتی ذره

 .بیام بیرون تونم از فکرتتکونش دادی. نمی

بود را پشت گوشم ام ریخته پوزخند زدم و تار موهایی که روی پیشانی

 .گذاشتم

ها رو پاره کردم و نذاشتم بهم نزدیک های خیلییادته بهت گفتم طناب -

 شن؟

 .سرد سرش را به عالمت مثبت تکان دادخون

اش رو از های اون روزت رو یادمه، کلمه به کلمهاهوم. تمام حرف -

فظم؛ چون تو تنها دختری بودی که پیشم با عشوه و دلبری کردن ح

عنی خودت مقصر بودی. نباید برام زبون نزد. دلم رو تکون دادی، ی حرف

 .ریختیمی

 خب، حاال که چی؟ -

نکنیم. امتحانم  دونم تو هم دلت پیشمه، بیا و مردونه برای هم نازمی -

، بهم بگو خودم رو کن، اگه دیدی آدمی نیستم که به دردت بخوره
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ه دامون آنیسا پسند برات نو ی کنم، ازخوای درست میجور که تو میاون

 .میشم

 .دوباره نیشخند زدم

من اصالً از تو خوشم نمیاد! هنوز هم به نظرم تو یه میرغضب از خود  -

ریف سه چهارتا امثال خودت به خودت بال ای که با تعراضی و خودشیفته

کنی همه به صف ایستادن تا تو یه نیم نگاهی و پر دادی و فکر می

خب در اشتباهی، سخت هم در اشتباهی! به نظر من ولی  بهشون بندازی؛

 دونی چرا؟وقت توی یک رابطه موندنی نیستن، میامثال تو هیچ

داد بی هم که توی شما بیکنین، حس تنوع طلچون زیاد رو ابرا سر می 

 .کنهمی

ابم مطمئن میشم، بعد ه یکی دل بدم، توی انتخمن اگه بخوام یه روزی ب 

، شاید باورت نشه؛ ولی وقتی از اون خونه اومدم کنمتو روش نگاه می

ای فکرم رو درگیر نکردی. انگار اصالً ندیده بیرون، حتی برای ثانیه

ام هم تو ذهنم حتی رد ی توی زندگیی یه آدم غریبهبودمت. به اندازه

 .نشدی

مان را آورد و بگوید، گارسون سفارش و تا خواست چیزی ابرو باال انداخت

 .ذاشتروی میز گ

 ای میل ندارین؟چیزی دیگه -
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 .کردم نگاه پسرک به لبخند با سرش را به طرفین تکان داد؛ ولی من 

 .نه، مرسی -

لب گفت و رفت. دامون با گارسون هم لبخند زد و نوش جانی زیر 

 .نیشخند به من زل زد

 .ها لبخند بزنیبه غریبه خوشم نمیاد -

 .خندیدم و متعجب نگاهش کردم 

زنی؟ توهماتت خیلی قشنگه واقعاً! خودت رو حتماً به دکتر چی می -

 .نشون بده، حالت خوب نیست

 .تو طبیبم شو -

 .وقتزیادیت میشه اون -

 .قول میدم نشه -

 .و کمی سمت میز خم شدم جدی شدم

خیال من شو. من گذره؛ ولی بییدونم توی سرت چی مببین، من نمی -

 !زارماز مرد جماعت بی

 .و قاشقی بستنی خورد و با چشمان ریز شده نگاهم کرد لبخند زد
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 هاشون رو میدی؟جوری جواب پیامپس چه -

بیش از  کالفه دستی به شالم کشیدم و عصبی دندان روی هم ساییدم.

 .اندازه زبان نفهم بود

که باید ازت  بارآشناهاست، واگرنه یک گفتم که! فکر کردم یکی از -

 هوم؟ خواستم بهم زنگ بزنی.می

 آشنات کیه؟ -

 .فکر نکنم به تو ربطی داشته باشه -

هایش در هم گره خورد. عصبی، دستش را مشت کرد و روی میز ابرو

زد و سعی در کنترلش داشت، موج میکوبید. با صدایی که خشم در آن 

 :آرام گفت

تونی کنم، چته یابو برت داشته نمیمیت درست صحبت من دارم باها -

 ی؟درست حرف بزن

 .بدون کمی ترس و اضطراب، فقط نیشخند زدم

دونی چرا؟ من همینم. در ضمن، بین من و تو هیچ اتفاقی نمیوفته؛ می -

که من اصالً ازت چون جفتمون کوتاه اومدن توی مراممون نیست و این

 .کنمخوشم نمیاد و باهات حال نمی
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 .اگه کارت تموم شد، رفع زحمت کنم

رل کند. نفس عمیقی کشید با سعی کرد کمی خشمش را کنت

 :ممکن گفتترین حالت مظلوم

 ی مردها مثل هم هستن؟کنی همهچرا فکر می -

 .کنم، مطمئنم. به نظر من هیچ مردی قابل اعتماد نیستفکر نمی -

 .نه که شما دخترها قابل اعتمادین -

 :هایم نشست و آرام گفتملب لیحی رویلبخنده م

 تونیم آروم با هم حرف بزنیم، بهد ثانیه نمیبینی؟ ما حتی برای چنمی -

  ی هم هستیم؟نظرت لقمه

 .اش کشیددست در موهای صاف و مشکی

زنی، انگار اومدی خب تو اجازه نمیدی، فقط با توپ پر باهام حرف می -

. کنیمی توهین یا ندازیمی تیکه ریدا یا  میدون جنگ. از وقتی اومدی،

 لبخند با گذاشتم، احترام بهت من! ببین رو زدنت حرف لحن خدایی

 . ...زدم؛ ولی تو حرف باهات

 .ابروهایم را متعجب باال بردم

خدا! تو با من بازی کردی، با نقشه من رو کشوندی  خیلی رو داری به -
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ها طرفد سال سیاه ایندونستم قراره تو رو ببینم، صجا، اگه میاین

 -اعتقاد ندارم که عشق با کل شدم. در ضمن من اصالً به اینآفتابی نمی

 .میشه کل و نفرت شروع

نیشخند زد و لیوان آبی که جلوی من بود را برداشت و یک نفس خورد. 

 .آمد، فقط در سکوت به من خیره شداز پس زبان من بر نمی

دانستم چرا تا این خودم هم نمی برایم عصبی بودن او، لذت بخش بود.

 .خواست او را بچزانمد دلم میح

ات رو توی رم دیگه شمارهکه دیگه حرفی نمونده، امیدواخب مثل این -

 .ام نبینمگوشی

 .با لبخند و ژست خاصی نگاهم کرد

تر میشی. شک نکن که از این ساعت به تر باشی، جذابهرچی سخت -

 سقف هم شاید میشم، سایه یه مثل برات  بینی.بعد، همه جا من رو می

 کنی لجبازی بیشتر هرچی. منه کنار جات بعد هب اآلن از. شدم سرت باال

 .کشونیو پسم بزنی، من رو بیشتر سمت خودت می

بلند خندیدم و سرم را به عالمت مثبت تکان دادم. به بستنی روی میز 

ه بود، خیره شدم و قاشق را دستم گرفتم. در بستنی که آب شد

 .چرخاندم

ی نابالغ اآلن یه دختر بچه آفرین، تأثیرگذار بود؛ ولی نه برای من. شاید -
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برد و قطعاً بهت جواب مثبت ست، از این حرف لذت مینشروت میروبه

روت نشسته، هیچ قلب و داد؛ ولی متأسفانه اینی که اآلن روبهمی

ات، تیپت، یافهاحساسی نداره خرج کسی کنه. ببین، تو خیلی خوبی! ق

کسی رفیق شم، یا به  تونم باهیکلت، اصالً همه چی تمامی! ولی من نمی

. برای تو دختر زیاده، شک نکن به هر کی رخ ها رل بزنمقول امروزی

که زبون بریزی باهات رفیق میشن؛ ولی من نشون بدی، بدون این

 قرار هم راه سر دیگه واقعاً و کنی رفتار منطقی امیدوارم   تونم.نمی

  .نگیریم

انم خودداری کرد؛ ولی آرام سرش را بلند کرد از نگاه مستقیم به چشم

 .ند دقیقه پیش در صورتش نیستفهمیدم اثری از خشم چ

 خوای چیزی بگی؟نمی -

 :مظلومانه به من نگاه کرد و آرام گفت

 سه این توی کن فکر بهم   اآلن چیزی نگو، سه روز بهت وقت میدم. -

 فکر بهم راجع که بده قول ولی میدم؛ پیام نه زنم،می زنگ بهت نه. روز

 .کنیمی

 .شمانش خیره شدمصدایم را کمی باال بردم و کالفه در چ

تونم، دارم بهت میگم نه، بعد میگی بهت فکر کنم؟! بابا، میگم نمی -
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 !دارنمیشه! تمومش کن. خواهشاً دیگه مزاحمم نشو. خدانگه

 با ی به او بدهم، بلند شدم و از کنارش گذشتم. که فرصت دیگربدون این

به اطالع  را خروجم و آمد در صدا به دوباره زنگوله ،کافه در شدن باز

 .دامون رساند

ق آخر نگاهم به صورتش خورد که مانند روز اول دیدارمان که از در لحظه

 به شده مشت دستی و  سرخ صورتی با هم اکنون بود، شده سرخ خشم 

 .بود زده زل امخالی جای

 ((یک ماه بعد))

 قبل آنیسای دیگر بعد، به  قرار روز آن زا گذشت. روزها روی دور تند می

 نکنم فکر هایشحرف و دامون به که کردممی تالش قدرچه هر. نبودم

 خود با  .گرفتمی نقش ذهنم در ایخبیثانه فکرهای  .بود نشدنی انگار

نهاد پیش با موافقت راه بهترین خود، از رامان کردن دور برای گفتممی

این طریق برای همیشه از رامان فاصله بگیرم. توانستم از دامون بود. می

توانستم فکرم را جمع کنم. از طرف دچار خود درگیری شده بودم نمی

دیگر دامون بعد آن روز .دیگر سراغی از من نگرفت. این کارش بیشتر من 

 .دادرا سمتش سوق می

*** 
پاکت پفک را باز کردم و  وار گذشت.همیشه روز تعطیلم کسلمثل 

ها را هم در کاسه ریختم و جلوی ش را در ظرف خالی کردم. تخمهمحتوای
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ها را عوض حوصله شبکهتلویزیون نشستم. ماهواره را روشن کردم، بی

. داشتم، نگه دست موزیک شدن پخش صدای با کردم و در آخر می

طور که به همان. دادم تکیه مبل به و ذاشتمگ دهان در پفک ایتکه

ادم، چشمانم را بستم؛ ولی به ثانیه نکشید که با دصدای موزیک گوش می

باز شدن در، متعجب سر جایم صاف نشستم و سمت در برگشتم. تینا با 

ی پیتزا که دستش بود را باال لبخند نگاهم کرد و ابرو باال انداخت. جعبه

  :گرفت و گفت

من بهت دونم بیام بخوریم. مینشو، نخور من رو! اومدم با هم شهاپو  -

گذره. اومدم رفاقت رو در حقت تموم گذره، شاید هم اصالً نمیخت میس

 !کار کنم؟ بامرامم دیگهکنم. چی

 .خندیدم و سری از تأسف تکان دادم

کارت کنم؟ یه کلید بهت دادم، خودم رو بدبخت کردم. بیا تو دیگه، چی -

 .دستت از که ندارم خالصی  میای. پنجره از  اندازمت بیرون،ر میاز د

 خواندن به شروع بلند و آمد سمتم دادن قر و بلند خندید و با ادا و اطوار 

 .کرد

 .از در میری بیرون، از پنجره میای تو، بگو آژانس برنامه کنسله بیاد زود -

 .فتمبار نگاهش کردم و دستانم را سمت آسمان گرفقط تأسف 
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 .ذار بهش بخندیمخدایا این رو شفا نده، ب -

آورد. کنارش نشستم و پیتزا را روی میز گذاشتم و  شکلکی برایم در

 .نفس زنان به من نگاه کرد -شالش را روی دسته مبل انداخت. نفس

ات سر جا؟ حوصلهکنی اینکار مینپوسیدی توی خونه؟ خدایی چی -

 که لم تو یه مرضی داری، واگرنه آدم ساکنم ها فکر مینمیره؟ بعضی وقت

 خلقت توی واقعاً. پسری دوست نه تفریحی، نه .کنهنمی زندگی جوریاین

 !موندم موجودی همچین خلق یواسه خدا

 .پشت چشمی نازک کردم

ات من برات کسالت آورم، همیشه این جایی! سرحال شم که اصالً خونه -

 .ده من رو ببینینمیری. پس بهتره همیشه توی حالت افسر

دراز کرد و مشتی توجه به حرف من، دستش را سمت ظرف پفک تینا بی

های آویزان مشتش را چپ نگاهش کردم و او با لب -از آن برداشت. چپ

باز کرد. فقط یک دانه در دستش ماند. آن را در دهانش گذاشت و با 

 .همان حال زار پشت چشمی نازک کرد

استم. منِ خر رو بگو رفتم تموم نشه، من نخوی بدبخت! بخور گدا گشنه -

وقت توئه گدا واسه یه دونه دم پیتزا خریدم! اونبرات این همه پول دا

بینی تو رو خدا؟ مردم رفیق کنی. عه! عه! عه! میپفک اخم و تخم می

کردم، اآلن دارن، من هم رفیق دارم. به خدا اگه به یه سگ محبت می
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 .دادبرام دم تکون می

 .و با چشمان ریز شده نگاهش کردم ی برایش در آوردمشکلک

زنه! تو رو تا ننداختمت بیرون! ببین کی دم از رفاقت میببند دهنت  -

کار رفیقی؟ از صبح تا حاال رفتی با این و اون چرخیدی، شب دیگه بی

ات سر نره یه چیز خریدی که بهونه شه پاشی بیای بودی گفتی حوصله

 .باز نکن که باورم نمیشه رفاقت نداشتت رو جا. پس الکی پایاین

  :دان روی هم سایید و گفتعصبی نگاهم کرد و دن

خواد گیرتت. یعنی دلم میگیره وقتی جو ریاست میآخ حرصم می -

 .هات رو توی دهنت خورد کنمدندون

 .دستانم را به شوخی سمتش بردم و لرزاندم

یبیالت د دیگه، شب بود سلرزم. ببخشیآخ! ببین از ترس دارم می -آخ -

 .گرخیدمرو ندیدم، وگرنه می

 :و آرام گفت تینا خندید

یعنی تمام حیوانات جنگل آدم شن، تو یکی آدم بشو نیستی. الکی دارم  -

 .کنموقت گران بهام رو صرف تو می

 .توجه به تینا، به تلویزیون خیره شدمشانه باال انداختم و پفک خوردم. بی



 

 

 WWW.98IA3.IR 83 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

 به زدی زل تو وقت جا نشستم، اونینشعور! من آدمم اهی، با توام بی -

 .ببینی رو ملت بازی جفنگ که جعبه این

 .ها بهتر از خزعبالت توئهجفتگ بازی این -

 .عصبی مشتی به بازویم زد

 !احمق -

 .دستم را ماساژ دادم و لبخند زدم 

ه یکم انگار خونه پشه، داره یادم بنداز آخر شب یه حشره کش توی خون -

 .بزنم

 :را در آورد و با حرص گفتادای من 

ه. آره پشه داره، اتفاقاً یه خرمگس هم هست که فکر یکم انگار پشه دار -

صاحب رو ول کنم اون رو فقط با حشره کش دستی باید بکشیش. اون بی

 .کن، به من نگاه کن کارت دارم

ز کردم ی پیتزا را روی پاهایم گذاشتم درش را باسمتش برگشتم و جعبه 

و با لذت  آن را برداشتم و با لذت به کش آمدنش نگاه کردمو کمی از 

 .بیشتری گازی به آن زدم

 .بگو، گوش میدم -
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 :تینا کمی با انگشتان دستش بازی کرد و بدون نگاه کردن به من گفت

 ...یه چیز چند وقته فکرم رو درگیر کرده، یعنی... چیزه -

و سرش را به طرفین به من نگاه کرد  جویید،طور که غذایش را میهمان

 .تکان داد

 .کشمتبگو. نترس، نمی -

 . ...آخه... آخه -

 .آخه آخه و زهرمار! یا حرفت رو بزن، یا الل شو فیلم ببینیم -

 از کمی دیدم، را حالش وقتی آه سردی کشید و سرش را پایین انداخت. 

 خود در قدرآن را وا حاال تا. انداختم باال ابرو و آمدم در لودگی حالت

 .بودم ندیده

 خوبی تینا؟ چیزی شده؟ -

زد. لکنت گرفته بود، گونه بازگو کند. قلبش تند میدانست چهنمیانگار 

 .ز او گرفته بودندانگار قدرت حرف زدن را ا

 . ...دونیم... من... من ... یعنی... می -

 .مکامل سمتش برگشتم و دستانش را در دست گرفتم و نوازش کرد

 سردام هم کنه، قول میدم خوننترس، حرف بزن! حتی اگه عصبی -
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هات رو سریع برخورد کنم، نکشمت. حاال آروم باش و مثل همیشه حرف

 .بزن

 .ا پایین داد و در چشمانم خیره شدآب دهانش را با صد

 .من از یکی خوشم اومده -

 .کمی مکث کرد و هوفی کشید

 .ولی تو ازش خوشت نمیاد -

ر ی تینا را دیدم، به اجباهای در هم رفتهقهه زدم و وقتی اخمقهبلند 

 :جلوی خندیدنم را گرفتم

یعنی ببخشید؛ ولی خدایی از اون شیر برنج خوشت اومده؟ وای خدایا!  -

 تا این حد قحطی پسر اومده که اون چندش مورد قبول تو شده؟

 چرا ازش بدت میاد؟ -

وای من خواستم ازش دور شم،  چون خیلی چندش و اعصاب خوردکنه. -

 ؟کنیوقت تو داری بهم نزدیکش میاون

 :سرم را رو به آسمان بلند کردم و گفتم

تا رو سر راه هم قرار خدایا کرمت رو شکر! یعنی آدم قحطی بود این دو -

جوری باید همچین موجودی رو تحمل کنم؟ دادی؟ اآلن منِ بدبخت چه
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 دونه؟باختی؟ خودش هم میحاال از کی دل

 .به مبل تکیه داد و چشمانش را بست 

موردش باهات حرف بزنم؛ ولی هربار گفتی سکوت چندبار خواستم در  -

دلم رو زیر و رو  هاشبار که دیدمش، مظلومیت چشمکنم. همون یک

 کردو

همون "متعجب نگاهش کردم و در ذهنم چیزی اکووار تکرار شد.  

 :واندموسط حرفش پریدم و نامش را خ "باریک

 تینا؟ -

 بله؟ -

 مرتیکه رو دیدی؟بار اون چیزی خورد به سرت؟ تو فقط یک -

 .چشمانش را باز کرد و گیج و گنگ به من خیره شد

 .فتر اومده بودآره دیگه، همون جلوی د -

چیزی در وجودم تکان خورد، قلبم؟ خونِ در رگ هایم؟ اصالً مگر مرگ 

های بدن رها ر این است که ماهیچهآمد؟! مگر غیگونه به سراغ آدم میچه

هایم خشک شده بود، ندارد؟ ماهیچهشده دیگر انقباض ماهیچه وجود 

 .دیگر قدرت تکان خوردن نداشتم
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کردم. شنیده بودم بعد مرگ هم ا حس میخودم رنگ پریدگی صورتم ر

ی خونم به سمت پایین کرد. جاذبهرفته تغییر می -رنگ پوست بدن رفته

شنیده بودم بعد مرگ دمای بدن کاهش   .تانم سرد بودکشیده شد. دس

 !ش سردی مرگ بود؟یابد، ناممی

خورد. مات و مبهوت مانده بودم. شنیده مردمک چشمانم تکان نمی

 قلبم. نشدم مغزی مرگ  است، زنده نیز مرگ از پس دقایقی تا مغز بودم 

 .تپیدنمی دیگر

در بیاورم؛ ولی انگار واقعاً  سعی کردم خود را تکان دهم یا صدایی از خود 

 .روح از بدنم خارج شده بود

 هو؟سا خوبی؟ چت شد یکآنی -

به اجبار پلک زدم و سعی کردم آرام باشم؛ ولی نشدنی بود. با تندترین 

 :لحن ممکن، تنها چیزی که به زبانم آمد را گفتم

 .به اون شخص حتی فکر هم نکن -

 .یش در هم گره خوردی لبش را به دندان گرفت و ابروهاگوشه

 .پاک کنمچرا؟ الأقل دلیلش رو بگو تا فکرم رو ازش  -

را با صدا پایین دادم و عصبی دندان روی هم ساییدم. با دست  آب دهانم
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 .مشت شده، نگاهم را از او گرفتم

 .خورهاون به درد تو نمی -

 تو این رو تشخیص میدی؟ -

 .ناخواسته پوزخندی زدم

 .کنهاه نمیاون اصالً بهت نگ -

 .به او برخورده بود. جواب پوزخندم را با نیشخند داد

 .کنه یا نهنگاه می بینیمحاال می -

 رفت؛ در سمت پوشید را لباسش  حرف دیگری، از جایش برخاستبی

 .برگشت سمتم بود، دستگیره روی دستش که لحظه آخرین در ولی

ات کی هستن و وادهدونم خانتو زیادی خودت رو دست باال گرفتی. نمی -

خوبی نبود، چون  جور محیطی بزرگ شدی؛ ولی مطمئنن محیطتوی چه

 .ایر از عقدهپ

در جوابش سکوت کردم، حتی برنگشتم تا نگاهش کنم. تینا از خانه 

 :زدم زل رویمروبه دیوار به بیرون رفت؛ ولی من مانند مجسمه 

کنم بیرون؟! چرا  تونم از وجودم پرتتچه بالیی سرم آوردی؟ چرا نمی -

 ونه؟لرزشی تنم رو می ایکه قراره مال کس دیگهحتی فکر کردن به این
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زدم و زیر لب به خودم بد و کالفه بلند شدم. طول و عرض اتاق را قدم می

 :گفتمراه میبی

کنی؟! ی کی داری این جوری خودت رو داغون میآخه احمق! واسه -

بار ندید رفت، کسی که حتی یک ارزشش رو داره؟ کسی که التماست رو

 .یا مردهای ازت خبر نگرفت که ببینه زنده

 .اره به گذشته پر کشیدفکرم دوب

 ((چند سال قبل))

سرد برخورد کنم؛ ولی کژال من را از بر بود، کردم عادی و خونسعی می 

دانست با ی آرام، پر از درد و غصه است. میدانست پشت این چهرهاو می

  .کنمتک وجودم تزریق می -ازدمم درد را در تکهر دم و ب

 .کنارم نشست به من نزدیک شد و

 ها؟ی عمو اینخوای بریم خونهیم -

 .لبخند زدم و با چشمانی که سعی داشتم غم را مخفی کنم، به او زل زدم

 کار کنیم؟ خبریه مگه؟جا چیبریم اون -

 .آه سردی کشید و سرش را با تأسف تکان داد 

کردم تا این حد ضعیف باشه. ذاشتم بهت نزدیک شه، فکر نمیید مینبا -
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گفتم اون هم یکی مثل دیاکو یا باباشه، اشتباه کردم. اون از مردونگی 

 .هیچ بویی نبرده

 .نیشخند زدم و شانه باال انداختم

 .برام مهم نیست. لطفاً در موردش دیگه حرف نزن -

 کنی؟من حرف نزنم، تو فراموش می -

ه نگاهش کردم و سرم را به عالمت مثبت تکان دادم. بغضم را به کالف

 .تی پایین دادمسخ

کنم که دوستش داشتم، فراموش کنم. فراموش میآره، فراموش می -

کنم که یه روز ندیدنش عذابم میده. روزهای قشنگی که کنارش می

هایی که باهاش ساختم رو نابود کنم، خاطرهداشتم رو فراموش می

تونم، اون الیق عشق و دوست داشتن من نبود. دیدین م. من میکنمی

نیومد باهام خداحافظی کنه! انگار نه انگار یه روزی تا سر حد مرگ حتی 

بار زنگ بهم نزد، بعد خواست. چند روز من زو ندید، حتی یکمن رو می

شد عاشق منه. اون یه پسر خشک مذهب و احمقه. دیگه ادعاش می

بار ببینمش. از امروز به بعد، رامان برام مرده. اگه رای یکحتی بخوام نمی

 .خواین بهم کمک کنین، لطفاً دیگه اسمش رو توی این خونه نیارینمی

ها را دو تا ها دوییدم و پلهصبر کردن را جایز ندیدم بلند شدم و سمت پله

هم توجه به نگاه نگران کژال، در اتاقم را محکم بیکی باال رفتم. بی
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 .بیدمکو

را اشتباه رفته قدر دلم از زنده بودن و زندگی کردن پر بود. کجای راه چه

گویند جزای بودم؟ به کدامین گناه به این عذاب دچار شدم؟! مگر نمی

های اآلن برای دهیم، پس این جهنم شدنکارمان را در دنیای دیگر می

 چیست؟

باور نداشتم.  ین راولی خود ا &داشتند ایمان شدنم خوب زود  همه به

 :گفتمی مادر  شد؟میرامان سپری مگر زندگی بی

ات ادامه میدی! تو به تر از قبل به زندگیشک نکن سرپا میشی و قوی - 

کنه. من هیچ احتیاجی نداری، دلسوزی بقیه بیشتر خار و ذلیلیت می

 .ات به خودت کمک کنیتونی برای ادامه زندگیفقط خودت می

 .کردم بتوانم آرام بگیرمفکر نمیوقت ولی من هیچ

راه ماندم، از رامان خبری نبود. پشت  قدر چشم بهآن روز گذشت هر چه

 .پنجره نشستم گوشی را در دستم گرفتم آهنگی را پلی کردم

صدای آهنگ در فضای اتاق کوچکم پیچید. خواننده با سوز و عاشقانه 

 .ستبخواند و خاطرات رامان در ذهنم نقش میمی

د آغوش گرمش که باید حسرت دوباره در آغوش کشیدنش را برای یا

کردم. با لبخند به یاد روزی افتادم که وقتی او در دلم مدفون می همیشه

را از دور دیدم و سمتش دویدم و وقتی خود را در آغوشش انداختم و 
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 .کردممی بازسازی ذهنم در مکرر را صحنه آن   هردو نقش زمین شدیم.

 .خواند و من در خاطراتم غرق بودمنده میخوان

 .بودن دردهاز تو گذشتن سخته، با تو ن -

ی دیگری در ذهنم نقش ی چشمانم چکید. خاطرهی اشکی از گوشهقطره

بست، روزی که خبر قبول شدنم در کنکور را رامان با ذوق به من اطالع 

، خود قدر که رامان برای قبولی من ذوق و شوق داشتداده بود. آن

بیدار  گونه نبودم. حتی از دست او عصبی بودم که چرا من را از خواباین

کرده. در صورتی که آن شب تا صبح را رامان از استرس خوابش نبرده 

 .بودم رفته فرو عمیقی خواب به راحت خیال با بود؛ ولی من 

خواند، انگار از دلم خبر داشت و برای من چشم بستم. خواننده می

 .دخوانمی

 گو که باید جدا شیم، نبود تو نبود منهن -

ی دیگری در ذهنم نقش بست. باالی کوه طرهبغضم را پایین دادم و خا

 .ایستاده بودیم و رامان دست دور گردنم انداخته بود

 جوری زل زدی؟به چی این -

که نگاهم را از درختان خشک و یخ زده بگیرم، لبخند زدم و بدون این
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 :گفتم

 روح نمیشی. مگه نه؟جوری سرد و بیت اینوقهیچتو که  -

 .شتر به خود چسباندبلند خندید و من را بی

ست، یه جا خوندم باید طبیعت بمیره تا دوباره خب ببین این یه چرخه  -

 .جون بگیره

 .ی بازویش کردمابروهایم در هم گره خورد و مشتی حواله

 ی؟ذاراآلن این یعنی چی؟ یعنی من رو تنها می -

تونم دووم بیارم؟ تو شاید ه ماه قشنگم! آخه مگه من بدون تو مین -

 .تونم فکرش رو کنم که یک روز ازت دور شمبتونی؛ ولی من حتی نمی

کردم و به آسمان چشم دوختم. رامان با  پشت چشمی برایش نازک

 .ام زدای به نوک بینیانگشت ضربه

 کنی؟به چی داری فکر می -

 .مان او دوختمنگاه غمگینم را به چش

وقت دلت خواست  که بری سراغ یکی دیگه. به قول خودت، یهبه این -

 .اتچرخه بچرخه، آدم جدید بیاد توی زندگی
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 :بلند خندید و من را در آغوش کشید. موهایم را بوسید و گفت دوباره

 هه رکوئ ئه روانم تو ئه بینم -

 هه رکات که سه یری ئاوئنه که م ئه که م

 رهتوی تیادیا

 ته نیاجارئک خومم نه دی

 که چی توئه بینم هه رچی جاره

 ئاوئنه که م نیه خه تای

 بینمرو می کنم توچاوه کانم پرن له تو ))به هرجا نگاه می

 بینمکنم فقط تو رو میام که نگاه میبه آینه

 یک بارم نشد خودم رو ببینم هربار تو هستی

 تقصیر از آینه نیست

 ((تو های من پر است ازچشم

. ایستاد زمان ر اها، انگها، ثانیهعاشقانه در چشمان او خیره شدم. دقیقه

 را کسهیچ و چیزهیچ که بود عاشق قدرآن رامان. هم نگاه در شدیم غرق

 زنده موجود من جز انگار. بودم قدیسه انگار او، برای. دیدنمی من غیر

  .دیدنمی را دیگری

 ((زمان حال))

کشید. قلبم را کردم و یاد گذشته سوهان به روحم میهایم را پاک اشک



 

 

 WWW.98IA3.IR 95 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

سوزاند. نیشخند زدم و کرد و میهای کهنه را سر باز میمخفشرد و زمی

 .هر چه ناسزا به زبانم آمد نثار رامان کردم

دانستم چه کنم. سر تصمیمی که داشتم، دو دل گیج و کالفه بودم نمی

گرفتم نگاهی به آن انداختم  بودم. روی مبل نشستم. موبایل را در دستم

 .ی لبم را به دندان گرفتموشهگدادم و و پاهایم را عصبی تکان می

ام و لعنت بهت تینا! لعنت به تو و اون رامان لعنتی که گند زد به زندگی -

ام رو برام رویاهام! لعنت بهت که با آوردن اسمش دوباره خاطرات گذشته

 !زنده کردی

در دستم لرزید، ترسیدم و در یک آن از دستم افتاد.  ی موبایل کهبا ویبره

 .کشیدم عمیق نفس و گذاشتم قلبم روی زد. دست یقلبم تند م

روح فقط داد، مثل جسمی بینگاهم به موبایل بود. مغز به من فرمان نمی 

به آن اشیا زل زده بودم و قدرت تکان خوردن نداشتم. چند ثانیه در 

 و کردم دراز آن سمت را دستم ه آرام خم شدم کهمان حالت بودم تا این

 قصد  ای که روی صفحه گوشی افتاده بود خیره شدم.شماره به استرس با

 پشت که شخصی. نداشتم زدن حرف قدرت یعنی نداشتم، دادن جواب

 .داد خاتمه تماس به بود، خط

آه سردی کشیدم و نگاه از موبایل برنداشتم. دلم آشوب بود. گذشته برایم 

ها قلب تپش ها،دادن دست از ترس ها،دلتنگی همان. بود شده تکرار 

 .شدهایی که ناخواسته روی گونه روانه میلرزش دست و اشک
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خواست به یک خواب عمیق چشمانم را بستم. دستم مشت شد. دلم می

فرو بروم، خوابی که دیگر برگشتی نداشته باشد. نامش چه بود؟ خواب 

کرد نامش چه باشد؟ مهم نیتش بود که از ته میابدی؟ مرگ؟ چه فرقی 

 .خواستم، خوابی که برگشت نداشته باشدیمدل یک خواب ابدی 

 شخص، همان شماره، همان دوباره. کردم باز چشم  با صدای موبایل،

 کرده سلب برایم را گیری تصمیم قدرت و کرده درگیر را فکرم که کسی

. باشد رسا و صاف صدایم دمکر سعی و دادم پایین را دهانم آب. بود

 .گذاشتم گوشم در را گوشی

 .اییدمبله، بفر -

 .سوی خط دامون از مؤدب صحبت کردنم خندیداز آن

سالم عرض شد بانو. بنده رو که به جا آوردین؟ دامون هستم یا همون  -

ی. گفتم که ول کن نیستم، تا امروز بهت وقت محمد که بهش دل باخت

زنگ زدم جواب بگیرم. ببین بیا و قبول کن تو  دادم فکر کنی. حاال هم

 .کردیاگرنه بالکم میهم دلت پیش منه، و

 .با تمسخر خندیدم

ای علیک سالم آقای محمد یا دامون. بنده اصالً و ابداً بهتون برای ثانیه -

خاطر این بود که شما از  کتون نکردم، فقط بهبال هم اگه. نکردم فکر هم 

جوری بهتون بفهمونم صحبت کردن دونم چهنمیذهنم پاک شده بودی. 
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 .ما فقط یه سؤتفاهم بودو قرار گذاشتنم با ش

 :جدی شد و با لحن محکمی پرسید

 ات هست؟کسی توی زندگی -

با  .گرفت نقش چشمانم جلوی رامان کوتاهی سکوت کردم و برای ثانیه 

 .فکر به او، دوباره فکرهای غلط به سرم زد

 .نیست امدگیزن   نه، کسی توی -

 .خوایپس بهم فرصت بده، شاید کسی باشم که تو می -

 اگه نبودی چی؟ -

 :خندید و با شوخ طبعی گفت

 .هر بالیی دلت خواست سرم بیار -

 :ای پرسیدمکمی سکوت کردم و بعد از ثانیه

یه چیز این وسط درست نیست، یعنی متعجبم! پسری که از سر تا  -

طور میشه تهدید کردن فقط بلد بود، چهریخت و هی پاهاش غرور می

 ه؟جوری دل باخته شیکهو این

 :مکث و معطلی جوابم را دادبی
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مون رفتی، فکرم و درگیر ونهخودم هم باورم نمیشه. از اون روز که از خ -

 دونی از چیت خوشم اومد؟کردی. اون شب تا صبح نخوابیدم، می

 چی؟ -

ه اومدن بلد نیستی، نترسی. تمام که مثل بقیه دخترها ناز و عشواین -

تر شد. انگار تو رفت و هر روز پر رنگحرکات و رفتارت توی ذهنم نقش گ

کنن هنوز دختری هست که رو سر راه من قرار دادن، فقط بهم ثابت 

هاش عشوه نیاد، هنوز نترس و قوی باشه. هنوز دختری هست توی حرف

 . ...دختری هست دنبال جلب توجه کردن نباشه

 :وسط حرفش پریدم

ی دل های من واسهپیاده شو با هم بریم. ببین آقا پسر، هم جنس -

ی دل دونن وقتخورن، نمیشونه که گول شما زبون بازها رو میساده

 .ببازن مثل یه دستمال پرت میشن دور

دونی، تقصیر خودشون نیست، از روح لطیفشونه. نشنیدی میگن زن می 

بازن از ن یا سستن، نه! فقط زود دل میست؟ فکر نکن ضعیفشکننده

 بود مهربونی و لطافت و داشتن دوست و رمه هرچی خدا شانس بدشون 

کنه، باید موجود رو خلق می این وقتی دونستنمی. دمید زن وجود توی

در مقابلش هم یکی رو قرار بده که کمی لطافت و مهربونی سرش بشه، نه 

 .ببینهکه همه چیز رو توی زور بازوش این
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 را حرفم کهاین بعد. دادمی گوش هایم دامون سکوت کرد و به حرف

 :گفت بود باور قابل غیر  برایم که آرامشی با شنید،

ذارم. تا حاال با احساسات کسی بازی نکردم. احترام می هامن به خانم -

گیرم که بهم دل ببنده بعد خودت رفتارم رو دیدی، من با کسی گرم نمی

نار. اگه همین اآلن بگی ازم خوشت نمیاد، شک نکن دیگه بهت بذارمش ک

ام! ولی این رو بدون تو برام با بقیه فرق زنم میرم دنبال زندگیمیزنگ ن

تونیم یه زندگی کنم من و تو کنار هم میمن احساس میکنی. می

قشنگ بسازیم. من حتی به ازدواج باهات فکر کردم. گفتم اگه قبول نکنی 

 .خوامبیام خواستگاریت. من یه دختر مثل تو می رفیق شیم،

رامان کشیده شد. نیشخند زدم و بدون فکر کردن،  دوباره فکرم سمت

 :محکم در جوابش گفتم

 اهات به تفاهم نرسیدم، هرکی میره دنبال زندگیش. قبول؟اگه ب -

 .خوایرسیم، من میشم همونی که تو میمی -

 .کف دستم فرو کردم آب دهانم را پایین دادم و ناخن در

 شه اآلن قطع کنم؟می -

 شده؟چرا؟ چی -
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 مونه؟ای میخواستی، گرفتی. حرف دیگهچی. جواب میهی -

 :ای گفتصومانهکمی سکوت کرد و با لحن مع

 .یکم باهام مهربون باش، بذار امیدوار باشم ته دلت یکم بهم حس داری -

 .به دندان گرفتمی لبم را ناخواسته لبخند روی لبم نشست. گوشه

م. شاید به مرور زمان تونم بهت دروغ بگم، واقعاً حسی بهت ندارنمی -

 .تونستم بهت حس پیدا کنم

 :ترین ولوم صدایش گفتشد، با کمطوری که انگار ناراحت شده با

مونم. حتی اگه تا آخر عمرم هم طول بکشه، مشکلی باشه منتظر می -

خدا آنیسا عاشقم  ت باشم. بهنیست. مهم اینه قبول کردی من کنار

ت ثبت کن. اگه عاشقم نشدی، تف میشی! حاال ببین امروز رو توی ذهن

 .کن تو صورتم

 .آه سردی کشیدم

طور میشه کسی که بهت میگه لقمه دهنم ت سخته. چهآخه باور کردن -

 جوری دلباخته و شیدا بشه؟نیستی یکهو این

 .لحن صحبت کردنش را مانند کودکان کرد

خب تو اعصابم رو خورد کردی، وسط دعوا هم که نقل و نبات پخش  -
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 .تونستم سکوت کنم، خواستم یه چیز بگم بچزونمتکنن. نمینمی

 .خندیدم

جوری تونه اینی تخس و لجباز مینگاه حرف زدنت رو! فقط یه بچه -

 .جواب بده

. بیا رهنهایت دوستت داادبم و این بچه بیب تخس و لجباز و بیمن بچه -

 .قدر سر به سرش نذارو باهاش راه بیا این

ای که با یکی بود جا قصه شروع شد. قصهیم و از آنفقط هردو خندید

 .یکی نبود شروع شد و پایانش را به خدا سپرده بودم

*** 

روی منتهی به اتاق فراز شدم. وقتی از کنار میز تینا گذشتم، نیم وارد راه

ای به در توجه سمت اتاق فراز رفتمـ تقهبیو  نگاهی هم به او نینداختم

 .ورود داد وارد اتاق شدمی زدم و وقتی اجازه

 .سالم، وقتتون به خیر -

بدون نگاه کردن به من، فقط سرش را با غرور تکان داد. دوباره راحت 

ام کند. دستم را مشت کردم و دندان روی هم ساییدم؛ توانست عصبی

دامون داشتم، مجبور بودم تحمل کنم و  با ولی با یادآوری قراری که

 .ام مخالفت کندچیزی نگویم که با خواسته
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 من کارم تموم شده. اگه اجازه بدین، امروز یکم زودتر برم؟ -

 .آرام سر بلند کرد و با نیشخند نگاهم کرد

 مطمئنین کارتون تموم شده؟ -

 .سرد برخورد کنمکالفه بودم؛ ولی سعی کردم خون

تونم ست، بگین انجام بدم. کارم زیادم مهم نیست، میی هاگه کار -

 .کنسلش کنم

تاپ خیره شد. عینکش را روی چشمانش نگاهش را از من گرفت و به لپ

 .تنظیم کرد

تونین برین! ولی از این به بعد سعی کنید کارهاتون برای بعد کار یا می -

 .قبل کار باشه

 .وفتهنمیبله، حق با شماست. دیگه همچین اتفاقی  -

او ناسزا باز هم فقط سر تکان داد. با نفرت نگاهش کردم و در دل به 

 .گفتم. بدون کالمی از اتاق بیرون رفتم

ای من حال تو یکی رو نگیرم، آنیسا نیستم عقده مرتیکه عوضی اگه -

 .اوف  بدبخت!

سمت میزم رفتم. وسایلم را جمع کردم و با همکارانم خداحافظی کردم 
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 .ای نکردمکردم؛ ولی توجهنا را روی خودم حس میتی نگاه سنگین

در را محکم به هم کوبیدم. استارت زدم، کالفه کیفم را  سوار ماشین شدم

 :زدمروی صندلی انداختم و زیر لب غر می

زاد دورمون ندازه. آدمیشانس ماست! به هر کی خوبی کنم، جفتک می -

 !نیست. هرچی جک و جونوره چسبیده به ما

 :بار وقتی ماشینی جلوی من پیچید، بوق زدم و ناسزا گفتمولینی ابرا

 کوری مرتیکه؟ -

 به دست دنیا یهمه انگار. بود بد حالم و تا به مقصد برسم، فکرم درگیر 

 .کنند خراب را امروزم تا بودند داده هم دست

ماشین را جلوی در خانه پارک کردم و پیاده شدم، سمت خانه رفتم. 

داختم و وارد خانه شدم، فقط نیم ساعت وقت داشتم تا ان کلید به در

 به را زمان و زمین  دادم.ی کارهایم را با عجله انجام میهمهآماده شوم. 

 خاتمه تینا و فراز به پایانش و بودم کرده شروع دامون از بودم گرفته ناسزا

 .کردمی پیدا

*** 
رزرو کرده بود، ی قبل دامون زودتر رسیده بود. سر میزی که مثل دفعه

 انگار. شد خیره یورود در به رنگش سیاه ژرف گودال دو با و   نشست
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 .زدمی زل در به و بود نشسته که شدمی ساعت نیم

 تکان برایش را دستم  اش با لبخندب کالفه و در، همهبا دیدن قیافه  

   .دادم

رش را سری از ثانیه تغییر موضع داد. با لبخند و مؤدبانه ساو هم در ک

مان جلوی پایم آرام سمت میز مورد نظر قدم برداشتم. را -تکان داد و آرام

 .ایستاد، صندلی را برایم عقب کشید

 سخت شدم. باورش برایم تر میهایش متعجببا هر حرکات او و حرف

بودم الیق هم صحبتی. با من  گفته او به برخورد اولین در که مردی بود،

 گونه مودب و واال و شیدای من شده باشد؟شد اینگونه مینیست چه

 خوبی؟ -

 :م گفتلبخند زد و آرا

 .تو خوب باشی، من هم خوبم -

 .ابرو باال انداختم

 .ای بذاره، شاید بشه خوب بوداگه این پسرِ احمق عقده -

 .متعجب نگاهم کرد

 مزاحم داری؟ -
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 .طرفین تکان دادمسرم را به 

 .نه، منظورم فرازه. مدیر مجموعه -

 .ابروهایش در هم گره خورد

نداره. از برخوردش هم خوشم اصالً ازش خوشم نمیاد، نگاه خوبی  -

 .نمیاد

شانه باال انداختم. خیزش رگ گردنش را حس کردم و آه سردی کشیدم 

 .و سرم را پایین انداختم

 .ای نیست، باید تحملش کنمچاره -

ن در حال از استایل نشستن و صورت درهمش مشخص بود که از درو

 .بپرسد ترین ولوم سؤالش رامتالشی شدن است. سعی کرد با پایین

 کنه؟اذیتت که نمی -

 .اراده خندیدمبی

که خوب من رو نشناختی، نیاز به یادآوری روز اذیتم کنه؟ مثل این -

 اولمون نیست! مگه نه؟

اش در چشمانم های ردیف شده و چال گونهناو هم خندید و دندا

 .نشست
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 .ات شدمجالب. من تازه متوجه چال گونه چه -

ولمون که به چشمت میرغضب بودم، قرار دوم که تعجب نداره. دیدار ا - 

 .کنیات بهم نگاه میمزاحم بودم، تازه اآلن داری به عنوان مرد زندگی

 .دوباره هر دو خندیدیم

 .پرداز خوبی هستیخوشم میاد رویا  -

 .خورم عاشقم میشیقسم می -

ردم به او خیره شدم. دستانم را روی میز گذاشتم و کمی سکوت ک

 .دمسمتش خم ش

ای هستی، سخت باره این حرف رو زدی. موجود ناشناختهاین دومین -

میشه بهت اعتماد کرد. بذار اول بهت اعتماد کنم، بعد حرف از دوست 

 .داشتن و عشق بزن

  :ترین لحن ممکن گفتبا مظلوم 

مگه ازت چیزی خواستم؟ من بهت پیشنهاد به چی اعتماد نداری؟  -

دادم، بعد ازت جواب خواستم. تو هم بهم دادم، بهت فرصت فکر کردن 

 فرصت دادی،

زنی، ازم چیزی شنیدی که توی این چند وقت که باهام حرف می 
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 ادبانه باشه؟بی

های تازه ی خب انتظار نداشته باش مثل دخترنه، چیزی ازت ندیدم؛ ول -

جوری آروم فکرم رو درگیر کنی. اون -ده رفتار کنم. بذار آرومبه بلوغ رسی

که یکهو بخوام هیجان زده شم کنی تا اینتر توی ذهن و دلم جا باز میبه

 .و از عشق و دوست داشتن برات حرف بزنم که زودگذر باشه

دیوار نشستم. زانوهایم را در آغوش  یبا بدترین حال ممکن، گوشه

 .خفه کردمهایم را کشیدم ناله

وست دارم. دیدم هنوز در دلم رامان را دکه میدرد داشتم از این

توانستم عشقی که او در وجودم خانه کرده بود را مدفون کنم، برایم نمی

و  بود کرده پشت من به هم او انگار ولی کردم؛ رجوع قلبم به  دردآور بود.

در خونم پذیرفت. عشق او مثل زهر جز رامان کسی را در خودش نمی

 -جریان داشت و سخت بود تحمل این زجر، تحمل دردی که ذره

 .کشاندمی نابودی به مرا  ذره

بند وجودم خواهان رامان بود. رابطه با  -وقتی از پیش دامون برگشتم، بند

و خسته، سرم را روی کردم. کالفه دامون را خیانت به رامان محسوب می

 .ه خیره شدمزانوهایم گذاشتم و به سرامیک کف خان

 .تونم پیش رامان برگردم. اون برام تموم شدنمی -

 :یشخند زدم در جواب خود گفتمن
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 !کشی؟جوری داری عذاب میتموم شد که این -

ی خیالم دوباره به پرواز در آمد. چشمانم را آرام بستم و فکرم به پرنده

 .پرکشیدگذشته 

 ((گذشته))

 .رامان، بیا از هم یه نقاشی بکشیم -

 .خندید و در چشمانم زل زد

 نقاشی؟ -

 کتاب در که مدادی و کاغذ  دادم.سرم را به عالمت مثبت تکان 

 باال ابرو رامان. گرفتم او سمت را یکی و برداشتم  را بود اتاقم  خانه

 :گفت تخسی حالت با  انداخت

 ؟ها. قبول جر نزنی -

 کرد؟ میشه بابا جرزنی چیه؟ مگه توی نقاشی هم جرزنی  -

 .شانه باال انداخت

 .توی هر حالتی، تو نامردی و جرزنی داری -

 .ندیدم و مشتی به بازویش زدمخ
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 .نمیده حال تو با بازی اصالً  کنی،خب تو خیلی مثبت بازی می -

 .گرفترویم قرار رامان دفتر و مداد را کنار پاهایم گذاشت. روبه

 یه چیز بپرسم مردونه جواب میدی؟ -

 جواب بدم؟نمیشه زنونه  -

 .کنمدارم باهات جدی صحبت می -

 .کالفه به او زل زدم

 .اوکی بگو -

 تو من رو دوست داری؟ -

 .بلند خندیدم. کف دستم را روی پیشانیِ او گذاشتم

 .خوبی؟ تبم نداری بگم داری هذیون میگی -

 .جدی پرسیدم -

 خب معلومه دیوونه! مگه میشه دوستت نداشته باشم؟ -

 یدی؟بهم یه قول م -

 .اهوم -

نی، با وجود یکی اگه یه روز خواستی من رث مجازات کنی یا تنبیه ک -
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 .کار رو نکندیگه این

 جوری شناختی؟یعنی چی؟ تو من رو این -

 .الفه از من چشم برداشت و به دیوار تکیه دادرامان ک

که با یکی دیگه بخوای تونم تحمل کنم، جز اینمن هر چیزی رو می -

تونم به این فکر کنم تو ه کنی. من حتی یه لحظه هم نمیمن رث تنبی

 .کنیی مرگم رو امضا میست که برگهدیگه باشی. اون موقعکنار کس 

الً واسه چی اآلن این حرف رو زدی؟ مگه عه! هی چرت و پرت میگه. اص -

 قراره غلطی کنی که من برای چزوندنت خودم رو نابود کنم؟

هو وقتی بحث جر زدن اومد، این توی ذهنم دونم چرا یکنه؛ ولی نمی -

 .نقش بست

 .کار مساوی با نابودی خودمهکنم، ایناینار رو نمیوقت من هیچ -

 .ام کشیدروی گونهبا عشق نگاهم کرد. دستش را آرام 

وقت یادت ی من دوستت نداره. این رو هیچکس توی دنیا به اندازههیچ -

 نره، خب؟

 .نشست هایملبخند ملیحی روی لب

 ترسونیم. قراره اتفاقی بیوفته؟داری می -
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 .ین تکان دادسرش را به طرف

نه، فقط دوست دارم هر روز بهت یادآوری کنم که قلبم فقط و فقط  -

 .تپهو میبرای ت

شد. من تک کلماتی که از دهانش خارج می -رفت برای تکدلم غنج می

او کشیدم و سرم را خواستم، خودم را سمت هم زندگی را بی رامان نمی

حلقه کرد و موهایم را  اش گذاشتم. رامان دستش را دور کمرمروی سینه

 :زدم لب آرام  بوسید.

کس رو باش قصد ندارم هیچمن هم عاشقتم و دوستت دارم و مطمئن   -

 .جات بذارم. تو تا ابد محکومی به کنار من بودن

 بهت عشقم وقتیچه قدر که من دوستت دارم، و این رو بدون نه اون -

 .تیهس امزندگی اتفاق ترینشیرین تو نمیشه رنگ کم

 .خندیدم و بیشتر خود را به او فشردم

قدر قشنگ ف کنه، اونبار از مامان خواستم عشق رو برام توصییک -

بند وجودم نشست. بهم گفت عشق رو به  -توصیف کرد که توی بند

ی شیطون و تخس هکنم. آتیش اگه به دست یک بچآتیش تشبیه می

. کنه خاکستر جا یک رو چیز همه تونهمی و میشه سرکش  روشن شه،

 هم لحظه یک توی  و  بگیره شعله تونهمی آتیش همین هاوقت بعضی

 شه، مثل سوختن کاه؛ تموم
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زنه، نه جوری آتیش روشن کنه، نه خسارت میولی اگه یکی بلد باشه چه

 تونهمی اون    کنه.کستر میاون آتیش سرکش میشه و همه چی رو خا

 پدید برات بخشی آرامش گرمای و نور و بچینه هم کنار رو هاهیزم مرتب

 .بیاره

سب توی دل آدم شعله آروم و با گرمای دلچ -یک عشقی واقعی، آروم

 .گیره. پایدار و آروم و امید بخشمی

ون دونم تو چرا به اعمو خدای احساسه؛ ولی نمیچه تشبیه قشنگی. زن -

 !نرفتی

ره خورده، های در هم گخود را از آغوش او بیرون کشیدم و با اخم

 .نگاهش کردم. رامان بلند خندید و من دوباره مشتی حواله بازویش کردم

 احساسم؟خیلی نامردی! من بی -

احساس نیستی؛ ولی مطمئنم اگه یک روز یک اشتباه کوچیکی ازم بی -

 دور. غیر اینه؟ کنیببینی مثل یه دستمال پرتم می

 :ابرو باال انداختم و با شیطنت گفتم

 .ه درست گفتی. پس مواظب باش هیچ اشتباهی ازت سر نزنهمتأسفان -

مان چه چیزهایی رقم که بدانیم آینده برایآنآن روز با هم خندیدنم بی

رسید که قرار است مان هم نمیزده، شاید آن روز حتی به ناخودآگاه ذهن
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 .مان بیوفتدیانروزی فاصله م

طور ک شود. چهگذشته قصد نداشت به هیچ عنوان از ذهن و دلم پا

  دم؟افتاترین اتفاق یاد او میتوانستم فراموش کنم وقتی با کوچکمی

ی فام ماه پر غرور پشت پنجره ایستادم به آسمان پر ستاره و سپیدی نقره

 .و تاللؤ ستارگان طناز خیره شدم

بم نشست. دستم را روی قلبم گذاشتم. دلم شور لبخند غمگینی گوشه ل

 فخر یستاره همه آن میان در ها زل زدم به ستارهخواست. و هیجان می

 :نظاره کردم. آرام زیر لب گفتم را ماه زنان، چشمک و فروشان

قدر زیر نورت عشق بازی کردیم. تو که شاهد بودی، همیشه اونی که چه -

اس کرد بمونه، نره من بودم. من برای عشق که التم موند من بودم. اونی

دونم تونم ببخشمش. میتوجه به من رفت. نمییاون جنگیدم؛ ولی اون ب

 .قبل نمیشه اگه بخوام برگردم، دیگه هیچی مثل

شد، سمت اتاقم رفتم. خسته و ناالن، با پاهایی که روی زمین کشیده می

خت رساندم و خود کشان به ت -بدون روشن کردن روشنایی خود را کشان

 .ایم را در آغوش کشیدمرا روی آن انداختم. به پهلو دراز کشیدم، زانوه

 .را ربود گونه خواب چشمانمقدر فکرم درگیر بود که نفهمیدم چهآن

*** 

 غر زمان و زمین به نبود مود روی روزآن فراز    کارهایم رو به اتمام بود.
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 کالفه همه. گرفتمی ایراد دزمی حرفی یا کردمی کاری هرکس و زدمی

 کردن هوار و داد به توجهبی و شآرام با که کسی تنها. بودند عصبی و

ت عصبی بودن او را بیشتر شد این و بودم من داد،می انجام را کارش فراز

 .کردمی

 خندین؟خانم راد به چی می -

 .نیشخند زدم و در جوابش سری از تأسف تکان دادم 

 کنه؟ایجاد می خندیدن من مشکلی -

 .نه! ولی خب باید یه دلیلی داشته باشه منتظرم -

 .دلیل خندیدنم به خودم مربوطه -

 .دستش را حائل میز کرد و سمتم خم شد 

 که کار جدید پیدا کردین. درسته؟اینمثل  -

 .گنگ به او نگاه کردم

 فهمم، منظورتون چیه؟نمی -

 .کنین. به سالمت یعنی اخراج شدین. پاشین وسایلتون رو جمع -

 .ادمابرو باال انداختم و پوزخند زدم جلوی او ایست
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  کنی؟خاطر خندیدنم اخراجم می به -

 .بلش قرار گرفتمبلند خندیدم و سمتش قدم برداشتم مقا

دونم چرا! ولی دعا ای، نمیخیلی موجودِ چندشی هستیـ پر از عقده -

کردم باید بهم مدال  که تا حاال هم تحملتکنم که خوب شی، و اینمی

آورش راحت شم. مرسی قانجا و محیط خفطال بدن. از خدام بود از این

سیر من وقت مسیرت به مکه این لطف رو بهم کردی، امیدوارم هیچ

 !دارنخوره. خدانگه

که باورش سخت بود؛ ولی واقعاً کارم را از دست داده بودم. در با این

ع کردم. تینا به میزم نزدیک شد، سر کسری از ثانیه تمام وسایلم را جم

 :گفتبه زیر و خجالت زده زیر لب 

کنی؟ اعصابش خورد بود یه چیز گفت. بذار برم باهاش کار میداری چی -

 .حرف بزنم، جایی نرو

ی تینا گذاشتم و آرام نیشخند زدم. به او نزدیک شدم، دستم را روی شانه

 :در گوشش گفتم

مونم. شما هم زحمت نکش، از شما به ما جا نمیبه پاهام هم بیوفته این -

 .فظزیاد رسیده. خداحا

های دیگر هم خداحافظی کردم و از آن مکان خارج شدم. عصبی ا بچهب
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ی کوچکی که سمت ماشینم قدم برداشتم. در عقب را باز کردم و جعبه

وسایلم در آن بود را روی صندلی عقب گذاشتم. در را محکم به هم 

 .بار به محل کارم نگاه کردم و پوزخند زدمای آخرینکوبیدم و بر

 .ایهدم عقدهرچی آلعنت به ه -

سوار ماشین شدم استارت زدم تا خواستم حرکت کنم موبایلم زنگ خورد. 

کالفه هوفی کشیدم و کیفم را در دست گرفتم به سختی موبایل را الی 

 .ی کیفم پیدا کردم و جواب دادموسایل به هم ریخته

 م، خوبی؟سال -

 :سوی خط دامون کالفه گفتاز آن

چرا به اون المصب میگن تلفن همراه؟  جایی؟علیک سالم. معلومه ک -

 .یعنی همیشه باید همراهت باشه

هایم را در گوشی را از گوشم فاصله دادم و نفس عمیق کشیدم تا ترکش

 .نکنم قلب دامون فرو

 .زنمیکنم، رسیدم خونه بهت زنگ مدارم رانندگی می -

دن تماس، قطع شام فهمیده بود اتفاقی افتاده. قبل انگار از صدای گرفته

 :سریع گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 117 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

 وایستا ببینم چی شده؟ مگه تو اآلن نباید سرکار باشی؟ - 

 :تفاوت گفتمبی

 .اخراج شدم -

 :متعجب تکرار کرد

 !اخراج؟ -

 .اهوم -

ن بفرست، زود هرجا هستی وایستا تا بیام. با این حالت نرو خونه. لوکیش -

 .میام

 .نداشتمه را ی خانخواستم مخالفت کنم؛ ولی واقعاً حوصله

 .خواد بیای، خوبمنمی -

من نپرسیدم بیام یا نه، گفتم وایستا دارم میام. منتظرم لوکیشن  -

 .بفرست

 :فقط آرام زیر لب گفتم

 .باشه -

جا رو دوست نداشتم. خودش و کارش برن به جهنم. اصالً محیط اون -
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هام برای شرکتش بهتر شد اخراجت کرد، بهش فکر نکن. یکی از دوست

 .جاکنم بری اونخواد، خیلی هم آدم خوبیه. باهاش صحبت میمیمنشی 

خوام جایی کار کنم هر وقت دنبال کار بودم مرسی؛ ولی من فعالً نمی -

 .بهت میگم

یم. فعالً زنرسونم بهت، با هم حرف میباشه لجباز. من خودم رو زود می -

 .خداحافظ

جا کار ری که در آنز دفتتر اآرام خداحافظی کردم و حرکت کردم. جلو 

جا ایستادم و لوکیشن برای دامون کردم، یک پارک کوچک داشت. آنمی

فرستادم. در ماشین را قفل کردم و صندلی را خواباندم و به آن لم دادم و 

 .که به چیزی فکر کنم، چشمانم را بستمبدون آن

ر نیم ساعت در همان حالت ماندم و تمام خاطرات این چندسالی که د

کردم را در ذهنم مرور کردم. اولین روزی که پدر فراز را آن،جا کار می

 .دیدم در ذهنم نقش بست. پیرمرد مهربانی که از من حمایت کرد

 گرفتم، قرار اذیت و آزار ی ورودم مورد وقتی وارد تهران شدم، از لحظه

ی خورد. گوشهگر فراز بزرگ نبود، عاقبتم طور دیگری رقم میا شاید

ابان ایستاده بودم، چند پسر دورم جمع شدند و هر کدام چیزی خی

 .گفتندمی

 کجا بودی تا حاال خانمی؟ -
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 .ها نگاه کردمکه ترسیده بودم؛ ولی خود را نباختم و با نفرت به آنبا این

 .کردم بریزن سرتونن گورتون رث گم کنین تا داد و هوار -

 .وار خندیدپسری دیگر نزدیکم شد چندش

 .ما به از این باش که با خلق جهانی دلبر با -

نیشخند زدم و آرام دستم را در کیفم بردم و اسپری فلفلی که در کیف 

 .گرفتم هاآن سمت داشتم را در آوردم و چند قدم عقب رفتم و اسپری را 

های ترسو کردم. من مثل بچه سوسولن برین گمشین تا نزدم کورتون -

تکتون بر میام. حاال جرأت  -ترسم، از پس تکنیستم که از ادا اطوارتون ب

 .دارین یه قدم بردارین ببینین چه بالیی سرتون میارم

صدا خندیدند. پسری که از همه  پسرها فقط به من زل زده بودند و یک

ت و با حالت چندشی اخبلندتر بود، قدمی سمتم برداشت ابرو باال اند

 :گفت

 اوه! اون چیه دستت کوچولو؟ -اوه -

 .بخند زدم و اسپری را سمت او گرفتمل 

 .خودت خواستی بابابزرگ، پس حقته بخوری تا ببینی چیه -

کرد و فحش اسپری را در چشمان او زدم پسرک خم شد و داد و هوار می
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 .دادو ناسزا می

 .جا برینایذارم زنده از شرف عوضی! نمیبی -

 .شان کردمهاش از ترس نزدیک نشدند. با تمسخر نگاپسرهای کناری

خواین مثل دوستتون به سزای اعمالتون برسین، زودتر گورتون اگه نمی -

کنه سرم درد زر می -هم با خودتون ببرین، زر رو گم کنین. این جنازه رو

 .گرفت

 پسرکی  گرفت.ا پسر دیگری خواست سمتم بیاید که دوستش جلوی او ر

 راهبی و بد و ردکمی هوار و داد چنان هم بودم، کرده ناکارش  که

 تا. بردند شانماشین سمت را او و گرفتند را دستش دوستانش. گفتمی

 شدن محو بعد کردم، نگاه شانرفتن به و ایستادم لحظه آخرین

 دکر باز سر بغضم که نکشید ثانیه به. کشیدم راحتی نفس شان،ماشین

 به را نگاهم و دادم تکیه دیوار به ریخت فرو بارهیک توانم و نیرو تمام و 

 .دوختم شدندمی رد که هاییماشین

شاید فقط پنج دقیقه در آن حالت بودم که دوباره با صدای کسی، با ترس 

 .ام را از دیوار گرفتم و صاف ایستادمتکیه

 !سالم دختر جون -

 .به او زل زدمه های در هم گره خوردبا ابرو 
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 .م بلد نیستم. بفرماییدجا نیستم، آدرس جایی رو هسالم. من برای این -

هایش نشسته بود. خوش تر آمد و لبخند مهربانی روی لبپیرمرد نزدیک

روشن به تن داشت.  لباس و مرتب بود و کت و شلوار و پیراهنی به رنگ

تب بود. عصای مرکه سن و سالی از او گذشته بود، ولی لباسش با آن

 با را سرش ه مشکی و زیبایی در دست داشت و کمی خمیده بود. کال

 سفید هاآن بیشتر که سرش موهای  بود کرده ست شلوارش و کت رنگ

 .کردمی پنهان آن زیر بود، شده

زد، گوشه های سفیدی داشت. وقتی لبخند میبینی گوشتی و سبیل

لرزانش نشست که  یهاانگشت روی نگاهم شد. چشمش چروک می

 .دادنت میای آن را زیانگشتر یاقوت قدیمی با رکاب نقره

جوری اون پسرها رو از خودت من هم نیومدم آدرس بپرسم. دیدم چه -

دور کردی، خوشم اومد. خواستم بیام کمکت؛ ولی گفتم اومدن من 

شدم. از خودت خوب پیرمرد برات کمک نمیشه، شاید هم دردسر می

 .وب شد جلو نیومدمخدفاع کردی 

 هایم نشستـلبخند غمگینی روی لب

های درستی نبودن، اون وقت یه بالیی بهتر شد که نیومدین،. آدم -

 .گرفتماومد، من عذاب وجدان میسرتون می

 .عصایش را تکان داد و به اطرافش نگاه کرد 
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 مطمئنن بچه تهران نیستی. درسته؟ -

 .سرم را به عالمت مثبت تکان دادم

 .کنمشیراز زندگی می -

 کنی؟کار میجا چیپس این -

 .شانه باال انداختم و چشم گرداندم

ام دور باشم، اومدم رو پاهای خودم وایستم که دیگه اومدم که از خانواده -

 .خور بودن بهم نچسبوننانگ مفت

 .متعجب نگاهم کرد و ابرو باال انداخت

 !خور؟ات بهت گفتن مفتادهخانو -

 .را پایین دادم و نیشخند زدمبغضم 

خوای ازدواج بابام گفته سنت باال رفته و دیگه وقت ازدواجته اگه نمی -

 .خوامخور نمیکنی، باید از این خونه بری. من مفت

تونه به مطمئن باش از ته دلش نخواسته. واگرنه یه پدر نمی -

 .نهاش همچین حرفی بزجگرگوشه

ی ما اگه کسی روی کنه، توی خونهرق میی پدرها فبابای من با همه -

جا اومدنم هم عواقب حرفش حرف بزنه، عواقب خوبی نداره. اآلن این
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 .حرف گوش نکردن و زیر بار حرف زور نرفتنه

قدر راحت با یک شخص ناشناس دانستم چرا آنحتی خودم هم نمی

و کرده ام را برای او بازگه تمام زندگیام، تا حدی کارتباط برقرار کرده

 .بودم

جا کسی رو داری؟ یا جا و ها زندگی کنی؟ اصالً اینتونی بدون اونمی -

 مکانی داری که بخوای زندگی کنی؟

 .سرم را به طرفین تکان دادم

 .نه، میرم هتل. پول دارم -

 خوای توی هتل بمونی؟ فکر پولش رو کردی؟تا چند وقت می -

یشه مغرورانه سرم را بلند خالی شد؛ ولی نشان ندادم. مثل همته دلم 

 .کردم

سه شب میرم  -کنم. فعالً برای دوکنم، بعد خونه اجاره میکار پیدا می -

 .هتل

 .لبخند زد و فشاری به عصای دستش وارد کرد

شاید خدا تو رو سر راهم گذاشته، من چند وقته دنبال دو تا خانم برای  -

 .میشم کمکم کنی گردم؛ ولی پیدا نکردم. خوشحالمیکار توی دفترم 
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 .ابرو باال انداختم، مشکوک نگاهش کردم

 .جوری بهم اعتماد دارین؟ شاید آدم مورد اعتمادی نباشمچه -

دیگه بعد این همه سال موهام رو توی آسیاب سفید نکردم، آدم خوب و  -

 .تونم تشخیص بدمبد رو می

تماد کنم. واب باألخره توانستم به پیرمرد اعآن روز با هزاران سثال و ج

 .خواستم پیش رفتطور که میخیلی زود همه چیز آن

ای که به شیشه ماشین خورد، از گذشته دور شدم و به زمان حال با تقه

 صاف  رو شدم.برگشتم. چشمانم را آرام باز کردم و با لبخند دامون روبه

و در ماشین را باز کردم.  برگرداندم قبل حالت به را صندلی نشستمـ

 .ا لبخند سوار شددامون ب

 .سالم عرض شد -

 :حوصله نگاهش کردمبی

 .علیک سالم -

 خوری؟اآلن داری غصه می -

هاش غصه نخوردم، واسه این تر از اینگور باباش. من برای بزرگ -

 .ها بودی دوهزاری غصه بخورم؟ از اون حرفپسره
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 .دامون بلند خندید

ندازی شدم. توی جنسیت اهایی که میبه خدا عاشق همین تیکه التی -

 . ...خوای بریم دکتر یه معاینه شی، شایدتو یه اشتباهی شده، می

 .ی به او رفتماچشم غره

 هه. خوبه؟ -اآلن بامزه شدی که بهت بخندم؟ اوکی، هه -

رویم بود سنگینی نگاهش را کامل سمتم برگشت؛ ولی نگاه من به روبه

 .کردمحس می

خورد نیست، پس اآلن مشکل چیه خب اگه اعصابت از اخراجت  -

 جوری مثل برج زهرماری؟این

دادم. نفس عمیق کشیدم تا کالفه هوفی کشیدم و کمی شیشه را پایین 

 .بغضم سر باز نکند

جای کوفتی بیرون نیومدم، به یه سوزم چرا خودم از اوناز این دارم می -

 .کنه جوری برخوردای اجازه دادم باهام اینآدم احمق روانی عقده

 :صدایش را باال برد با بلندترین ولوم صدایش گفت

 .من رو نگاه کن -

دوختم و خود را به نشنیدن زدم. دامون  روتوجه، چشم به روبهبی 
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 .صدایش را باالتر برد و بازویم را در دست گرفت و فشاری به آن وارد کرد

 مگه با تو نیستم؟ -

 .برگشتم او ت ام از درد در هم جمع شد و عصبی سمچهره

 .کنی روانی؟ دستم شکستکار میچی -

 چی بهت گفت؟ -

 کی؟ -

 .زدبه سرخی می هایشفکش منقبض شد و گوش

 .شرف رو میگم دیگهی من! اون بیعمه -

 :سرم را پایین انداختم و عصبی ناخن کف دستم فرو کردم

هیچی نگفت؛ ولی برام حرکتش سنگین بود، جلوی جمع عذرم رو  -

 .خواست

 پر خشم و نفرت نیشخند زدـ

 .کنهجلوی همون جمع ازت عذرخواهی می -

 .ان دادمپوزخند زدم و سری از تأسف تک

شناسیش. هاست. عمراً اگه عذرخواهی کنه، نمیتر از این حرفعوضی -
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 .یه روانیِ به تمام معناست

 :رو خیره شدبه روبه

شونمش سرجاش. جوری بدونم چهترم. میاگه اون عوضیه، من عوضی -

کنم تا کنه، واگرنه کاری میفردا صبح جلوی همه ازت عذرخواهی می

 .شنوه تن و بدنش بلرزهآخر عمر اسمم رو می

 .داری نگاهش کردم با لحن طنز و خنده 

اش یک وقت؟ خون آخ شب بود سیبیالت رو ندیدم. حاجی نکشی -

 .تر نکن، ارزشش رو ندارهات رو آلودهودهآل

ی لبش را به فایده بود. گوشهکه سعی داشت نخندد؛ ولی انگار بیبا این

های سیاه رنگ چشمانش هم دندان گرفت سمتم برگشت حتی تیله

 .ام زدخندید با کف دستش به پیشانیمی

 جوری ساخته؟یعنی موندم توی خلقت خدا. تو رو چه -

 .را ماساژ دادم و اخم کردمام پیشانی

داشت؛ ولی توی تربیت خلق و خو باید دیاکو واهلل توی ساخت دست  -

بار دیگه دستت بزرگ رو ببینی، حاصل دست رنج اونمـ در ضمن، یک

کنم میرغضبی، آرومی، نرمالی، نرمال نیستی، من هم هرز بره نگاه نمی

فکر نکنم وقت مجبور میشم ضربِ شستم رو بهت نشون بدم، اون
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 .های قشنگت رو ببینم آقا پسرخنده

اومد، حاال چه زبونی باز کرده. اش داشت در میدو دقیقه پیش گریهتا  -

 .جرأت داری پیش من جم بخوری؟ دستت نرفته باال قلم میشه

 .پشت چشمی نازک کردم و پوزخند زدم

امتحانش ضرر نداره. دوست دارم ببینم دست من قلم میشه، یا یک  -

 .ضو از بدن تو ناقص میشهع

 .بخند معنی داری زد و ابرو باال انداختدامون تخس نگاهم کرد و ل

جوری جنگی هستی یا نه، زبونِ ببینم همه جا و توی همه حالت همین -

 فقط بلده بچرخه هیچی توش نیست؟

حیا بود؛ ولی سعی کردم خود را به نهایت بیهایم سرخ شد، او بیگونه

 .و بحث را عوض کنمنفهمیدن بزنم 

خوای فراز رث به جوری میبدونم چهبرام خیلی جالبه! دوست دارم  -

 پاهام بندازی؟

 .بلند خندید و دست زد

 .یعنی عاشق بحث عوض کردنتم. اوکی، فهمیدم سؤالم جواب نداره -

 :اخم کردم و با چشمان ریز شده به او زل زدم
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خودتم، روم کم نمیشه؛ ولی ی برای پررو بودن یکم زوده. من هم لنگه -

 .وجودم هست، زود رخ نشون نمیدم حجب و حیا یکم هنوز توی

هات سرخ شده، معلومه هنوز یکم حجب و حیا تو وجودت مونده؛ گونه -

ولی واهلل من از اولین لحظه دیدار تا خود اآلن یه روی خوش یا 

یا  فقط خداحافظی خ تا سالم س از. ندیدم تو توی حیا و حجب یکم 

م بگه دامون آبت نبود، چزوندیم، یا ریچار بارم کردی. آخه یکی نیست به

ی زبون دراز چی بود خودت رو بدبخت نونت نبود، مخ زدن این دختره

 !کردی؟

 .زدم نیشخند ای برایش رفتم و چشم غره

تونی از همون راهی که آقا پسر کسی برات کارت دعوت نفرستاده، می -

 .اومدی برگردی

 :نش را ریز کرد و با حسرتی که در کلماش بود گفتچشما

آخ یعنی میشه اون روز رو ببینم که بهم زنگ بزنی بگی دامون کجایی  -

 !دلم برای صدات تنگ شده؟

اختیار بلند خندیدم. اصالً دست خودم نبود، لحن گفتارش هم به بی

 .افزودشدت به خندیدنم می

قدر خوب شد نرفتم خونه. خیلی سرحال شدم. خدا نکشتت. خدایی چه -
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 .شنیدم که بود جوکی بروزترین و ترینشنگق یعنی  خیلی بامزه بود،

اش نمایان شد. قطعاً خواهان ی لبش را به دندان گرفت، چال گونهگوشه

 .بود باور قابل غیر کمی بود، داده من به دل کهاین   زیادی داشت.

هامون از بینم که داری برای بچهد؛ ولی من دارم اون روز رو میبخن -

زنی، نگاهت پر از عشق و خواستنه. رف میمون حخاطرات شیرین دوستی

هم هی ضدحال  کنی، منهات به من نگاه میهی برای تأیید حرف

هام نشکون، زنم بهشون میگم دروغه؛ ولی خدایی غرورم رو پیش بچهمی

کردم، ولم تون آویزون بود. هرچی ریچار بارش مینگو بهشون بابا

 .کردنمی

ین بود که روز تلخم را به فراموشی خندیدم. قصد دامون هم افقط می 

 .بسپارم

کنم این سرابی که خوشم میاد رویاها و توهمات قشنگی داری. آرزو می -

 .ساختی، کمی فقط به حقیقت بپیونده که سرخورده نشی

 .بودم شده شوکه و متعجب  و بلند خندید. دستانش را به هم زد

هام به استهدیدی من رث دوست داری؟ همین اآلن دعا کردی خو -

 .حقیقت بپیونده، یعنی چی؟ یعنی دل تو هم با منه

خدا شفات بده. قول میدم برم امامزاده صالح، یه شمع برات روشن کنمـ  -
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 .ات بمونیجوونی، حیفی روی دست خانواده

 :مقدمه پرسیدهای من، بیحرف توجه بهبی

 دیاکو گفتی هاتحرف توی تازه  ها. یکهو یادم اومدخیال اینآنی بی -

 !بابابزرگته؟ ببینی، باید رو بزرگ

 نیشخند زدم و ابرو باال انداختمـ

 .نه، بابامه -

طور بابات اجازه داده توی اون واقعاً؟! من فکر کردم پدر نداری. چه -

 .اشن هم با اون مدیر مسخرهمحیط کار کنی؟ او

 .شیرازن هااون  کنن،بابا و مامانم با من زندگی نمی -

 .ب نگاهم کردمتعج

 پس چرا زودتر بهم نگفتی؟ خواهر و برادر داری؟ -

 .خواست، به اصرار مامانم من به دنیا اومدمنه. دیاکو من هم نمی -

 !یعنی چی؟ چه موجود عجیبی -

 !قمنطیه موجود دوپای بی -

 ابروهایش را باال انداخت
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 .همنطق میشاش باشه، بیدونه از تو توی خونه واهلل هرکی یه -

 .بود درد از  هایمخندیدم؛ ولی خنده

قدر برعکس، وجود من باعث شد بفهمه من یکی از خودش هستم و چه -

 مون باال بود که تحملش کردیم؛درک

کرد. دوتا رو تحمل می ولی بدترین درد برای مادرم بود که داشت ما

مون رو بگیره. بدترین سکانس مونست که طرف کدومگاهی می

خواستم از اون خونه بیام بیرون. برای زمانی بود که من میمون زندگی

وقتی چمدون لباسم رو آوردم از اتاقم بیرون، دیاکو پشت در اتاقم ایستاد 

ی، با همین یه هایی که من برات خریدم رو حق نداری ببرو گفت لباس

 .کنیدست لباس از این خونه میری بیرون، پشت سرت هم نگاه نمی

که داشتم با رم گریه کرد، التماس کرد، نگاه نکردم. با اینقدر مادهر چه

. ایستادم دیاکو جلوی مردم؛ ولی محکم ریخت میهر اشکی که می

 براش هم رو سال چند این مخارج تمام گفتم و زدم لبخند  بهش

 .فرستمیم

 وقت محبت پدرانه ازش ندیدم ،هیچ

 براش صبح هر ابم خوخودم براش اهمیت نداشتم؛ ولی مرتب کردن رخت

 ردیف تختم باید نبود، مهم براش داشتم، مرض و درد اگه حتی. بود مهم

 مرتب تختم باید چروکی و چین هیچ بدون سالگی پنج از کن فکر. بود

 بود؛
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قدر برام عادت بود اآلن توی این سن اینولی خوبی این سیاستش این 

م شده باشه، باید ترین قرارها رو داشته باشم، دیر هشده که اگه مهم

ام هست که خوابم تنها چیز موجود توی زندگیتختم رو ردیف کنمـ تخت

 .همواره مرتب و منظمه

 .لبخند زدم و شانه باال انداختم. خود را با انگشتانم سرگرم کردم

بینم خیلی از کارهاش به نفعم شده و کنم، میها که فکر میقتبعضی و -

سیاست ساخته؛ ولی گاهی دلم فقط کمی از من یه دختر قدرتمند و با 

 .کردخواست که ازم دریغ میاش رو میمحبت پدرانه

 .دامون متأثر به من نگاه کرد

خیال، بهش فکر نکن؛ ولی خدایی به نظرم سیاستش خوب بود. دریا بی -

لی به الالش منطقه، از بس مامان و بابا لیرو دیدی؟ خیلی لوس و بی

مون شد. هر مدل خواست راه رفت. اآلن هم گذاشتن. هرچی خواست ه

کنه، فقط میگه برام پول بفرست کار داره میست. معلوم نیست چیترکیه

 .کنم من خرج

چه جالب، اون معتقده مامان و بابات تو رو لوس کردن. دقیقاً تو هم  -

 .زنیهمین حرف و در موردش می

اش به اشک نشستهنیشخند زد و آه سردی کشید. سرش را برگرداند. نگاه 
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 .را از من قایم کرده بود

 .منطقیمکنه، جفتمون لوس و بیفرقی نمی -

 .جلوی صورت او بردم و تکان دادمکمی سرم را کج کردم و دستم را 

 .هی عمویی؟ نرو توی فاز غم، درست میشه -

 .سرش را به طرفین تکان داد

رم که بخواد نه، دیگه هیچی درست نمیشه؛ چون نه مادرم هست، نه پد -

 چیزی رو درست کنه

جا را با دلی ی اعیانی دیاکو همانی بود که هفت سال پیش آنخانه

 .های بد و منزجر کننده ترک کرده بودمشکسته و هزاران حس

کرد ای به فکرم خطور نمیها حتی برای ثانیهای که در تمام این سالخانه

ام ای که کودکیبه خانه جا برگردم. در ماشین نشستم وکه بخواهم به آن

جا را در آن سپری کرده بودم و تمام خاطرات تلخ و شیرینم را در آن

 .. آب دهانم را با صدا پایین دادمگذرانده بودم خیره شدم

همه چیز مثل چند سال پیش بود، حتی شمشادهایی که بابا محمود، 

سرسبزتر  مان کاشته بود هم مثل قدیم حتی زیباتر وپیرمرد باغبان خانه

 .کرداز قبل خودنمایی می

نگاهم به دو درخت همیشه سبز سروناز که دو طرف در حیاط کاشته 

، با نگاه کردن به آن، لبخند روی لبم نشست و فکرم شده بود خیره ماند
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 :به گذشته پر کشید

خوای چی بذاری؟ فکر کنم دیگه بچه بابا محمود اسم این درخت رو می -

 .شه که بخوای اسمشون رو روش بذاریای نمونده باو نوه

خندید و چشم به درخت دوخت. پک عمیقی به سیگار زد و با نگاهی 

 .ن خیره شدم به مملو از عشق 

اسمش میشه آنیسا. الهی که عمرت هم مثل این درخت دراز باشه،  -

 کنه؟قدر عمر میدونی چهمی

 .با ذوق دستانم را به هم زدم

هات باألخره اسم من هم رو این درختولی خیلی خوشحالم  -نه -

 .گذاشتی

عمر این درخت حتی به هزار سال هم رسیده. تازه مثل تو، همیشه  -

 .ها الیق اسم تو نبودن جز این درختکدوم از این درخت. هیچشادابه

 من بود، جایش در درخت  آن روز مانند فیلم از جلوی چشمانم گذشت.

 و مهربان پیرمرد. نبود مانمیان دیگر محمود بابا ولی بودم؛ جاآن هم

 به که نبود دیگر داشتم دوستش کژال یاندازه به من که قلب خوش

 .ام برودد و قربان صدقهبیای استقبالم

خواست برگردم، حتی به پشت سرم هم نگاه نکنم. دیگر دلم این دلم می
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ودم. زار بخواست، از تجمالت و صاحب این تجمالت بیخانه مجلل را نمی

ی تلخم را نداشتم. زار بودم. دیگر توان به بار کشیدن گذشتهاز گذشته بی

ود، امروز هم به این خانه نب کژال هایقراریبی و بیماری اگر 

 .گشتمنمیبر

م. به ثانیه نکشید در باز شد. آرام وارد حیاط انگشتم را روی زنگ فشرد

 فلک به سر که ییهادرخت رنگارنگ هایگل شمشادها. شدم سر سبز 

 وجد به را مرا و بود داده من به  ایدوباره جان اشسایه و بود کشیده

 .آوردمی

ها و درختان گرفتم به سمت صدا کژال، نگاهم را از گلدار با صدای بغض

 .ریخت و به من زل زده بودبرگشتم. کژال به پهنای صورت اشک می

 .آغوشش را به روی من باز کرد

 کنم؟دردت به جونم؟ نگفتی از درد دوریت دق میکجا بودی  -

بغضم را پایین دادم و با لبخندی ساختگی، خود را در آغوش مادر جای 

 .دادم

کند که جایگاه مادر جایگاه خاصی است؟ او چه کسی انکار می

ها را از ها و نگرانیترین آفریده خلقت و وجودش تمام استرسعجیب

کند. زیبایی و عشق بر وجودت نازل میبندد و باران وجودت رخت می

کند و تو را به زندگی مادر بیابان وجودت را از عطر خوش سیراب می
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منت درمان هایت است. چه کسی بیکند و او یاور تنهاییامیدوار می

شود؟ دردهای متواری را برای به شود؟ پرستار روح و روانت میدردت می

سیار را با چشمان خسته، ولی با های بکند؟ شبوجود آمدنت تحمل می

ای به نام کند؟ او کسی نیست جز فرشتههای خندان از تو مراقبت میلب

 !مادر

ات گام که درخشندگی چشمانش را در آسمان زندگیآن هن 

 صورت سراشیبی در را چشمانش چشمه جوشش که هنگام آن بینی، می

 در گونهچه آوریمی یاد به که زمانی کنی،می برانداز زیبایش

 با و کنیمی لمس را فضا خالی حجم پرمهرش آغوش وجویجست

گیر، ودکی بازیگوش و بهانهک چون دلت. آوریمی زبان بر را نامش تابیبی

کوبد. و اشک در چشمانت حلقه می در کنج قفس سینه سر بر دیوار می

 .زند

  ریزی؟من درد شدم روی دلت، تو برام اشک می -

 باران و لرزیدمی موهایم هایش روی ه خود فشرد. دستمن را بیشتر ب

 .نشیندمی غم به چشمانش در اشک

مادر خوبی نبودم که نتونستم جلوی رفتنت تو تنها مرهم دردهامی. من  -

 .رو بگیرم

 .از او فاصله گرفتم. به دور و برم نگاهی انداختم و ناخواسته پوزخند زدم
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 !ه سال باألخره تنهات گذاشت؟همدیاکو کجاست؟ چه عجب بعد این -

گرفت. با مادر فقط به من زل زده بود. دلم پر بود، زبانم از من فرمان نمی

 :نیش و طعنه گفتم

بار زنگ بار به دخترت سر نزدی؟ یکقدر ازش ترسیدی که یکاین -

شده؟ آفتاب از کدوم همه وقت چینزدی حالم رو بپرسی؟ حاال بعد این

 ن کردی؟طرف در اومده یاد م

 .را در دستانش گرفت و نوازش کردمادر نزدیکم شد دستم 

ای ازت داشتم، نه آدرسی. تا من ازت هیچ خبری نداشتمـ نه شماره -

که چند شب پیش با التماس از رامان خواستم بگرده، دنبالت که اون این

ات هم از اون هم دلش به حالم سوخت و بهم گفت کجایی. حتی شماره

خواد یست چه برخوردی میکو جایی نرفته، برام هم مهم نگرفتمـ دیا

داشته باشه. من از این لحظه به بعد، اجازه نمیدم تو رو ازم دور کنه. به تو 

 .هم اجازه نمیدم دوباره تنهام بذاری

وار خندیدم سرم را چندبار تکان دادم و ابروهایم را باال انداختم. هستریک

 :متعجب در چشمان او خیره شدم

الی! امکان نداره چیزی بخوای نشه، بذار باور نکنم، آخه تو کژ -

همه وقت یادت اومد از رامان کمک بخوای؟ اون هاست بعد اینجوریچه

دونست دونست، صد در صد دیاکو هم میکه خیلی وقته جام رو می
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طور توئه کژال نتونستی از زیرزبونش بکشی که من کجام؟ پس کجام. چه

، برگشتی بهم گفتی رفتی رفتممون روز هم که داشتم میخواستی. هنمی

گردم؛ ولی میترسم و نرفته بردیگه برنگرد. یادته؟ شاید فکر کردی می

اشتباه کردی. اگه دیاکو کل دنیا رو به نام من کنه، جلوم زانو بزنه و ازم 

 دختر یه دیگه من. ذارمنمی پا خونه این توی من  بخواد برگردم،

کس هم فراری نیستم، به هیچ دختر. ایستادم خودم پاهای یرو مستقلم،

ام شه. برای یه لقمه نون هم آویزون اجازه ندادم وارد حریم خصوصی

کسی نشدم و التماس هم نکردم. با شرف با آبرو خودم رو کشیدم باال. 

جام، فقط به خاطر دلتنگی خودم بود، پس سعی نکن هر اآلن هم اگه این

خونه برام حکم زندان رو  جا بکشونی. اینات من رو اینهدفعه با گریه

خواهش    .کنهداره که با دیدنش خاطرات تلخ گذشته رو برام تداعی می

جا( اگه قراره هم رو ببینیم، بیرون از این کنم دیگه ازم نخواه بیام اینمی

 دیگه اون که کنی طردم قراره قبل یدفعه مثل که اگه  خونه قرار بذارـ

 .جداست اشهقضی

ی محزون به من خیره شد و قطره اشکی از گوشهکژال با لبخندی 

 چشمانش چکیدـ

برو برای خودت زندگی کن. فراموش کن که مادر و پدری داری؛ ولی  -

هام رو یادت نره. از این ساعت به بعد، حتی خبر مرگ من امروز و حرف

داری، من هم تمام ات نرو هم شنیدی برنگرد. وقتی تو محبتی به خانواده
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 .کنم که فراموش کنم که دختر داشتمیتالشم رو م

 .هایی که دیدم را تار کرد را تخلیه کنمآرام پلک زدم تا اشک

از چیزی که توی این خانواده ندیدم باهام حرف نزن. از کدوم محبت  -

گیره که محبت کردن رو از ای محبت کردن یاد میزنی؟ بچهحرف می

من چی دیدم ازتون؟ درسته یه د گرفته باشه یا دیده باشه. اش یاخانواده

هایی پشتم بودی؛ ولی نه همیشه چیزی که توی بچگی توی وجودم وقت

بینی اثرات هایی که اآلن میریشه کرد، فقط خشم بود و این رفتار

ست. به من خرده نگیر، من دست پرورده خودتونم. قول میدم موقعاون

م رو هم توی این خونه ارم، حتی به همه میگم جنازهجا نذاپاهام رو این

نیارن که یه وقت خدایی نکرده، خاطرتون آزرده نشه. مرسی از مهمون 

 .تون خانم کژال آشورنوازی

ای،،رو برگرداندم و راه رفته را برگشتم. برنگشتم تا زانو بدون حرف اضافه

، حتی کمر های خیس از اشکش را ببینمزدن کژال را ببینم، تا چشم

زد را هم ندیدم و از آن در آن واحد به سپیدی می خمیده و موهایی که

 .ی اعیانی خارج شدمخانه

در را پشت سرم بستم. به در تکیه دادم و آه سردی کشیدم. به اطرافم 

 زده زل من به و نگاهی انداختم و با دیدن رامان که به درخت تکیه داده 

 .زدم نیشخند بود،



 

 

 WWW.98IA3.IR 141 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

عموت منتظرن. برو عمو و زن خان! خوش اومدی. برو تو، نسالم راما -

 .ی چغولی کردنت رو بگیرجایزه

دندان روی هم ساییدم و خواستم از کنارش بگذرم که بازویم اسیر 

 .دستانش شد

 .باید با هم حرف بزنیم -

 .خندیدم و نگاه چون یخم را به چشمان او دوختم

 بینی، یه دیالوگ تکراری روای شد. هر دفعه من رو میخیلی کلیشه -

فهممت! من دارم با زبون خوش بهت چرخونی. نمیهی توی زبونت می

وقت تو هر دفعه برای موندنت داری میگم با رفتنت خوشحالم کن، اون

 شد دیگه غرور نداری؟ اینتر بودی! چیموقع مغرورزنی. اوندست و پا می

بذار آب پاکی رو بریزم رو  کنم، باز دنبال توضیح دادنی.همه بارت می

 رو  ام کردم، داریم با هم عشقدستت پسرعمو! من یکی رو وارد زندگی

 گفتم ببخشید آخ. اتزندگی دنبال بری هم تو بهتره. کنیممی تجربه

. رفت باد به هم بودنت پسرعمو جایگاه کنم فکر بعد به امروز از! پسرعمو

 برای رث من امروز هم ناو خواست،می رو من که بود مادرم یه آخه

 .ایمی غریبهه طرد کرد. دیگه به هم غریبههمیش

اش بیش از هایش شل شد و نگاهش غمگین. فک منقبض شدهدست

آورد، انگار واقعاً دیگر حسی در وجودم به او بیش من را به وجد می
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 .نداشتم

 وقت مجبور میشم ازت شکایت کنم.لطفاً دیگه سر راهم قرار نگیر. اون -

 !داربینمون بشکنه. خدانگههای نذار بیش از این حرمت

 :نداشتم که رامان بلند نامم را خواندهنوز چند قدم بر

 آنیسا؟ -

 .که برگردم، منتظر ماندمایستادم بدون این

جا ات دور شی. قول میدم دیگه پاهام رو اینمن باعث شدم از خانواده -

قط برگرد ف    .گیرمنمی قرار هم اهتر سر وقتهیچ  نذارم. از اآلن به بعد،

بینم بخوام برات چیزی خونه. تو که انتخابت رو کردی، دیگه دلیلی نمی

رو توضیح بدم و برات مزاحمت ایجاد کنم. امیدوارم انتخابت درست باشه 

ات باشی که فکر نکنه و باهاش خوشبخت شی؛ ولی بهتره با خانواده

 .کس و کاریبی

 .تم در چشمانش زل زدمنیشخند زدم و برگش

من ازت نظر خواستم؟ من خواستم برام تصمیم بگیری؟ ببین آقا پسر،  -

تو برام هیچی نیستی! پس تو رو جان اون کسی که دوست داری 

 !خداحافظ. کنم رو امزندگی بذار نپیچ، پاهام و پر به قدر این

ای کژال گذشت. فکرم درگیر بود، دلم برچند روز از برگشتم از شیراز می
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توانستم باقی عمرم را بدون او بگذرانم؟ هر طور میچه تنگ شده بود.

شد. شدم، نفرتم نسبت به دیاکو و رامان بیشتر میقدر دلتنگ او میچه

 صورتم روی که را دانستم. موهایم هایم میآن دو را مقصر تمام بدبختی

 عصبی، و فهکال گرفتم دندان به را لبم یگوشه و زدم کنار بود، ریخته

دادم. از شدت خستگی فکری، خواب از چشمانم فراری ا تکان میر پاهایم

 .بود

موبایلم را که برعکس روی میز گذاشته بودم برداشتم و اسکرینش را  

  .پاسخ از دامون داشتمپنج تماس بی و روشن کردم بیست

 چشمانم را بستم و نفس عمیق کشیدم. به ثانیه نکشید، زنگ خانه به

 را کسی او جز مگر. است دامون بگویم  توانستمیشک مصدا در آمد. بی

 است خراب و نابسامان اوضاع که فهمیدم شود؟ نگرانمدل که داشتم هم

 .بود کشانده جااین به شب نیمه را او که

رویم قرار آرام در را باز کردم. دامون با چشمان قرمز و صورت ملتهب روبه

ی که سر راهش باشد را به توانست هر آدمحظه میشک در آن لگرفت. بی

 مظلومانه. شد اش، باعث تپش قلبم های تند و عصبیقتل برساند. نفس

 .انداختم پایین را سرم

 . ...ام روی سایلنته. فکرم درگیرخدا! حواسم نبود گوشی حق داری به -

ام مان را پر کرد و در چند قدمیوسط حرفم پرید چند قدم فاصله بین

 .کردماش را روی صورتم حس میهای عصبینفسکه  ایستاد. طوری
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ات دارم؟من مگه من آدمم برام توضیح میدی؟ مگه نقشی توی زندگی -

یه احمقِ آویزونم که سر راهت قرار گرفته که احساس و دوست داشتنش 

خوای من رو نادیده بگیری؟ قدر دیگه میاصالً برات مهم نیست. چه

 ی حسی بهم نداری؟خوای بهم نشون بدمی قدر دیگهچه

اش . به صورت گرفتهترجیح دادم سکوت کنم تا او خودش به حرف بیاید

 .زل زدم

 چیه؟ اتزندگی توی نقشم بگو  جوری نگاهم نکن. جوابم رو بده!این -

 هیچ هستیم، هم با که وقتی چند این توی هستم؟ مهم برات من اصالً

 ده؟ندا رخ وجودت توی اتفاقی

شاره الله گوشم را خاراندم و سرم را پایین انداختم؛ با انگشت شست و ا

و  قدر حرکتم مظلومانهولی زیر چشمی او را زیر نظر گرفته بودم. آن

های دامون نشاند؛ ولی زود لبخندش را معصومانه بود که لبخند روی لب

 .جمع کرد و با ابروهای در هم گره خورده به من زل زد

 راز تو کوتاه شده؟مشکل داره یا زبون د گوش من -

 و دادم نشان العملعکس سریع  گنجید.ام نمیحرف زور و تلخ در مخیله

 .کردم نگاه او به شده ریز هایچشم با آوردم در را زبانم

 .وقت هم کوتاه نمیشهنه خیر. زبون دارم، هیچ -
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 .صد. کوتاه شدنی نیست، پس جوابم رو بده در بله، صد -

 .زنیملیوان آب بیارم، بخور آروم شو. بعد حرف میحاال بذار برات یه  -

خوام. بهم بگو خوام. با حرف آرومم کن، فقط یک جواب میمن آب نمی -

 دوستم داری یا نه؟

 :آرام جواب دادم

 .موندماگه دوستت نداشتم که تا حاال باهات نمی -

 .نیشخند زد و سرش را با تأسف به طرفین تکان داد

 قدر سخته؟اینگفتن دوستت دارم  -

 .خب گفتم دوستت دارم دیگه -

 !پس حتماً من گوشم مشکل داره -

 .کالفه نگاهش کردم

 .خب من به زبون نمیارم؛ ولی از رفتارم و حرکاتم باید بفهمی دیگه -

 :بلند خندید و با تمسخر گفت

این حد هم قدر دوستم داری. تو رو خدا تا واقعاً هم نشون میدی که چه -

 .شته باش، پررو میشمدوستم ندا
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 .ام گرفته بودیاد کار امشب افتادم، خودم هم خنده

 .جوری شد. حاال هی کارم رو بکوب توی صورتمخب فقط امشب این -

 :هایش را زدجدی شد و مصمم و محکم حرف

فقط همین امشب؟ از وقتی از شیراز اومدی رفتارهات رو خودت دیدی؟  -

ای زنم دنبال بهونهجبار با منی. باهام بیرون که نمیای، زنگ میانگار به ا

 .قطع کنی. امشب هم کالً من رو فراموش کردی

 .پشت به او کردم و با انگشتان دستم بازی کردم 

صحبت کردم، از خودم بدم میاد. دلم برای مامانم تنگ شده. باهاش بد  -

ش تقصیر اونه. هردفعه که ادونم چه مرگم شده. از دیاکو متنفرم! همهنمی

اش بوده. کژال حقش نیست من با مامانم بحث کردم، اون باعث و بانی

تونم، خواد بیارمش پیش خودم؛ ولی نمیوسط ما دوتا بمونه. دلم می

اش فکرم ها همهکه ندارم. این چون از پس خرج خودم بر نمیام. کار هم

 .رو درگیر کرده

 .من برات نذاشتهو جایی برای فکر کردن برای  -

 !جوری نگو لطفاًاین -

 کردی؟تو جای من بودی چه فکری می -
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 .سمتش برگشتم. محزون نگاهش کردم

تونم فکرم رو آزاد کنم. اگه برات سخته، برو بهت حق میدم؛ ولی نمی -

 .اتدنبال زندگی

 .عصبی دندان روی هم سایید و دستش مشت شد

م؟ توی این چند ماهی که باهات ابه همین راحتی برم دنبال زندگی -

 !بودم کم باهات راه اومدم؟ کم باهات ساختم؟ اینه جوابم واقعاً؟

ی سیگارش را در دست سرش را عصبی تکان داد و پوزخند زد. بسته

را گرفت و بیرون کشید سیگار را  ای به زرورقش زد. سر یکیگرفت، ضربه

دودش را روی هایش گذاشت و روشن کرد. پک عمیقی زد، روی لب

 .صورتم بیرون داد و پوزخند زد

جا توی این ساعت ام به دخترهای دیگه رو ایناحساسیتقاص تمام بی -

پس گرفتم. به کائنات اعتقاد پیدا کردم، کارماست دیگه. برگشت محکم 

. حق با توئه، به اجبار که نمیشه خودت رو به یکی کوبوند توی سرم

جوری باشن، من نیستم. شرمنده تا اآلن بچسبونی. حاال شاید بقیه این

 .بینیم. خداحافظآویزونت بودم، دیگه نمی

 من. انداختم باال ابرو. دادم در به تکیه و رفتم در سمت دو با  تا برگشت،

کرده بود. اگر  هایم را پره تنهاییک بود کسی تنها بودم، کرده عادت او به
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 :نداشتم دادم، دیگر کسی را کنارماو را از دست می

کنی بخوای دوستت دارم! دوستت دارم! دوستت دارم! اصالً تو غلط می -

ها؛  بری! مگه الکیه؟ من اجازه نمیدم. کی گفته تو آویزونی؟ البته هستی

 .خواد داشته باشتشیهایی که آدم دلش مولی از این آویزون خوشگل

توانست ی لبش را به دندان گرفت. هم عصبی بود، هم نمیدامون گوشه

 .کند کنترل را خندیدنش کارهایم در مقابل 

 .ور. یه مدت از هم دور باشیم بهتره، شاید قدرم رو بدونیبیا برو اون -

 .دماش زای به نوک بینیبا لبخند، ابروهایم را باال و پایین دادم و ضربه

 خوام! مگه زوره؟نمی -

به اطراف نگاهی  هایم خندید. نگاهی به سیگار دستش کرد.به تخس بازی

ی خانه خاموش کرد. انداخت و در آخر، سیگار را در ظرف گلدان گوشه

 هایلب به نگاهش. کرد کم را مانبین یفاصله و برگشت دوباره سمتم 

هایم تند شده بود. دامون فسن دادم، پایین صدا با را دهانم آب. بود من

آورد. درست ی ملتهبم گذاشت و سرش را پایین دستش را روی گونه

هایم که رسید، چشمانم را بستم. تپش قلب گرفتم. هرآن نزدیک لب

 :منتظر بودم قلبم از کار بیوفتد که نجوایش را در گوشم شنیدم

شدن خیلی دوستت دارم! خیلی زیاد! ولی دوست ندارم قبل محرم  -
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 .مون ندادممون باشه. لطفاً برو کنار، بذار برم تا کار دست جفتچیزی بین

نفس راحتی کشیدم، عرق سردی روی کمرم سر خورد. آرام چشمانم را 

دانستم چه به باز کردم و با شرم سرم را پایین انداختم. خودم هم نمی

ر با رامان قدوقت تجربه نکرده بودم. هر چهها را هیچروزم آمده. این حس

 هایلحظه  وار تجربه کرده بودم، برعکس او با دامونروزهای کسل

 .گذراندممی را یجانپره

شب چادر سیاهش را باز کرد. خورشید پنهان شد و ستاره و ماه روی 

کردند. با لبخند ملیح، پشت پنجره ایستادم و چادر سیاه خودنمایی می

 .کردمنمایش زیبای ستارگان را نظاره می

 کنی؟به چی نگاه می -

 :شانه باال انداختم و آرام لب زدم

 .هاو ستاره ی ماهبه جشن شبانه -

لیوان چای را در دست گرفت و سمتم آمد. نگاهم را دنبال کرد و آرام 

 .خندید. تخس و با چشمان ریز شده نگاهش کردم

 خندی؟هوم؟ چرا می -

ی آدم رو بگیری. یک لحظه که در مورد آخه به تو فقط میاد پاچه -
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 .ایآسمون و جشن ستاره و ماه حرف زدی، فکر کردم یکی دیگه

 .اش زدمش رفتم و مشتی به بازوی عضالنیای برایم غرهچش

 شعور؟یعنی من سگم بی -

 .دوباره بلند خندید و دو دستش را به عالمت تسلیم شدن باال برد

کار ببین، من این روت رو دوست دارم. وحشی، خشن، پررو. خب چی -

 منه؟ دست مگه. نمیاد بودن آروم بهت  کنم؟

 .ام دادمبینیدم و چینی به نگاهی به سر تا پایش کر

 ات؟کنی؟ چرا نمیری خونهکار میجا چیاصالً تو این -

 .توجه به من به بیرون زل زدبی

 .خوام یک چیزی بهت بگمجدی باش، می -

شکلکی در آوردم و من هم متقابالً رو به پنجره دست به سینه ایستادم و 

 .به آسمان خیره شدم

 ؟د دوستم دعوتمهفته تول یادته گفتم این -

 .اهوم و من گفتم چون مختلطه، دوست ندارم بری. دیگه با خودته -

 :مقدمه گفتکمی سکوت کرد و بی
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 .تو رو هم دعوت کرد -

 .متعجب نگاهش کردم و با ابروهای در هم گره خورده به او زل زدم

 !شناسه؟من رو از کجا می -

گفت  نمیام. اون همشناسه. من گفتم دوست دخترم نباشه من هم نمی -

 .قرار نبود تنها بیای، ایشون هم دعوت کن

 .نیشخند زدم و ابرو باال انداختم

 .من نمیام -

 چرا؟ -

 .های مسخره بدم میاداز مهمونی -

 .قبول بگی تو هرچی بود بد اگه  بار بیا،ست؟ تو یککی گفته مسخره -

 .خوامنمی -

و، نیای با یکی رم. بیای با تای دیگه. در هر صورت من فردا شب میبچه -

 .دیگه

گفتی بدون من گفتی، میهه! تا دو دقیقه پیش یک چیز دیگه می -

جوری میگی که من حسودیم شه بگم ای وای نه، من رو نمیری. اآلن این
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 ببر؟

ی تلخ را، کردم. تمام گذشتهی کوتاه عمرم را فراموش میباید آن برهه

د گذشت، دیگر نباید مقایسه تمام خاطراتی که چه خوب و چه ب

ی گذشته را کرد. دیگر نباید غصه. قیاس این دو، حالم را بد میکردممی

گرفتم. باید زندگی جدید را شروع خوردم. نباید زانوی غم بغل میمی

 ولی بماند؛ کنارم من هایتلخی گوشت کردمـ حق دامون نبود که با می

 شده او درگیر ماه، چند همین در که دلی کردم؟می چه را دلم طرفی از

او  ی درهم او انداختم و لیوان چای را جلوینگاهی به چهرهنیم. بود

 .گرفتم

 .بیا چای بخور، سرد شد -

 :مشکوک نگاهم کرد

 چی ریختی توش؟ -

 :لبخند زدم و گفتم

ی خوبی بودی. دفعه قبل اذیتم کردی، دفعه هیچی نریختم، بچهاین -

 .تالفی کرده بودم

 .ترسمازت می -
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 .هایم را تکان دادمشانه خندیدم و بشکنی زدم و

 .ابهت دارم دیگه! خوبه، مرد باید از زنش حساب ببره -

 :دامون از حرکتم خندید و گفت

دور توئه. نوبت به  -چو مردی بود، از زنی کم بود. تو بتازون اآلن، دور -

 .من که برسه، برات باباکرم می رقصم

 بلدی؟ -

 .ط تو بلدینه، فق -

 :هایی که در هم گره خورده بود گفتماخمچشمانم را ریز کردم با 

یعنی تو جرأت داری بدون من جشن برو، ببین من چه حالی ازت  -

 .بگیرم

 .خندید و شانه باال انداخت

دونی که جذاب که باشی دورت خوای تورم نکنن، باهام بیا. میاگه می -

 .شلوغ میشه

حرصی که ن دادم و دندان روی هم ساییدم. با سرم را تهدیدوار تکا

 منقبض های منتهی به انگشتان دستم را وجودم را فرا گرفته بود، تاندون

 .شود حفظ دستانم قدرت تا کرد



 

 

 WWW.98IA3.IR 154 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

 اهوم! جذاب دیگه؟ -

 .لبخند دندان نمایی زد و سرش را به عالمت مثبت تکان داد

ی بیای و حواست به تونها رو گفتم، حق انتخاب داری. میدیگه گفتنی -

ی بمونی خونه و توی دلت هی رخت بشورن که ای وای تونمن باشه، می

 .االن مَردم رو تورش نکنن

 -فقط به او زل زدم و در آخر، کوسن روی مبل را برداشتم و ایستادم. آرام

 :آرام سمتش رفتم نیشخند زدم و گفتم

 !عشقم، دوباره تکرار کن -

 .اال برده شد و دستانش را به عالمت تسلیم بقهه به من خیردامون با قه

 که کود انسانی خوردم؟چی رو عشق دلم؟ این -

 .کوسن را به صورتش کوبیدم

 .به غذات کاری ندارم، هرچی دوست داری بخور -

+++++++++++++++ 
گونه توانستم دانستم چهای نشسته بودم. خودم هم نمیبا دامون گوشه

ین مکان حضور پیدا کنم. هر که از در وارد خود را متقاعد کنم و در ا

های عجیب و غریب به تن داشت، انگار به سرزمین عجایب شد، لباسمی

 .آمده بودم
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دامون با گاهی کردم. گهشان نگاه میهایها و لباسمتعجب به چهره 

 .فهماند که خود را کنترل کنمفشار دست به من می

 ها چرا این شکلی هستن؟این -

 :ای که در صدایش بود، آرام لب زدبا ته خنده دامون

 کنی به آدم بودنت شک کنم؟جور رفتار میشنون. چرا یکهیس، می -

ها چه ها شک کردم، خدایی اینواهلل من اآلن به آدم بودن این -

 وداتی هستن؟ نکنه من نرمال نیستم؟موج

 .بس کن تو رو خدا! آبروم رو بردی. دیگه نمیارمت -

 .ال انداختم و لب برچیدمشانه با

ها خوشم میاد؟ اآلن همه میلولن توی هم، به جهنم. خیلی از این جشن -

معلوم نیست کی به کیه. من رو بگو دلم و صابون زده بودم، اآلن میرم 

جور که بوش میاد، باید بشینم فقط به رقصم. اینیوسط تا آخر شب م

 .ها بخندم. باز هم خوبه، سرگرم میشماین

 .تو زیادی سنگین اومدی -

 :پشت چشمی نازک کردم و گفتم

کردم، لباس باال نافی ها موهام رو درختچه درست مینه، مثل این -
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 ل من؟جوری دوست داری چرا اومدی دنباکالس بودم؟ اینپوشیدم بامی

 خوای باهام دعوا کنی؟جا هم میاین -

 .خودت شروع کردی -

 !ل شو خواهشاًاوکی، من الل میشم. تو هم ال -

 با منی؟ -

 !خدا آره خب. روی مخی به -

هایم در هم گره خورد. رو برگرداندم و دوباره به در خیره شدم. پاهایم اخم

ت روی میز آرام ضرب توجه به دامون، با دسدادم و بیرا عصبی تکان می

 که شخصی دیدن با باراین ای نگذشت که گرفته بودم. هنوز چند دقیقه

 را دامون و خود بین هایبحث و دعواها تمام. بود مانده وا دهانم شد، وارد

 بود، شده سالن وارد خدا خلقت از شاهکاری. سپردم فراموشی به

را صرف او کرد. با دیدن  وقتش تمام خدا انگار. نبود گفتن قابل اشزیبایی

 :او، پوزخندی به خود زدم و در دل گفتم

 ا ما؟قربونت برم خدا! این آدمه ی -

مان آمد. درست کنار میزمان ایستادـ به محض نزدیک دخترک به سمت 

اش مشامم را پر کرد. زیبایی دخترک مرا العادهشدنش، بوی عطر فوق

قط به او زل زدم. من که کردم، فمیخکوب کرده بود و هیچ حرکتی نمی
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های جنسش بودم جذبش شدم، وای به حال پسران مجلس! کفشهم

 فیت ای تر کرده بود. شلوار پارچهگیررمز، بلندی قدش را چشمدار قپاشنه

 مانند را اشاندامی هیکل  کوتاهش، کتی مانتو. بود اشکشیده و پُر پاهای

شیده و آبی رنگش، ک چشمان لبش، سرخی.  بود کرده نقاشی تابلو

اش، از او یک ملکه های سرخ و برجستهموهای فر و موج دارش، گونه

 .کردای را مجذوب خود میکه ناخواسته هر بیننده طوری ساخته بود،

وقتی به خود آمدم که دیدم دامون به احترام آن شخص بلند شده و به او 

 .دست داد. درد وحشتناکی وجودم را احاطه کرد

آمدند، انگار خدا جفت دامون را برایش فرستاده به هم خیلی میآن دو  

نینداخت، انگار منی وجود نداشتم. نگاهی به من بود. دخترک حتی نیم

زد. تمام وجودم گوش شده دامون چشمانش با دیدن آن دختر برق می

 .بود تا ببینم بین او و دامون چه چیزی بوده

قدر تغییر کنه. تبریک میگم! مثل کردم آدم توی دو سال اینفکر نمی -

 .خواستی رسیدیکه به چیزی که میاین

ش را چاشنی حرکاتش کرده بود و همین اهای زنانهدخترک ظرافت

 .کردترش میفریبدل

رفتی جا پیشخواستم رسیدم. تو چی؟ اینچیزی که می آره، به اون -

 ای؟وچهات عوض شد یا هنوز اندر خم یه ککردی؟ چیزی تو زندگی
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هرآن منتظر بودم من را به دخترک معرفی کند؛ ولی انگار دامون هم 

ده بود. عصبی صندلی را عقب کشیدم و خواستم حضور من را فراموش کر

 دست در را دستم اندازد که به من نگاهی بیبرخیزم که دامون بدون آن

 :گفت دخترک به رو و گرفت

اشتم؛ ولی خدا رو شکر هام رو کوتاه بردنه، من هم پیشرفت کردمـ قدم -

 .خواستم رسیدمبه چیزهایی که می

 :لبخند زیبایی به من زل زد و گفت نگاهش را سمت من برگرداند و با

ام، از من ی خدا بود برام. با اومدنش به زندگیآنیسا نامزدم که معجزه  -

ی تلخی داشتم، عوضش آیندم قدر گذشتهیک آدم دیگه ساخت. هر چه

 .ه از همه لحاظ عالیه مطمئنم قشنگ و زیبا میشهک دختری کنار 

دستی دندانش، دی و یکنگاه دختر روی من نشست. لبخند زد. سفی

کشید. انگار واقعاً نقصی در اش را به رخ میآخرین چیزی بود که زیبایی

او وجود نداشت. دختر دستش را سمت من گرفت. سعی کردم آرام باشم 

 .ؤفق هم بودمو لبخندم طبیعی جلوه دهد و م

خیلی از دیدنتون خوشحالم. من سوفیام، دوست دامون. امیدوارم با این  -

 .ضوع مشکلی نداشته باشیمو

آب دهانم را با صدا پایین دادم و لبخند دندان نمایی زدم و نیم نگاهی به 

هایم خندان بارید؛ ولی لبکه از چشمانم خشم میدامون انداختم. با این
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 .بود

دیدنتون خوشحال شدم. من آنیسام. نه عزیزم، چه مشکلی؟ من هم از  -

ن اصالً با این موضوع مشکل ندارن. ما من هم رفیق زیاد دارم، دامون جا

 به هم اعتماد داریم، مگه نه عشقم؟

کرد که طوری به او نگاه کردم که دامون به سختی خود را کنترل می

 .لویم وارد کردنخندد. دستش را دور کمرم حلقه کرد. فشاری به په

  .العملی نشان ندادمکه درد در وجودم نشست، عکسبا این 

 !هام بهت اعتماد دارم قشنگمی چشمبه اندازه -

های دامون تا دخترک کمی از ما فاصله گرفت، دستم را روی دست

گذاشتم و خواستم آن را از دور کمرم جدا کنم که دامون من را بیشتر 

 :ر گوشم گفتسمت خود کشید و آرام د

ها رفتار نکن. آروم باش، بعداً برات توضیح میدم جریان مثل عقب مونده -

 .هچی

 .برام مهم نیست. دستت رو بکش -

 :عصبی فشار دستش را بیشتر کرد و غرید

خوری. شیرفهم داری اون روی سگم رو باال میاری! از جات تکون نمی -
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 شد؟

، احساس کردم نفسم بند ایدرد کل وجودم را فرا گرفت. برای لحظه

دم آمده. سعی کردم با آرامش برخورد کنم. از این رو، نفس عمیقی کشی

 .تا به اعصابم مسلط شوم

 میدی؟ اجازه  خوام برم بیرون یکم هوا بخورم.می -

 .ریم. دوست ندارم نگاه کسی روت باشهبا هم می -

هم دست در کالفه هوفی کشیدم و سرم را به عالمت مثبت تکان دادم. با 

آور خارج شدیم. به دور و برم نگاه کردم و وقتی دست از آن مکان خفقان

ندیدم، دو دستم را به قفسه سینه او زدم و او را به عقب هول  کسی را

 .دادم

 . ...جا؟ که به عشق سابقت نشون بدیواسه چی من رو آوردی این -

هم سایید  وسط حرفم پرید و دستش را روی دهانم گذاشت. دندان روی

 .زد، به من خیره شدو با خشمی که در چشمانش موج می

نگفتم اجازه میدم برام داستان بسازی! آره،  گفتم برات توضیح میدم، -

ام بود؛ ولی دیگه برام مهم نیست. خیلی وقته از اون دختر توی زندگی

 .ام انداختمش بیرونزندگی

و مطمئن باش  برای چزوندن اون، خیلی کارهای دیگه میشه کرد 
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 !ترین کار ممکنهاستفاده کردن از تو برای چزوندنش، مسخره

دیدم. او من را در حد خود رورم را خورد شده میتنم سرد بود. غ

 تکان را سرم. دیدمی اطرافیانش و خود دانست هیچ، حتی کمتر از نمی

 :زدم پس را او دست و دادم

انداختیش دور یا گفت بهش حسی نداری. هه! هات میبرق چشم -

زنی؟ فکر کردی با بچه طرفی؟ یا یه انداختت دور؟ کی رو داری گول می

جا برام خوام برم! فضای اینهام درازه یا دم دارم؟ من میمق؟ گوشاح

 .ستخفه

ی این مونی، اجازه نمیدم بری! چرندیاتت هم تموم کن. همهمی -

 .اتنهگاهای بچهذارم به حساب حسادتخزعبالت رو می

هه! آره، تو خوبی! من یه خیال پردازم و پرت و پال میگمـ واسه چی با  -

 .خوام برمبا یه آدم سالم باش. حالم خوب نیست، می منی؟ برو

 :نیشخند زد و آرام لب زد

از این در بری بیرون، همه چیز تموم میشه! دیگه با خودته. دوست  -

 !داشتی برو

. شدم نگراندل ایثانیه برای  شد.صدایش اکووار در گوشم پخش می

 .شدم خیره چشمانش در و کردم بلند را سرم
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وع نشده تموم شه. من آدمی نیستم که بتونم حضور کسی بهتره شر -

 .وستش دارم تحمل کنمرو کنار آدمی که د دیگه

جانی صدایم ترسید، از حالت صورتش مشخص انگار از گرفتگی و بی

 .گرفت دست در را بازویم شد نزدیکم  بود.

 خوبی؟ -

 .کشیدم عقب نیشخند زدم و دستم را 

 !اگه پیشم نباشی، خوبم -

  
دانم چرا این حرف را زدم. دلم خیلی گرفته بود. اآلن فقط به تنهایی نمی

 .داشتم، دامون از من فاصله گرفت و پوزخند زد نیاز

شینیم. ریم تو، یکم میتو انتخابی جز من نداری! بیا و لجبازی نکن. می -

کنیم. ببین تو پیش من جات امنه. ریم با هم منطقی صحبت میبعد می

و جز من توی این شهر داری که پشتت باشه؟ ولی اگه مگه کسی ر

گیرم. رفتی پشت سرت هم نگاه نکن، انگار بخوای بری هم جلوت رو نمی

 .ات نبوددامونی توی زندگی

ای وارد خانه حرف اضافهالعملی از من ندید، بیکمی ایستاد و وقتی عکس

 بارانی چشمانم ،نزدم زانو دیگر، دختران مانند. کردم نگاه رفتنش به شد. 

زل زدم.  بسته در به فقط. نکردم استفاده زنان همیشگی یحربه از نشد،
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ای اشک از ام خیلی نزار بود؛ ولی اجازه ندادم حتی قطرهحال روحی

 .چشمانم سرازیر شود

 .نفس عمیق کشیدم

کردم. آور را تحمل میبرای برداشتن وسایلم، دوباره باید آن فضای خفقان

شدم. بدون نگاه کردن به اطرافم، سر میزی که با دامون نشسته وارد خانه 

جا ندیدم. کیفم را برداشتم و سمت اتاقی که او را آنبودم رفتم؛ ولی 

هایی ای به نگاهلحظه ورود برای تعویض لباسم رفتم. قدم برداشتم، توجه

 .که روی من بود نکردم و وارد اتاق شدم

 .ایستادم و نیشخندی به خود زدمبغضم را پایین دادم، جلوی آینه 

هاش رو یدی؟ لباسهه! دوست دختر سابقش رو دیدی؟ آرایشش رو د -

 خودت حاال. رفته آرایشگر بهترین پیش مطمئنن دیدی؟ رو هااون  چی؟

 بزنی و تهش و سر که شومیزی یک با معمولی، آرایش یک با! ببین رو

 دامونی؟ دختر وستد بگی اومدی ندادی، پول باالش  هم تومن دویست

ه! گرفت لباس خودش برای میلیونی شب یک برای که کسی دختر دوست

کنی؟ تا بیشتر از این خودت رو کار میجا چیهه! خیلی ابلهی! اصالً این

 !جا بروکوچیک نکردی، از این

مانتو زرشکی کوتاهی که به انتخاب دامون گرفته بودم را پوشیدم. شالم را 

بار خود را در آینه دیدم. با یک پوزخند، از آن دل رینسر کردم و برای آخ

هنوز دستم به دستگیره نخورده بود که در باز کندم و سمت در رفتم. 
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 .شدم خیره شد اتاق وارد که شخصی به متعجب   شد.

 !تو... تو؟ -

مات و مبهوت به آن شخص زل زدم. آب دهانم را با صدا پایین دادم، 

کنترل کنم؛ ولی موفق نبودم. ترس وجودم را  سعی کردم لرزش صدایم را

 .احاطه کرده بود

  کنی؟کار میجا چیتو این -

 .کردتر میاش را کریههایش نشست که چهرهواری روی لبلبخند چندش

قدر دشمن دور کار کردی که اینفکر کردم من رو یادت رفته! چی -

هم که سر  خودت جمع کردی؟ همه به نوعی یه کینه ازت دارن. من

 !زارمشون هستم، در حد مرگ ازت بیدسته

. با صدای خنده او، صدای موزیک هم بلند شد. انگار همه بلند خندید

 .چیز از قبل برنامه ریزی شده بود

دونی اش برای منه. میست؛ ولی خوشیدرسته پیروزی برای یکی دیگه -

فت باید یکم گکه خیلی وقته منتظره این لحظه بودم؛ ولی خب امیر می

 .صبر کنم

مختل کرده بود. تمام خوراک  لرزید. افکار مسموم، ذهنم رادستانم می

ذهنم در کسری از ثانیه فاسد شد. چیزی در درونم قدرت گرفت. زبانم 
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 و اعمال  .گرفت فرا امیدینا هم سمی و زهرآگین شد. تمام وجودم را 

 را امواقعی خود شد باعث شخص این بد حس و شد ارزش ضد حرکاتم

روح یک جسم بی لحظه آن در نبودم، قوی آنیسای دیگر. کنم گم هم

 .دیدبودم که توانی در خود نمی

ی قبل زنم، مثل دفعهکنی، واگرنه داد میهمین اآلن گورت رو گم می -

 !برمآبروت رو می

 باال را ابروهایش و کرد باز را باز هم بلندتر از قبل خندید. دستانش 

 .داد سرتکان ایمسخره طرز به و انداخت

خوای من هم کمکت کنم؟ ها؟ اتت بده! میداد بزن، ببینم کی میاد نج -

 دوست داری با هم داد بزنیم؟

 . ...کنه. اونبذار برم! اون فراز عوضی داره ازت استفاده می -

سرش را به طرفین تکان داد و قدم به قدم نزدیک شد. با هر قدم او، من 

 سرم پشت کمد دیگر که رفتم عقب قدرآن  داشتم.میعقب بر یک قدم به

 .زدعم شد. چشمانم را بستم، نفسم بند آمده بود. قلبم تند میمان

جا ته خطِ جولون دادناته. یادته نترس! سعی کن بهت خوش بگذره. این -

کردی و بچه بازی کشیدی؟ اگه برام ناز نمیقدر شاخ و شونه برام میچه

 . ...ردی، شاید اآلن نقش زنم رو داشتی، نهآودر نمی
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 :بلند عربده کشیدم

ات آدم حسابت شو! تو یه عوضی هستی که حتی خانواده خفه -

 به هم اون! بدم؟ بهت مثبت جواب من داشتی انتظار وقتاون   کنن،نمی

 هم الیق حتی رو تو من کنه؟ بازی آبروم با خواستمی که کسی کی؟

 !بشم زنت بخوام کهاین به برسه چه دونستم،نمی خودم با صحبتی

ت و رو برگرداند. سمت در رفت، فکر کردم دلش به حالم ابرو باال انداخ

؛ ولی در کسری از سوخت و دیگر با من کاری ندارد. نفس راحتی کشیدم

 .ام به درد تبدیل شدثانیه تمام خوشی

 نیشخند، با .گذاشت شلوارش جیب در را آن  کلید در قفل چرخواند و 

 -ها را دانهآن و نشست پیراهنش یدکمه روی دستش. برگشت سمتم

 .آرام سمتم آمد -دانه باز کرد. آرام

 ای عزیرم؟آماده -

 هایتپش صدای  جا سکوت مطلق بود.شنیدم، همهدیگر صدایی نمی

 شدن شکسته. بودم مضطرب   .رسیدمی گوش به قلبم واردیوانه

 ممتد هاینفس صدای با شدـمی لمس  لقمط تاریکی در  وجودم

 او  ود جمع شدم، بدنم منقبض شد. سعی داشتم ازخ در او، پرتکرار  ولی

. نداشتم فرار راه بودم، شده حبس دیواری چهار آن در ولی شوم؛ دور

 نفس قدرت   و هایمانگشت حرکت قدرت حتی نداشت،نا هایمدست
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 .نداشتم هم کشیدن

زدم؛ ولی انگار خدا هم صدایم ل خدایم را صدا میریختم و در داشک می

 .شنیدرا نمی

مثل    او دست  ای مرگ را به چشم دیدم. دستم مشت شد.برای لحظه

 .کنم حرکت گذاشتنمی بود، خورده گره بازوهایم دور  چنگک

 .کم ترس جای خود را به نفرت داد -کم

 زبانم شد باعث باضطرا و دلهره و ترس. لرزید تنم چشمانش،  از دیدن 

 .زد پوزخند دید، نگاهم در را ترس وقتی. بیاید بند

  کنی؟الهی عزیزم! داری گریه می - 

 و شده  قدر مضطرب بودم که اصالً نفهمیدم کی صورتم خیس از اشکآن

  .بود برداشته را اطاق کل هقم -هق

 .و روی زمین افتادمزانوهایم خم شد 

کنی ! من اون آدمی که تو فکر میبذار برم! جان عزیزت ولم کن  -

ی دست فراز نشو، اون آدم نیست! اون حیوونه! داره ازت نیستم. بازیچه

 .کنهسواستفاده می

 متوجه اصالً انگار   اش در هم گره کرد.هایش را جلوی سینهدست 

 .زد پوزخند. نبود من هایحرف

عتماد به اول که دیدمت، خیلی بلبل زبون بودی. پس اون همه ا روز -
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 هم تهدیدم خندیدی؟می بهم دوستت با قدرچه یادته  شد؟نفست چی

 شم، ظاهر روت جلو دیگه باریک گفتی! آها گفتی؟ چی اومم،! بودی کرده

 آره؟. گوشمه بزرگم تیکه

ام میان دنبالم، غلط کردم! بذار برم! ببین اگه دیر برگردم، خانواده -

  .ردسر درست نکنجا رو دارن. برای خودت دآدرس این

 .کرد بلند خندید. عصبی دستش را در موهایش فرو

دونیم؟ اون پسرِ ای! فکر کردی ما هیچی ازت نمیقدر تو سادهآخی! چه -

دامون رو ما گذاشتیم سر راه، تو فکر کردی واقعاً عاشقت بود؟! اون آمار 

دن بهمون داد بدبخت! دامون طعمه بود برای به دست آور کل زندگیت رو

 .تو! برای امشب که زبونت کوتاه شه

خواستم باور کنم. دیگر دانستم باید او هم نقشی داشته باشد؛ ولی نمیمی

شد دامون قاتل روح و جسمم کردم. باورم نمیبا یک مرده فرقی نمی

 .قی نمانده بودباشد. شکستم، نابود شدم! دیگر از من چیزی با

های لرزان باز بردم آن را با دست آرام دستم را سمت گوشواره و دستبندم

 .کردم

ها رو بهت میدم، یکم هم پول دارم توی حسابم، اون هم بهت ببین این -

 !خونه برگردم بذار کن، مردونگی حقم در و بیا. برم بذار فقط میدم. 

توانم با چیزی از ا ببینم میچرخی دورم زد. نگاه من به اطرافم بود ت  
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چه چشم چرخواندم، چیزی به چشمم نخورد. خود دفاع کنم؛ ولی هر 

انگار درهای ناامیدی همه به رویم باز بود و در امید را هزار قفله کرده 

 .بودند

گذرم؟ تو آبروی من رو بردی، آخی! واقعاً فکر کردی من ساده ازت می - 

و خاری من رو پرت کنن بیرون. نابودم کردی! باعث شدی با خفت 

 ها چشم پوشی کنم؟تونم از اینطور میچه

لبخندش بسته شد. دستش مشت شد. نگاهش پر از خشم و نفرت بود. با  

 .های ریز شده، به من زل زدچشم

 !خوام. همینمن فقط نابودیت رو می - 

 .گرش بودممسکوت و اشک ریزان نظاره

 .ام روی زمین افتادو گوشواره دستبند زد، محکم به زیر دستم 

 هوا سیلی محکمی در گوشم زد، طوریشت و بیقدمی دیگر سمتم بردا

که صورتم به سمت دیگر کشیده شد. دستش سنگین بود، صورتم 

 خواستم تا    داد.ام بیشتر عذابم میآبروییسوخت؛ ولی انگار درد بیمی

ی خون در دهانم حالم مزه. نشست صورتم روی بعدی سیلیِ برگردانم،رو

 .را دگرگون کرد

 .مه زدباال سرم چمبات

 زود خیلی واگرنه نیاد، در ازت  جوری الل بمونی! صدابهتره همین -
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 هر بگم، هم این البته شد؟ شیرفهم. میوفته بیوفته، نباید که اتفاقی

 نیست خودش حال توی کسهیچ بیرون اون کنی، فریاد و داد هم قدرچه

 .بشنوه رو صدات که

که تأثیری روی . به امید اینحال به او زل زدم و تیر آخر را رها کردمبی 

 :او بگذارد، آرام لب زدم

 خواهر داری؟ -

دندان روی هم سایید و سمتم خم شد. موهایم را دور دستانش پیچید و 

 .سرم را به عقب کشید

 !گیرم اسم خواهرم و بیاریدهنت رو گل می -

 .ی چشمانم چکیدستم و اشک از گوشهاز درد چشمانم را ب

خوام بگم فکر کن من هم مثل راه بگم، فقط میبیخوام بد و نمی -

 !خواهرتم. از من بگذر، مرد باش

ای چشمانش را بست و دستانش شل شد. کمی عقب رفت. به برای لحظه

هایم جاری شده بود، خیره شد و صورت غرق در اشک و خونی که از لب

 :لب زد

 .من کاری نکنم، یکی دیگه میاد تو اگه -
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 :زدم با ترس به او زل 

تو کمکم کن. در حقم برادری کن. نمی دونم اون چه مرگشه! مگه من  -

 کارش کردم؟چی

 .سمت تخت رفت و روی آن نشست

 .خاطرِ تو، باباش قید اون رو زده امیر دلش ازت پره. میگه به -

 .دستم را به دیوار گرفتم و به سختی از جا برخواستم

ه. تو رو جون عزیزت هادی، باباش قید اون رو زده، چون خودش مقصر -

هام نگاه کن بهم بگو من تا حاال بهتون بد کردم؟ ناراحتتون توی چشم

 .مدین طرف منکردم؟ شما خودتون او

 .هادی دست در موهایش کشید و کالفه به من زل زد

قدر دلم ازت پر بود که اول که امیر اومد در مورد تو باهام حرف زد، این -

ترسونمت، نه که بالیی سرت بیارم؛ نی گفتم میفکر قبول کردم. یعبی

ولی بهم گفت تو پشتم پیش بقیه گفتی مرد نیستم، به خاطر همین هیچ 

ام رو ری دورم نیست. خیلی بهم برخورد، گفتم خودم بهت مردونگیدخت

 .نشون بدم

 .متعجب و با نیشخند سرم را با تأسف تکان دادم
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نت یک کالم حرف زده باشم! اون تو باور کردی؟! به خدا اگه بعد رفت -

روز هم اگه تهدیدت کردم یا حرفی بهت زدم، فقط برای این بود که 

دونم چرا اون روز اون از خودم دفاع کنم. نمی ترسیده بودم. خواستم

 . ...حرکت رو انجام دادی. یعنی

 :پوفی کشید و آرام لب زد

خوای، یک دست خودم نبود. وقتی من رو پس زدی گفتی من رو نمی -

دونم چی از من حس بدی بهم دست داد. من واقعاً دوستت داشتم، نمی

دی. برام سنگین بود. من جوری باهام برخورد کرشنیده بودی که اون

کس دست درازی نکردم؛ ولی از تو دلم پر بود. اگه اسم توی عمرم به هیچ

 آوردی، شک نکن اآلن کارت تموم بود. فقط برای یکخواهرم رو نمی

  .بینملحظه احساس کردم صورت خواهرم رو دارم می

زیاد تونم اآلن هم تا دیر نشده، به یکی زنگ بزن بیاد دنبالت. من نمی

 .معطل کنم، پشت این در الشخور زیاده

 :روحی زدم و آرام گفتملبخند بی

توی ذاتت نیست که آدم بدی باشی. مرسی که کمکم کردی! این  -

 .کنمش نمیوقت فرامولطفت رو هیچ

 :ای گفتبدون کالم اضافه
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 ها. نگفتی، کسی هست بیاد دنبالت؟خیال این حرفبی -

جا کسی را با ناخن دستم بازی کردم. من اینسرم را پایین انداختم و 

ریشه ی بینداشتم. نه پدری، نه مادری، نه کس و کاری! مثل یک بته

 .بودم

 .جا ندارمکس رو اینهیچ -

ن کرد و سمت پنجره رفت. با دیدن حفاظ، آه از نهادش هادی پشت به م

 .برخاست

 .این لعنتی حفاظ داره -

 -لبم نشست. فکرم سمت رامان رفت. لنگانای نور امیدی در قبرای ثانیه

لنگان سمت کیفم که روی زمین افتاده بود، رفتم و خم شدم آن را 

که استرس با اینی او را گرفتم. برداشتم. موبایلم را در آوردم و شماره

داشتم؛ ولی مجبور بودم، جز او کسی را در تهران نداشتم. با دستانی 

 .چند بوق خورد؛ ولی جواب نداد لرزان گوشی را در گوشم گذاشتم.

سوخت. آرام دستم را روی آن کشیدم و از درد چشمانم بسته لبم می

 .شد

 .به او زل زدمگوشی را از گوشم فاصله دادم و با نگرانی چشم باز کردم و 

 .جاست؛ ولی جوابم رو نمیدهپسرعموم این -
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از جیبش هادی کالفه بود. با صدای پیامکی که برایش آمد، گوشی را 

 .بیرون آورد. عصبی نگاهش را به دیوار دوخت

 .اون حیوون منتظر جواب منه. راهی نیست، باید زنگ بزنیم پلیس بیاد -

 در موبایل بگویم، چیزی وابشج تا خواستم حرفش را تأیید کنم و در 

 سریع. بودم شده زده ذوق رامان اسم دیدن با باراولین برای. لرزید دستانم

 .گذاشتم گوشم در را موبایل و دادم جواب

 .الو رامان -

 .سوی خط رامان کسل جواب داداز آن

 بله؟ -

ی خون دندان گرفتم. آب دهانم مزه ی لبم را بهچشمانم را بستم و گوشه

 .داد. به سختی دهان باز کردممی

 به کمکت نیاز دارم. تهرانی؟ -

 .تفاوت نشان دادن داشتزد؛ ولی سعی در بیدر صدایش نگرانی موج می

 شده کجایی؟چی -

با دوستم اومدم جشن تولد، یکی مزاحمم شده. اآلن توی اتاق اون خونه  -

 . ...زندانی شدم. یعنی
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 :عصبی غرید

ی؟ خدا لعنتت کنه آنیسا! خدا لعنتت کنه که کنچه غلطی داری می -

 !جوری عذابم ندی! آدرس رو بگواین

 .قدر ترسیده بودم که قدرت حرف زدن نداشتمآن

 .فرستمبرات لوکیشن می -

ی اتاق گوشی را قطع کردم و لوکیشن برای او فرستادم. هادی گوشه

 .هایم را در آغوش کشیده بودم، زل زدنشست و به من که زانو

 شد؟ میاد؟چی -

فقط سرم را به عالمت مثبت تکان دادم. هادی لبخند زد و نگاهش را به 

 .دیوار دوخت

 وقت یادم نمیره، تو یادته؟اولین روزی که همکارم شدی رو هیچ -

 :با بغض سرم را تکان دادم و آرام لب زدم

 .دماز همون روز اول از نگاهت ترسی -

 .رفین تکان دادنیشخند زد و سرش را با تأسف به ط

 طوری بود؟چرا؟ نگاهم چه -
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 :تفاوت گفتمشانه باال انداختم و بی

 .دونم، فقط نگاه درستی نبودنمی -

 .اندوهگین و خسته نگاهش را به من دوخت

از همون روز ازت خوشم اومد؛ ولی تو از من توی ذهنت یه دیو ساختی.  -

 !رادونم چنمی

گفتن نگاه هادی ها میی بچهمهدیدی. هچون نگاهت رو خودت نمی -

 .روت سنگینه، مواظب خودت باش

نگاه من بد نبود، بد تعبیر شد. تو نخواستی باورم کنی، شاید اگه باورم  -

 .ای بودکردی اوضاع جوری دیگهمی

ای که به در خورد، هردو سکوت کردیم و با ترس به هم زل زدیم. با تقه

اش را به عالمت سکوت روی بینیهادی سریع رو به من کرد و انگشتش 

 :ا خنده گفتگذاشت. صدایش را کشدار کرد و ب

 !گمشین! مزاحم نشین هنوز کار دارم -

ای به در خورد. هادی آرام سمت در رفت و کنار در زانو زد. از دوباره تقه

اش را به قفل در بیرون را نگاه کرد؛ ولی چیزی مشخص نبود. کالفه تکیه

 .الی موهایش کشیددیوار داد و دست 



 

 

 WWW.98IA3.IR 177 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

 کی پشت دره؟ -

 :شدیده میصدای آرام امیر از پشت در شن

 !کنی دو ساعت؟ تمومش کن دیگهچه غلطی داری می -

 .قهه زددر جواب فراز فقط قه

 .باشیم خودمون حال توی شب یه بذار برو  خیلی حالم خوبه امیر. -

 .امیر عصبی اسمش را خواند

 .ساعته اون تویی. بیا بیرون کارت دارم زر نزن دیگه هادی! بسه، دو -

کشید و نگاهش سمت من چرخید. دستانم کالفه دست در موهایش 

 رنگش من مثل هم  لرزید. مطمئنن ترس در چشمانم را دید که اومی

 آمده بند نفسم و زدمی تند قلبم شنیدم،می را قلبم تپش صدای. پرید

  .بود شده سلب من در کردن فکر قدرت. بود

را  ادی آرام سرش را تکان داد و چشمانش را باز و بسته کرد. صدایشه

 :باال برد و گفت

 هوشیِ تا کی تأثیر داره؟امیر داروی بی -

صاحب رو باز کن ببینم چه غلطی کردی. مگه دونم، این درِ بینمی -

 زنی؟نئشه کردی که منگ می
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 .دوباره با صدای بلند خندید

 .د میام. ضدحال نزن دیگهبرو پایین، کارم تموم ش -

 .گذره. باز کن ما هم لذت ببریمکه خیلی داره بهت خوش میمثل این -

زدم. به اجبار خود را کنترل تند نفس می -دستم مشت شد و تند 

 .کردم که چیزی نگویممی

اش گذاشت و به من فهماند هادی که حال من را دید، انگشت روی بینی

 .که ساکت باشم

 :کوت او را دید، دوباره مشتی به در کوبید و گفتامیر وقتی س

 !صاحب رو تا نشکوندمشبی باز کن این -

به سختی چشمانم را باز کردم. با سوزش دستم و بوی بتادین و فضای 

 .سفید اطرافم، تنم به لرزه در آمد

 من چرا توی بیمارستانم؟ مگه من توی اون خونه لعنتی نبودم؟ -

بدی در سرم پیچید. دستم را روی سر باندپیچی  تا خواستم برخیزم، درد

 .بند وجودم نشست -درد در بند ام گذاشتم،شده

 و نخورد تکان در پشت از امیر سعی کردم اتفاقات آن خانه را مرور کنم، 

 من از و زد زل من به ترس با هادی. کردمی تهدید را هادی هم پشت

 .خواستمی کمک



 

 

 WWW.98IA3.IR 179 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

را به چشم دیدم. هرآن منتظر بودم امیر من بدتر از او بودم، مرگ خود 

فه به هم خیره شده بودیم که با صدای بحث و بالیی سرم بیاورد. کال

 .مگوها، هادی سرش را به در چسباند -بگو

ی آرام به شانه او زدم پاورچین سمت او رفتم. چند ضربه -من پاورچین 

المت خبر است؟ او دستش را به عبا حرکت سر از او پرسیدم که چه

 .اش گذاشتسکوت روی بینی

قط گوش به در چسباندیم که با صدای ای هر دو در سکوت فچند دقیقه

 .فریاد رامان، سریع سمت در رفتم. هادی عصبی من را کنار زد

  کنی؟کار میچی -

صدای پسرعمومه. به خدا صدای اونه! بذار برم بیرون، بالیی سرش  -

 .نیارن

 .ذارهام نمیاق ببینه که زندهاگه من رو با تو توی ات -

 .نگاه کردم با التماس به او

تو رو خدا هادی! بذار برم. اون حیوون بالیی سرش میاره، من بهش  -

 .میگم تو کمکم کردی

 .نیشخند زد و رو برگرداند

 .ذارهوقت امیر من رو زنده نمیاون -
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 .گذاشتم کالفه سمتش رفتم دست روی بازوی او

 .ره اون بهت نزدیک شهذارامان نمی -

قرارتر. کالفه بودم، استرس داشتم. شد و من بیظه بلندتر میصدا هر لح

ترسیدم او بالیی سر رامان بیاورد. در یک لحظه، هادی نگاهی به من می

 اتاق از دو با  حالم را دید، سمت در رفت و در را باز کرد. انداخت و وقتی

 نشست، او یسینه روی و خواباند زمین روی را امیر رامان. رفتم بیرون

خواست کرد. من ایستادم و نگاه کردم. دلم میمشت حواله صورت او می

کردم. هادی سمت رامان جای رامان بودم و خود او را با دستانم خفه می

رفت، او را به سختی از امیر جدا کرد. رامان با دیدن هادی، مشتی 

 حالبی عقب پرت شد. امیر  ی صورت او کرد. او گیج و گنگ بهحواله

شد و از پشت، دستش را دور گردن رامان انداخت. با دیدن این  بلند

ی های گره کردهشان دویدم. دست امیر را کشیدم. مشتصحنه، سمت

ی بازو او کردم. او سمتم برگشت و مرا به عقب هول داد جانم را حوالهبی

. چشمانم سیاهی و روی زمین پرت شدم، سرم به چیزی برخورد کرد

 امیر پهلوی به ی آخر رامان را دیدم که با آرنجش هرفت، فقط در لحظ

  .رفت عقب و کرد ایناله امیر. کوبید

 .آوردمنمی یاد به را چیزی دیگر افتاد هم روی چشمانم بعد آن  

 :دلشوره امانم را بریده بود. به دور تا دورم نگاه کردم، بلند فریاد زدم
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 !صاحب شده نیست؟ آهاین بیکسی توی ای -

با شدت به دیوار کوبیده شد. با ترس نگاهم را به در دوختم، با دیدن در 

های در شخصی که جلوی در بود، شوکه فقط به او زل زدم. دیاکو با اخم

هم گره خورده به من خیره شد و سمتم قدم برداشت. هر قدم او، مساوی 

ز همه استرس و ترس باکه با این با تپش پر شدتِ قلبم بود. چه قلبی بود

رفتم. شد، من به پیشواز مرگ میتر میقدر او نزدیککوبید! هر چههم می

 .ذره در حال جان دادنم -کردم ذرهحس می

 .دیاکو پوزخند زد و کنار تخت ایستاد

گیری؟ دیدی جز مصیبت برامون چیزی داشتی؟ هوم؟ چرا آروم نمی -

  ی چه خاکی تو سرمون شد؟چه بالیی سرمون آوردی؟ دید

ام حبس اش زل زدم، نفس در سینههای رنگیس به دیاکو و لباسبا تر

  .شد

 شده؟ رامان کجاست؟چی -

 .بازویم را در دست گرفت و با خشم در چشمانم زل زد 

کرد؟ اگه چیزی کار میجا چیتو باید بگی، کجا بودی؟ رامان اون -

ا رو یه از خودتون در آوردین؟ چرا مها چبینتون بود، این مسخره بازی

تون رفتین سر خونه زندگیکردین، میپیچوندین؟ مثل آدم ازدواج می
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 !دیگه

  :سرم را پایین انداختم با مظلومیت گفتم

هایی که من فقط به کمکش نیاز داشتم، اون هم اومد کمکم کنه. این -

 .شما توی ذهنتون ساختین، خیاله

 .تر شدرنگپوزخندش پر

پاک و زندگی سالم نیست. کاش در  تو یه بدبختی که الیق یک عشق -

کردم تا تو به دنیا نیای. تو مایع مقابل اصرارهای مادرت مقاومت می

دارم، فقط موندم تونم سرم رو باال نگهننگی! آبرو برام نذاشتی! دیگه نمی

 !خوای تو روی عموت نگاه کنی؟تو با چه رویی می

ه کسی چیزی بهت اون درد و مریضیش به همه سپرد چاره رامان، بابی

کار لیاقت ببین باهامون چیوقت توئه بینگه تا درمان شه و برگرده. اون

 !کردی

 .های در هم گره خورده، به او زل زدمبا اخم

خوام بدونم رامان ی جدیده؟ کدوم مریضی؟ من فقط اآلن میقصه -

دونی ات پره. میانههای پدرهام از نصیحتگوش -کجاست، همین

 !یر نیستم، پس ادامه ندهپذنصیحت

 .نیشخند زد و سرش را با تأسف تکان داد
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 حرف فرصت نداری، شنوا گوش  دونی مشکل تو چیه؟ مشکلت اینهمی -

 صدبار نذاشتی، بده توضیح برات خواست صدبار نمیدی، کسی به زدن

 از هم رو درتما کژال حتی تو. ندادی اجازه بزنه حرف باهات خواست

ی بیمارستانی، قدر که حتی وقتی فهمید گوشهینا! رنجوندی خودت

 !نیومد دیدنت. گفت سرپا میشه، نیازی به ما نداره

گوید؛ ولی ها را میکردنی نبود، معلوم بود برای چزاندنم این این دیگر باور

دار کند. با چشمانی بار توانست روحم را خدشهدلم شکست. برای اولین

 .به او زل زدمکه برق اشک در آن نشسته بود، 

زنه. این تویی که بویی از وقت من رو پس نمیدروغ میگی! کژال هیچ -

کشی؛ ولی از مهر و محبت نبردی، تویی که فقط اسم پدر رو یدک می

 .پدر بودن چیزی حالیت نیست

 داص با را دهانم آب و زدم زل او چشمان در ترس با  دستش را بلند کرد. 

ا شاید دلش به حالم سوخت. ی دید را نگاهم در ترس انگار دادم، پایین

 .دستش در هوا مشت شد و آرام آن را پایین آورد

حرفت رو زدی، حاال خفه شو و بذار من برات بگم. امروز باید به  -

هام گوش کنی، حتی اگه گوش شنوایی نداشته باشی. اگه به این حرف

کنم تا بشنوی چی به بقیه گذشت وقتی تو کار رو میتخت ببندمت این

 .هات بودیگذرونیکر خوشبه ف



 

 

 WWW.98IA3.IR 184 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

من پدر نبودم، درست! تو نقش دختر بودنت رو خوب ایفا کردی؟ شد 

روز که رامان داشت لجبازی قبول کنی؟ اونبار ازت چیزی بخوام بییک

رفت، بهت گفتم بهتره کنارش باشی، باهاش برو. لجبازی کردی، اون می

گیم که داره با سرطان تر از تو بود که اجازه نداد بهت بهم لجباز احمق

دونی چرا؟ گفت اون کنه، حتی اجازه نداد به کژال بگم، میمبارزه می

های دخترش رو ببینه، بهش میگه. رامان قراریکنه بیمادره، تحمل نمی

که تو زندگی کنی. اون رفت که تو اذیت نشی، خاطر این ازت گذشت، به

و کشید که تو کنارش اون درد دوری تو رو، درد اون مریضیِ لعنتی ر

وقت از خودت نپرسیدی چرا قدر احمقی که هیچدردش نشی. تو اینهم

 !عموت یکهو از ما دست کشیدنرامین و زن

قدر راحت تو عاشق نبودی، تو فقط به اون عادت کرده بودی که این 

 !گذاشتیش کنار

آمد،  بند ایثانیه برای نفسم. خوردمی سر هایم های اشک روی گونهدانه

ها خواب و خیال باشد. ی اینخواست همهراه گلویم بسته بود. دلم می

 .باورش سخت بود؛ ولی انگار حقیقتی بیش نبود

سوخت، انگار فلفل در چشمانم ریخته بودند. سرم سنگین چشمانم می

های رامان برای تماسشد، صدای الهایم صداهایی پخش میبود. در گوش

او سر کرده هایی را که بیهای خودم که شبدتوضیح دادن، صدای فریا

های چند نفر قهه زدنهای کژال صدای، قهصدای قربان صدقه رفتن بودم،
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هایم گذاشتم و بلند گرفتند. دستم را روی گوشکه من را به سخره می

 .کردمگریه می

اون یه آدمِ ضعیف و  -تصمیم بگیره اون لعنتی حق نداشت به جای من -

بخشمش! نه اون رو نه تو عمو رو. شما حق انتخاب وقت نمییچاحمقه! ه

خواین چی بگم؟ خواین؟ ها؟ میرو ازم گرفتین، حاال ازم چی می

خوامش! اون حتی الیق دلسوزی و ترحم کنم بهش؟ نه، من دیگه نمی

 .دلسوزی هم نیست

را پایین انداخت. سری از تأسف تکان دست در موهایش کشید و سرش  

 :ا صدای لرزانی که تا به این سن نشنیده بودم، آرام گفتداد و ب

. نمونی یا کنارش بمونی  نیست مهم  دیگه مهم نیست ببخشیش یا نه، -

 تقاضای دیگه یکی از باید زندانه، هایمیله پشت قتل جرم به اآلن

 .بگذره پسرش خون از که کنیم بخشش

دیدم. کل و را میهای دیاکشنیدم، فقط تکان خوردن لبیزی نمیدیگر چ

هایم اتاق در سرم در حال چرخیدن بود. تنها یک چیز اکووار در گوش

 .شدشد و در سرم تکرار میپخش می

 ((!های زندانه و تنها مقصرش توییرامان به جرم قتل پشت میله))

گفت. کرد و چیزی میدانم او در صورتم چه دید که با ترس نگاهم نمی

 خلسه در من ولی خواند؛ را نامم چندبار دیدم هایش را میفقط تکان لب
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 با و شدم خیره سقف به  سکوت در. بود شده جدا بدنم از روح انگار بودم،

 :کردم تکرار خود

 !من مقصرم! من، مقصرم من -

ز انگار دیاکو ترسیده بود، دویدنش سمت در را دیدم؛ ولی هیچ حرکتی ا

، مثل مرگ بود. یعنی مرگ خود نشان ندادم. این حالتم را دوست داشتم

 !هم به این آسانی بود یا تعبیر من از مرگ این بود؟

 قطعاً. بودند کرده بیرون را دیاکو انگار ایستاد، دکتر با دو پرستار باال سرم 

 .است من روح قاتل او دانستندنمی

خواستم با یک خواب الی میمن نیاز به پزشک نداشتم، من یک قبر خ

ی کافی شوک به من وارد شده بود، مریضیِ رامان و ندازهابدی. امروز به ا

  .خاطر من مرتکب شده بود جرمی که به

 :با التماس به چشمان دکتر خیره شدم و لب زدم

خوام، یک چیز بهم تزریق کن که به خواب ابدی برم. خواب کوتاه نمی -

خوای بهم کمک کنم من رو بکش! اگه میش میخوام، خواهآرامش نمی

 !ترین کمکهنی، این بزرگک

 :دکتر لبخند مهربانی به من زد و گفت

من قسم خوردم که جون بیمارهام رو نجات بدم، کوتاهی نکنم،  -
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خوای بزنم زیر قسمم؟ همه چی درست میشه، شاید امروز نه؛ ولی در می

های دنیا رو ن داره، زیباییهات قدرت دیدنهایت درست میشه. تا چشم

آروم از ذهنت پاک  -رو توی گوشه ذهنت بذار تا آروم هاشببین، زشتی

شه. تا گوش شنوا داری، صداهای آرامش بخش رپ گوش کن تا روح و 

روانت آروم شه. تا تن سالم داری ازش خوب استفاده کن، بجنگ تا 

خواست، با می خوای به دست بیاری. اگه خدا برات مرگ روچیزی که می

بردت اون دنیا. پس خواست بجنگی و میای که به سرت خورد اون ضربه

 .زندگی کنی، از این لطفش استفاده کن

 -رفته چشمانم    دانم حرف هایش آرامم کرد یا تزریق آرامبخش!نمی

 .ربود را هاآن خواب و افتاد هم روی رفته

انرژی قبل را نداشتم،  بر خالف همیشه پاهایم سنگین بودـ دیگر توان و

توجه به آسانسور، سمت شد. بیالخ خانه برده میای که به سمثل بره

 :گفت آرام و گرفت را بازویم دیاکو  ها رفتم.پله

 ها بری؟خوای از پلهبا این حالت می -

 :غمگین نگاهش کردم و نیشخند زدم

ات رو داری هبافی کنم که پدرانهجوری باهام حرف نزن. نذار خیالاین -

 .کنیخرجم می

هایم را در دست گرفت و من را سمت خود شانه کالفه پوفی کشید.



 

 

 WWW.98IA3.IR 188 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

 فاصله این از وقتهیچ شدم، خیره رنگش مشکی چشمان در  برگرداند.

 گره هم در و پرپشت هایابرو. بودم نشده خیره چشمانش در

 هیکل و بلند قد  .دادمی نشان قبل خشن دیاکوئه همان را او  اشخورده

 .دکشیمی رخ به را بودنش اصیل تنومندش

کنه. زیاد قراری میها بری، باشه برو. کژال منتطره، بیخوای با پلهمی -

 .طاقتم کردهمنتظرش نذار بی

 .خندیدم و ابرو باال انداختم

خواد من رو ببینه و گفته گفتی! گفتی نمیای میصبح چیزِ دیگه -

  !عوض شد خودش سرپا میشه. چه زود نظرش

جا، ببینم در هر صورت من باهاتون شیراز نمیام. من باید بمونم این 

 .جریان اون خونه چی بود. باید دنبال کارهای رامان باشم

 .زی به تو نیستجاست، نیابراش وکیل گرفتیم. عموت هم این -

 لبخند و ساییدم هم روی دندان  خشم تمام وجودم را فرا گرفته بود.

 .نشست هایملب روی آمیزیتمسخر

 . ...اون. کشته رو باید بفهمم چرا فراز  -

 :وسط حرفم پرید و متعجب نام فراز را به لب آورد
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 . ...فراز؟ فراز کیه؟ عموت اسمی که بهم گفت هادی بود هادی حاتم -

 !حاتم؟چی؟ هادی؟ هادی -

راه  لرزید. بغضزد، دستانم میسرم را به طرفین تکان دادم. نفسم تند می

 .گلویم را بسته بود، آن روز جلوی چشمانم زنده شد

صدای پسرعمومه، به خدا صدای اونه! بذار برم بیرون بالیی سرش  -

 .نیارن

 .ارهذام نمیاگه من رو با تو توی اتاق ببینه که زنده -

تو رو خدا هادی! بذار برم. اون حیوون بالیی سرش. میاره من بهش  -

 .میگم تو کمکم کردی

 .ذارهوقت امیر من رو زنده نمیاون -

ام را به دیوار دادم و سرم را به طرفین تکان دادم. باورش عقب رفتم. تکیه

 :گرفت پیش را امگونه راه اشک  سخت بود،

مرد امیر ه بود. اون نجاتم داد. کسی که باید میگنانه! بابا اون بی -نه -

یر رو زدم که رامان رو ول بود. امیر فراز باهاش دعوا گرفت، من رفتم ام

کنه. دیدم که رامان امیر رو زد. وای بابا! تو رو خدا بگو که اشتباه 

 !شنیدی! بگو
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ریختم. پدر سمتم آمد محابا اشک میدستم را جلوی صورتم گرفتم و بی

 :ن را در آغوش کشید و آرام در گوشم گفتو م

نکن. بسپارش به هیس! آروم باش. دوباره حالت بد میشه. به هیچی فکر  -

 .کنم، فقط تو آروم باشمن، خودم درستش می

ی دیاکو گذاشتم و او را به عقب هل دادم؛ ولی دستانم را روی سینه

کرد، با آب میهایی که دل سنگ را ای تکان نخورد. با بغض و گریهذره

 :هق گفتم -هق

تونی هادی رو به زندگی برگردونی؟ فهمی چی میگی؟ میمی -

داد، اش رو میگردونی؟ اون خرج خونه تونی به مادرش برش؟میتونیمی

خوای جوری میداد، چهخرج مادر مریض و خواهر کوچیکش رو می

 جوری؟چه  درست کنی؟ ها؟

سوزی به ما خیره شده بودند. دیاکو مرا زدم و مردم با دلبلند فریاد می

 :بیشتر به خود فشرد و گفت

برمت شیراز، به کژال میگم بیاد تهران. نمیزنیم. بریم خونه، حرف می -

 .خب؟ اآلن آروم باش

*** 

خوردند و تعادلم را برای ایستادن پاهایم مثل دندان سرما دیده به هم می
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ی کردم و در اتاقی که اجازه زدند. چادرم را روی سر مرتببه هم می

 رخصم از بعد که کسی. کشیدممی را رامان انتظار  مالقات داده بودند،

 .بود کرده درگیر را فکرم روز سه این طول تمام در بیمارستان از شدنم

به دیاکو سپرده بودم که باید رامان را هرطور که شده ببینم، دیاکو به 

 .قات بگیردسختی توانست برایم ساعتی وقت مال

قرار چشمانم را بستم و نفس عمیق کشیدم. صدای پایش با صدای در بی

تر خود را به قفسه سینه شد، قلبم پر تپشه میکه روی زمین کشید

 .کوبیدمی

 !سالم دخترعمو -

ی درهم و بغضم را پایین دادم چشمانم را آهسته باز کردم به چهره

 .ی او زل زدم و آرام سرم را تکان دادمخسته

 سالم، خوبی؟ -

 .رویم روی صندلی نشستنیشخند زد آرام روبه

 .چه خوبه که آرومی -

 !زنطعنه ن -

قدر آروم وقت اینطعنه نزنم؟ طعنه چیه؟ واقعیت رو گفتم، هیچ -هه -
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 .یدمتند

 .کالفه با انگشتان دستم بازی کردم

که بگم اشتباه کردم؟ باشه، من اشتباه خوای چی بشنوی؟ ایناآلن می -

. نیست زدن طعنه و شماتت وقت اآلن ولی  کردم، خیلی هم اشتباه کردم؛

 کنممی خواهش پس بگیره، برام مالقات وقت یه تونست زور به بابا رامان

  شد؟شب چیبگو اون بهم هاحرف این جای به

 .اش کشید. کالفه سرش را تکان داددستش را الی موهای کوتاه شده

مثل همیشه عجله داری! دلم خوش بود برای دیدنم اومدی، نگو  -

 .کنجکاو اون شب لعنتی شدی

 !زنقدر تلخ باهام حرف ناین -

تونم خوام که توی این قفسی که گیر کردم نمیتلخ؟ هه! معذرت می -

 .ای خضورتون باشم و خوب برخورد کنمپذیر

 :هایش نشست و ادامه دادسکوت کردم، لبخند غمگینی روی لب

 .جوری خودم رو رسوندموقتی برام لوکیشن فرستادی، نفهمیدم چه -

باال و پریدم توی حیاط.  وقتی پشت اون در رسیدم، از دیوار اومدم 

کس نه نشد. هیچخو توی من ورود متوجه کسی قدر سر و صدا بود اون
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توی حال و هوای خودش نبود. در دوتا اتاق رو باز کردم، هر دو خالی بود. 

که صدای اون یابو رو شنیدم و سمت اتاقی که تو توش بودی تا این

 و  توئه آشغال کی هستی راه گفت کهاومدم، تا من رو دید، بهم بد و بی

سمت اتاق که از  اومدم. نگفتم چیزی جوابش توی. داری کارچی جااین

پشت پیراهنم رو کشید و با هم دست به یقه شدیم. اون حالت عادی 

  .دادزدمش، اون فحش مینداشت، روی پاهاش بند نبود. من می

 .آورد. خیلی زدمشگفت که خونم رو به جوش مییه چیزهایی می

اومدی قدر عصبی بودم که نفهمیدم تو کی پیدات شد، شاید اگه نمیاون

افتاد. وقتی تو رو پرت کرد، دیگه نفهمیدم ها نمی، این اتفاقبیرون

کردم چند نفرن، اون پسر برای نجات فراز زدم. نگاه نمیشد، فقط میچی

اومده بود. با لگد زدم توی شکمش که پرت شد یه طرفی، دیگه ازش 

جا ساکت مونده نیومد. با خودم گفتم حتماً ترسید، همون ایی درصد

هوش یومده. فراز هم دیگه جون بلند شدن نداشت. انگار بیدیگه جلو ن

ای اومد، ترسیدم. دیگه توجهشده بود. با دیدن تو و خونی که از سرت می

هام بلند کردم و از اون خونه لعنتی به اطراف نکردم تو رو روی دست

دمت بیرون. نفهمیدم دیگه چی توی اون خونه گذشت. مگه با یه لگد آور

ه؟! پس اون فراز چه سگ جون بود اون و در حد مرگ زده میرکسی می

 !نیستم قاتل من کن باور آنیسا. نکشتم رو کسی من    بودم.
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 .کردممغموم و گرفته سرم را پایین انداختم و با انگشتان دستم بازی می

چاره زدم مأمور بیاد. هادی بیگفتم بیای، کاش زنگ میکاش بهت نمی -

 . ...نگ بزنیمگفته بود به پلیس ز

 :وسط حرفم پرید متعجب گفت

 ست؟چارهچاره؟! کسی که اذیتت کرد بیهادی بی -

ام سر خورد را با سر سرم را به طرفین تکان دادم و اشکی که روی گونه

 .انگشتانم پاک کردم

 .مردن، نه هادییر و دامون باید میاون کمکم کرد. ام -

 زدی؟یدامون همونیه که سنگش رو به سینه م -

 .بازیم داد -

 .خندید و ابرو باال انداخت

 خاطر اون من رو پس زدی؟ کردی. بهای براش سپر میچه سینه -

 .خیره شدم با خشم در چشمان او 

نباشم! با کسی که  شعورآره، حاضر بودم با هزار نفر باشم؛ ولی با تو بی -

 عالم یهمه. ندونست محرم رو من و مونساله چند عشق به زد پشت پا 

 کارت و کس همه خودت قول به که منی چیه، دردت تو دونستنمی
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 وقتی کردی فکر اومدی، وقت چند بعد رفتی. نداشتم خبر هیچی از بودم

ودی! بخشمت؟ به قول مامان تو مرد موندن نببگی مریض بودی می بهم

تونستم به کسی تکیه کنم که طور میمرد روزهای سخت نبودی! من چه

تونستم به کسی تکیه طور میگیره؟ چهقدرت تصمیم گیری رو ازم می

اش ترسه؟ پیش خودت چه فکری کردی کنم که سرتاسر وجودش همه

  که این تصمیم رو گرفتی؟

 :زل زد با صدای گرفته و اشکی که در چشمانش نشسته بود، به من

حال چندبار ازت خواستم من رو توی اون حال ببینی. با ایننمی -

خواستم که کنارم باشی، باهام بیای؛ ولی تو بقیه رو به من ترجیح دادی. 

دارم. بهت حق انتخاب دادم، تو خواستم با ترحم تو رو کنار خودم نگهنمی

ی، برات از دردم کردی باهام بیاات رو انتخاب کردی. اگه قبول میانوادهخ

ی گفتم. روزهای سختی رو پشت سر گذاشتم اگه کنارم بودی، دورهمی

که برام سخت بود من رو با موها و شد. با اینام زودتر سر میبهبودی

 .ابروهای ریخته ببینی؛ ولی دوست داشتم کنارم باشی

 زدم زنگ من. نپرسیدی بار حالم رو بودی که حتی یک قدر مغروراین 

ت، تو نخواستی حتی باهام حرف بزنی. من مقصر نبودم! هیچ چیز برا

مون اومد، شاید اآلن با بچهدست من نبود. اگه این درد سراغم نمی

که منتظر بمونم تا طناب دار دور گذروندیم، نه اینداشتیم وقت می

 .گردنم بپیچه
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تک اندامم ریشه  -چون طاعون به تکاسم طناب دار، لرز همبا شنیدن 

 هم را قلبم آنی لرزش حتی لرزید،می دستانم. پریدمی پلکم  دوانده بود.

 .بودم کرده حس

ها مگه الکیه؟ طناب دار چیه؟ مگه نمیگی تو نکشتیش؟! پس این حرف -

 یعنی چی؟

 :ی اتاق ایستاده بود، بلند گفتسربازی که گوشه

 .تتون تموم شد. بلند شو آقاوق -

 :فترامان دستش را بلند کرد و گ

 !کنمفقط چند دقیقه، خواهش می -

سرباز سرش را تکان داد رامان سمتم برگشت و کمی سمتم خم شد و 

  :گفت

همه حرفم رو نشنیدی، فقط طناب دار رو شنیدی؟ گوش کن ببین  اون -

فته سراغ اون پسره. چی میگم؛ اون شب صد در صد بعد من یکی دیگه ر

میره. وکیلی که برام گرفتن رو من هنوز هم میگم با یه لگد کسی نمی

زنم رو گوش نمیده، فقط حرف هایی که من میانگار خریدن. حرف

اش رو زنه و میگه راستش رو بگو. ما رضایت خانوادهخودش رو می

 .تر میشهگیریم و با دروغ گفتن پروندت سنگینمی
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ابا سا، من نکشتمش! به بابا بگو یه وکیل دیگه برام بگیره. بخدا آنی به 

شناسه، تو دنبال کارهام باش برام، یه وکیل خوب جا کسی رو نمیاین

 .بگیرـ نذار قتلش رو بندازن گردن من

 .متعجب به او نگاه کردم

 باید قانونی پزشک یعنی چی وکیل رو خریدن؟ مگه میشه؟ خب  -

دونی؟ کسی چیزی گفته؟ ده. تو چیزی میمر علت چه به بده تشخیص

 دن سراغ تو؟ از کجا فهمیدن تو توی اون خونه بودی؟جوری اوماصالً چه

ها وقتی با اون حال و روز آوردمت بیمارستان، به پلیس خبر دادن. اون  -

هم اومدن سراغم، من هم همه چیز رو براشون تعریف کردم. چندبار من 

 شد، بهنتی. هزاربار براشون تعریف کردم چیی لعرو بردن توی اون خونه

 .یک کاری کنن قتل گردن من بیوفته خوانخدا می

ای آب دهانم را پایین دادم و شوکه فقط به او زل زده بودم. بعد از ثانیه 

دستش که روی میز بود نگاه انداختم. آرام دست خود را سمت دست  به

 .او بردم و فشاری به آن وارد کردم

قول میدم هرطور شده بیارمت بیرون، حتی اگه به پای بهت  -

 .گیرماش، بیوفتم رضایت میدهخانوا

طور که کالفه و عصبی بلند شد و دستم را پس زد. نیشخند زد و همان
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  :رفت، گفتبان میسمت زندان

ات جا! نیاز به دلسوزیکنی میای اینخود میکنی، بیتو که باورم نمی -

برام کاری کنی. دارم میگم من نکشتم، میگی میری برام خواد ندارم. نمی

 .دارات برس. خدانگهگیری. زحمت نکش! به زندگییت میرضا

ایستادم و با چشمان خیس به رفتنش نگاه کردم، حتی به من اجازه نداد  

 .که با او خداحافظی کنم

کردم سوار ماشین شدم. فکرم درگیر بود. پشت هم با خود تکرار می

ی هاتوانم پلطور میطور می توانم همه چیز را درست کنم؟چهچه

 گونهاین را رامان وقتهیچ شکسته را دوباره به شکل قبل در بیاورم؟ 

 .بود کشیده شعله آتشفشان مانند چشمانش در خشم. بودم ندیده

 دیدیش؟ -

 :در جواب مادر، سرم را به عالمت مثبت تکان دادم و آرام لب زدم

رحمی کار کردم؟ من با بیاومدم. مامان من چیلی کاش نمیدیدمش؛ و -

که من امروز دیدم رامان نبود،  اش رو نابود کردم. اینیتمام سرمایه روحی

هیچ شباهتی بهش نداشت. دلم براش سوخت! دلم برای خودم هم 

همه وقت گول شماها رو خوردم! سعی کردم فراموشش  سوخت که این

. مقصرین تونهمه  حتی خودم هم نابود کردم. کنم، کلی چزوندمش، من

 هول اشتباه مسیر این توی رو من نگفتین رو راستش همب که تونهمه
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 پنهون ازم رو اشمریضی و دادین گوش احمق آدم یک حرف به! دادین

 بهم که زمانی! گیرممی آتیش دارم! کشممی عذاب دارم مامان. کردین

هر وقت که من بهش نیاز داشتم کنارم  ولی نبودم؛ کنارش داشت، احتیاج

جا، کار کرد که حواسش به من باشه. دن من اومد اینبود. به خاطر تنها بو

دیدم، فقط غر زدم، نق زدم داد زدم، ها رو نمیکدوم از اینمنِ احمق هیچ

طور باید خودم رو ببخشم؟! اگه نتونم کاری از خودم دورش کردم. چه

جوری زندگی کنم؟ من اعدام شه، من باید چهبراش بکنم، اگه به خاطر 

 !زدمشکست بهش زنگ نمیدستم می روزآخ کاش اون

هقم فضای ماشین را پر  -دستم را جلوی صورتم گرفتم و صدای هق

کرده بود. مادر سمتم خم شد و من را در آغوش کشید. آرام در گوشم 

 :زمزمه کرد

اش نداشتم. وقتی تو از خونه رفتی، من هم مثل تو اطالعی از مریضی -

 اش رو تعریف کرد. رامان هممریضیتوی بحث و دعوام با بابات جریان 

 .ازم خواست چیزی بهت نگم تا خودش باهات حرف بزنه

دادی باهات حرف بزنه، اون خیلی دوستت داره. کاش بهش اجازه می 

ها دادی، این اتفاقهاش یه فرصت بهش میشاید با شنیدن حرف

، تموم افتاد؛ ولی حاال دیگه ای کاش فایده نداره. به گذشته فکر نکننمی

بینم. ست میشه دوباره شما رو کنار هم میچی درشد. انشاهلل که همه

 .نیشخند زدم و خود را از آغوشش جدا کردم



 

 

 WWW.98IA3.IR 200 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

دونین جرمش قتله؟ مادر من، آدم کشته! چه خوش خیالین! می -

 !کنی آزاد میشه؟فهمینث یکی رو کشته، فکر میمی

 :رو دوخت و گفتنگاهش را به روبه 

 .کنهکمکش می تو هم امیدت رو از دست نده. خدا دلم روشنه، -

 را هایمقدم هوا در های قاصدک فضای غبار آلود غم، با پخش شدن گل

 که قاصدکی به نگاهی. کوباندمی سینه قفسه به واردیوانه را قلبم و کند

 :زدم لب آرام و انداختم نشست امشانه روی

دستم و آرزو کنم بعد گفت بگیرمت توی وقتی بچه بودم، کژال می -

ام کنی. چه موقع خوبی رو شونهری برام آرزوم رو برآورده میفوتت کنم ب

 .ی هادی حرف بزنمنشستی، کمکم کن بتونم با خانواده

قاصدک را فوت کردم و به پرواز در آمد. لبخند زدم و به رفتنش خیره 

 .شدم

وار گرفته بود. تک قبرها نگاه کردم. دلم تنگ بود، دلم دیوانه -به تک 

وزید را پشت ابرهای تیره پنهان کرده بود. باد می حتی خورشید نورش

 موج موهای. کردمی هدایت هادی قبر سمت را من کشان زوزه -زوزه و 

 ادامه راهم به فقط توجه،بی من و شدمی کوبیده صورتم به وارسیلی دارم،

 کردممی تکرار را بود آوردن زبان به قرار که هاییحرف خود با. دادممی

  .چیزی از قلم بیوفتد مبادا که
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های خواهر رعشه بر دور قبر شلوغ بود، صدای فریادهای مادر شیون

 .اندامم انداخت

کجا رفتی عزیز مادر؟ چه داغی بود روی دلم گذاشتی مادر؟ خدا ازشون  -

آوره طور دلشون اومد پسر مظلومم رو ازم بگیرن؟ خدایا نوننگذره. چه

ام رو که با خون و دل بزرگ دونهیک -ام رو ازم گرفتن! پسر یکیخونه

کردم ازم گرفتن! خدایا داغ بذار روی دلشون که داغ رو دلم گذاشتن! 

 !هادی مادر کجا رفتی بدون من؟

های سردم ام را پیش کشید. شوری اشک روی لبایستادم، اشک راه گونه

 طور؟ها حرف بزنم؟ چهتوانستم با آنطور میرا حس کردم. چه

ور قبر خالی شد، فقط مادر و خواهرش و یک مرد و یک زن کم د -کم

شان رفتم. نفس عمیق آرام سمت -جا حضور داشتند. آرامدیگر در آن

کشیدم و کنار مادرش نشستم. دستم را روی قبر گذاشتم و زیر لب فاتحه 

ز اشک به خواندم. مادر هادی سمتم برگشت، با چشمان سرخ و خیس ا

 .ا با صدا پایین دادم و آرام سالم کردمر دهانم آب  من زل زد.

 .سالم مادر. تسلیت میگم، غم آخرتون باشه -

خورده به من نگاه  رو نشسته بود، با ابروهای در هم گرهبهمردی که رو

 .کرد

خوای؟ اومدی رضایت بگیری؟ تو خواب ببینی رضایت بدیم! چی می -
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بیرون خودم خونش امه، اگه اعدامش هم نکنن، بیاد حکم اون عوضی اعد

 !ریزمرو می

ام توان وزنم را کشید، پاهای خستههنوز صدای باد در گوشم زوزه می

 .نداشت

 دین؟نیومدم رضایت بگیرم، اومدم حرف بزنم. بهم اجازه می -

 را دستش  مرد خشمگین سمتم هجوم آورد. دخترکی که کنارش بود،

 :ود گفتب گرفته فغان و گریه شدت از که صدایی با و کشید

 .دایی بذار حرف بزنه -

نگاه قدردانم را به دخترک دوختم و با صدایی که از ترس تحلیل رفته 

 :بود، گفتم

 .شب از من گذشت به خاطر تو اون -

 .دختر متعجب نگاهم کرد

 زنی؟از چی داری حرف می -

کرد را دیدم را تار میی اشک مزاحمی که بغضم را پایین دادم و قطره

  .زدودم

 .کردیمهادی همکارم بود، با هم توی مشاور امالک فراز کار می -
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 .خوردسکوت سنگینی بود، حتی دیگر صدای باد هم به گوش نمی

 :صدایم تحلیل رفت. گلویم را صاف کردم و ادامه دادم

 جا استخدام شدم، هادی پسر سر به زیری بود، کاری بهروزی که اون -

دید گاهی تا من رو میکار کسی نداشت؛ ولی چند روز نگذشت که گه

 ازم انداخت. چندبار هم بهم گفت دوستم داره و با یک نگاه بهم تیکه می

  .اومده خوشش

 :و ادامه دادم ام را باال کشیدمهمه در سکوت به من زل زده بودند. بینی

 ندارم دوستی صدق و دارم دوست رو ای من آروم بهش گفتم کس دیگه -

 شد، شروع هاشکردن اذیت روزاون از. ستدیگه کسی پیش دلم گفتم و

 وقتی بیارم، در رو ماشینم پارکینگ از رفتم روز یک وقتی که جایی تا

حتی روم  که هاییحرف با و سمتم اومد نیست، پارکینگ توی کسی دید

شینم نمیشه به زبون بیارم بهم نزدیک شد. خواست به زور سوار ما

 و زدن داد به کردم شروع هم من. رسیدن سر فراز و دوستم که  شه

 و کرد دور ازم رو اون بزرگ فراز سمتم، اومدن هااون. خواستن کمک

 پسرتون با  فراز امیر دیدممی موقعاون. زد رو اخراجش حکم فرداش

کردم به روز با هم تصمیم بگیرن برای زمین زدنم ولی فکر نمی رفیقه؛

ها مقصرش امیر بود، اون هادی ی اینن بهم دست درازی کنن. همهبخوا

 .پر کرد. اون خواست ازم انتقام بگیره، اون هم سر چیزهای بچگونه رو
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هاش و شب لعنتی وقتی هادی وارد اتاق شد، ترس برم داشت. حرفاون 

از ذهنم دور نمیشه، وقتی گفت فراز اون رو فرستاده، بهش  حرکاتش

های دروغ ردم که کاری باهام نداشته باشه؛ ولی اون با حرفالتماس ک

امیر جریح شده بود، اصالً متوجه نبود من چی میگم. همه چیز رو تموم 

دیدم، با خودم گفتم اگه اتفاقی توی اون اتاق بیوفته، خودم رو شده می

شد که یکهو بهش گفتم فکر کنه من خواهرشم، دونم چیمیکشم. نمی

توی این حالت ببینه؟ انگار آب ریخته بودم روی  ش روحاضره خواهر

شب از  آتیش، حالش عوض شد. در حقم برادری کرد، بهم کمک کرد اون

ی لعنتی جون سالم به در ببرم. با کمک اون، به پسرعموم زنگ اون خونه

امیر دعواش شد ما توی اتاق بودیم؛ ولی من ترسیدم زدم. وقتی اومد با 

سرعموم بیاره. از هادی خواستم بریم بیرون، اول مقاومت امیر بالیی سر پ

ذارم کسی بهش چیزی بگه؛ کشن، بهش گفتم نمیکرد گفت من رو می

ولی اون ترسیده بود، گفت اگه پسرعموت کاری باهام نداشته، باشه امیر 

 .کردموند و در رو باز نمیی حرفش میش روکشه. ای کامن رو می

رامان با هم گالویز شده بودن. هادی رفت جداشون رفتیم بیرون، امیر و  

کنه که پسرعموم اون رو زد نذاشت من توضیح بدم. من هم زبونم قفل 

شده بود، وقتی دیدم امیر داره سمتش میره، تا برسم بهش اون دستش 

کرد. رفتم اون رو از اش میداشت خفهرو دور گردن پسرعموم انداخت 
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، سرم خورد به زمین و از حال رفتم. پسرعموم جدا کنم که پرتم کرد

خوره که هادی رو اون نکشته. دیگه چیزی نفهمیدم؛ ولی رامان قسم می

من نیومدم ازتون رضایت بگیرم، فقط اومدم بدونین که توی اون خونه 

پیدا  من قاتل پسرتون رو چی گذشت. من مطمئنم رامان قاتل نیست،

 .کنممی

و خواهرش با نفرت به من زل زد و مادر هادی فقط به من نگاه کرد 

 :گفت

موقع شب با چندتا پسر توی یه خونه  تو اگه دختر خوبی بودی، اون -

هات قابل باور نیست. انداختی. تو راهت درست نبود. حرفمحفل راه نمی

 کرد که به یک دختر نگاه کنه، اونهادی توی محل سرش رو بلند نمی

ای؟ وقتی توهمات کردی خیلی تحفهوقت بیاد سراغ یکی مثل تو؟ فکر 

کنیم؟! گورت رو گم کن! دیگه دور و برمون ذهنت رو بگی، ما باور می

 !قدر آروم باهات رفتار کنمی بعد قول نمیدم ایننپلک. دفعه

 .ادر هادی کردمبلند شدم، بدون نگاه کردن به دخترک، رو به م

دونم داغ فرزند فهممتون، داغ سنگینیه. مادر نیستم؛ ولی میمن می -

قدر سخته. باز هم میگم، من نه اومدم رضایت بگیرم، نه اومدم بگم چه

من رو ببخشین، فقط خواستم بدونین توی اون خونه چه اتفاقی افتاد و 

 .پسر شما مردونگی رو در حقم تموم کرد کهاین
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های قفل رویم نشسته بود، دستش را مشت کرد و با دندانبهه رومردی ک

 :غریدشده 

 !هات رو شنیدیم، به سالمتحرف -

شنیدم، فقط چشم به دهان مادرش دوختم های آن دو را نمیانگار حرف

 .و منتظر کالمی بودم که دلم کمی آرام بگیرد

آب  مادر قطره اشکی از چشمانش چکید و با سوزی که دل سنگ را

 :کرد، آرام گفتمی

ین دل تنگم بود. پسر ام بود. هادی همه کس اهادی من، مرد خونه -

عموت پسرم رو ازم نگرفت، جونم رو ازم گرفت! تو اگه تا صبح دلیل و 

خوام ست. تنها چیزی که میهام بستههام و چشممدرک بیاری، من گوش

مرگ اونه که من آروم اآلن ببینم و بشنوم، فقط حکم اون قاتله. تنها با 

 .گیرممی

اندامم افتاده بود. حرف مادرش مانند  دلم لرزید، نه تنها دلم، رعشه بر کل

توانستم قدم از قدم بر دارم. به هر سختی و خنجر در قلبم فرو رفت. نمی

آرام قدم برداشتم تا از  -های اطرافم آرامجان کندنی بود، با کمک درخت

زدم. انگار عقل دیگر فرمان تند نفس می -دافتادنم جلوگیری کنم. تن

 .قدرت حرکت کردن در من سلب شده بودداد، خشک شده بودم. نمی

ی دیدم، حق را به خانوادهها را میها این صحنههمیشه وقتی در فیلم
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بار حق را گفتم حکم قاتل اعدام است؛ ولی انگار ایندادم و میمقتول می

ایت داشتم یا شاید برداشت دیگری از رفتار به خود داده بودم انتظار رض

 .ها داشتمآن

ریختم. برای دل خودم، برای یه دادم و پشت هم اشک میبه درخت تک

شان را از دست داده بودند و در دل مادر و خواهری که تنها امید خانه

گناه بود، زیر خروارها خاک به خواب آخر برای کسی که در این جمع بی

 .بود ابدی محکوم شده

های مادر، فکرم توجه به نگاهام را به صندلی دادم و بیدر راه برگشت تکیه

شب را هزاران هزاربار ای برسد سوق دادم. آنرا به هر طرف که به نتیجه

رسیدم، فقط در ذهنم کتک ای نمیمرور کردم؛ ولی به هیچ نتیجه

 .شدهای رامان مانند فیلم پخش میهای امیر، کتک زدنخوردن

 محبوبم آهنگ  کژال آه سردی کشید و برای عوض کردن حال و هوایم،

 .کشید پیش را امگونه راه اشک آهنگ، اول یقطعه با. کرد پلی را

 رسید بهت صدامهرچی گفتم بهت نرو، نمی

 و نگذارم تنهایش خواستمی من از که گرفت نقش  زمانی در ذهنم))

 ((.باشم کنارش

 هامی بغض و گریهتا کی بگردم تو رو ال

 ندازه من و هوای خیس این شهریاد تو می
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 خونه بارون برام آروم نمیشمالالیی می

 و باطل کرد بهم بگو تو بودی یا من؟ هاش این عشقاون که با خودخواهی

خواست به او فرصت حرف زدن یاد روزهایی افتادم که رامان از من می))

 ((.راندمبدهم؛ ولی من هربار او را از خود می

 من؟ اون که پامون و رفیق موج و ساحل کرد خودت بگو تو بودی یا

 تو کجایی که اآلن دریا دلش تنگه ببینه ما دوتا رو با هم

 :کردمریختم و تکرار میاشک می))

 هامونلجبازی برای دلم تو کجایی که اآلن کل خاطراتمون دلتنگمونن  -

 ((.شده ذره یه هاتکشیدنناز برای

 و باطل کرد بهم بگو تو بودی یا من؟ هاش این عشقاون که با خودخواهی

 اون که پامون و رفیق موج و ساحل کرد خودت بگو تو بودی یا من؟

 بینه ما دو تا رو با همتو کجایی که اآلن دریا دلش تنگه ب

 های عشقمون روی یه مشت خاک بودپایه

 اش شد رو دلم آوارجاش هم خطرناک بود که رفتی و همهتا این

های خودت تهای قلب مُردت و با دسترسم از این بود بگی بهم تیکه
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 بردار

 هر کاری کردم چهار دیواری دلم بشه خونت؛ اما نشد

 یکی شه دیوونت پیدا نشدمن خبر دارم که گشتی مثل من 

 با و شکست بغضم. کرد نوازش و گذاشت مادر دستش را روی دستم 

 :گفتم هق -هق

جوری رضایت بگیرم؟ مامان باید کار کنم؟ باید چهمامان من باید چی -

  ی ثابت کنم که اون قاتل نیست؟ از کی کمک بگیرم؟جورچه

خواند و من زدم، خواننده میخواند و من ضجه میخواننده می

خواند و خنجر میزد به قلب کردم، خواننده میمان را مرور میخاطرات

 .امتکه شده -تکه

 و باطل کرد بهم بگو تو بودی یا من؟ هاش این عشقاون که با خودخواهی

 ه پامون و رفیق موج و ساحل کرد خودت بگو تو بودی یا من؟اون ک

 ما دوتا رو با همتو کجایی که اآلن دریا دلش تنگه ببینه 

 و باطل کرد بهم بگو تو بودی یا من؟ هاش این عشقاون که با خودخواهی

 اون که پامون و رفیق موج و ساحل کرد خودت بگو تو بودی یا من؟
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 .لش تنگه ببینه ما دوتا رو با همتو کجایی که اآلن دریا د

ی خودم بود. دیگر روی توانستم درست فکر کنم، خانهتنها جایی که می

جا قدرت فکر کردن عمو را نداشتم. آنهای زنتابیدیدن عمو و طاقت بی

 :چرخاندم دهان در زبان سختی به. شدمی سلب من از 

 .ی خودممامان، من رو ببر خونه -

راهی مانده هم در دو خود غرق بود، فقط سر تکان داد. اومادر انگار در 

 .عمو و عموزن کنار دانستم هم دوست داشت کنار من باشد، هم بود. می

 .مونمبرمت؛ ولی خودم هم پیشت میمی -

 .سرم را به طرفین تکان دادم

 .خوام تنها باشم، باید فکرم رو آزاد کنممی -

 .فکری هم بتونیم کاری کنیمبا هم من که باهات کاری ندارم، شاید -

 .تلخندی زدم و سرم را پایین انداختم

ام دونین از این چند وقت تنهاییتونین بکنین؟ چی میچه کمکی می -

 .کنم مامان، بذارین تنها باشمکه بخواین کمکم کنین؟ خواهش می

 .به سختی بغضش را پایین داد 
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 .مون نزن، خودت نخواستی کنارت باشزخم زب -

 :دستانم را جلوی صورتم گرفتم و کالفه و با حال خراب داد زدم 

زنم؟! من خودم زخم خوردم، اگه قراره مامان من اآلن زخم زبون می -

های خودم نمکی پاشیده شه روی زخمی، من اون نمک رو روی زخم

اندازم، نه سی تیکه میی این اتفاقات مقصرش منم. نه به کریزم. همهمی

 !کنمزنم، نه زخم زبون. خودم کردم، خودم هم درستش میطعنه می

یه امشب رو فقط تنهام بذارید، قول میدم از فردا هر جور که شما بخواین 

 شم. اصالً از فردا هرچی گفتین، میگم چشم. باشه؟

با داشته بود،  ژ اتوبان نگههای من ماشین را گوشهمادر که با گریه

 :و آرام گفت اش به من زل زدچشمان بارانی

تر از این کنه. تو محکمهات جیگرم رو خون میتابیباشه، گریه نکن. بی -

جوری باشی، تونه تو رو از پا در بیاره. بخوای اینهایی، هیچی نمیحرف

 .رسیخوای نمیمطمئن باش زود از پا در میای و به اون چیزی که می

شم؛ ولی انگار آغوش او انداختم و سعی کردم آرام با خود را در آغوش 

 .کردقرارتر از بیش میامن مادر، من را بی

ذارم کنم؛ ولی نمیخدا اگه از جونم بگذرم این کار رو میمامان به  -

 .گناه سرش باالی دار برهذارم بیاتفاقی برای رامان بیوفته. نمی
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هایی از آن اتفاقات، جلوی نهصح   طول و عرض اتاق را صدبار طی کردم.

بردم و شد و هربار در ذهنم آن را عقب میانم مانند فیلم پخش میچشم

کردم، کرد، دامون بود. باید او را پیدا میتنها کسی که به ذهنم خطور می

های او، خیلی چیزها کردم که حرف بزند. با حرف زدنباید مجبورش می

 .شدروشن می

آورم. نگاهی به دانستم تا صبح طاقت نمیردم، میکالفه به ساعت نگاه ک

خواستم انجام دهم دودل بودم. گلویم تلفن انداختم، برای کاری که می

زد. به سختی بزاقم را پایین دادم. دو می -خشک شده بود، چشمانم دو

ی دامون تلفن همراهم را دستم گرفتم، با همان دست های لرزان شماره

یل را از گوشم ورد؛ ولی پاسخی نداد. کالفه موبارا گرفتمـ چند بوق خ

 .فاصله دادم. تا خواستم قطع کنم، صدا در گوشی پخش شد

 بله؟ -

 .چشم بستم و سعی کردم آرام برخورد کنم 

 .سالم -

 :سرد و تلخ در جوابم گفت

علیک. اگه زنگ زدی از اون شب لعنتی چیزی بگی، باید بگم اصالً  -

 .رو ندارم ی شنیدن چرندیاتتحوصله
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 :گفتم نیشخند زدم و با طعنه

خاطره توئه لعنتی این بال سرمون  گناه وسطه، بهپای جون یه آدم بی -

 شب اون توی که بگی بهم باید اومد. توئه آشغال نابودم کردی! حاال 

 من فقط. هستی چیز همه جریانِ در صد در صد. افتاد اتفاقی چه لعنتی

به دادگاه و تون پاهاتون کنم که همهکاری می خدا به واگرنه نپیچون، رو

دونی آدمی نیستم که تهدید کنم، حتی اگه خودم رو زندان باز شه. می

 هر توی رو حیوون اون و تو پای ولی  کنم؛کار رو مینابود کنم این

 !کشونممی بشه که دادگاهی

 :دامون سکوت کرد، بعد دقایقی آرام زیر لب گفت

 یواسه دفعه صد االح تا    ام.کارهبترسم، من هیچ من کاری نکردم که -

 یصحنه سر هزاربار خوابیدم، هم بازداشتگاه توی دادم، توضیح مأمورها

 رو دونستممی که هرچی خواستن، توضیح ازمون بردن رو ما هم جرم

 .نیست ساخته کمکی من از نزن، زنگ بهم دیگه لطفاً. گفتم

 .که در صدایم بود، نامش را خواندمتا خواست قطع کند، با التماسی 

گناهه، قسم کنم! پسرعموم بیدامون تو رو خدا کمکم کن! خواهش می -

پرستی قسمت میدم! اگه خوره که اون رو نکشته. تو رو به هرکی میمی

 !کنمدونی بهم بگو، خواهش میچیزی می

پسرعموم مریضه، اون تو دووم نمیاره. عموم همین یک پسر رو داره، 
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 شبِِ یک عموم. سرمه زیر اشهمه ومعمزن. ستعزاخونه شون مثل خونه

 !بگو دونیمی چیزی اگه شده، هم مادر یک دل برای. شده پیر

 :سکوت کرد. آه سردی کشید با هر جان کندنی بود لب باز کرد و گفت

ی آخر رو پسرعموت بهش زده. درسته از امیر کنم ضربهمن فکر می   -

 .ی آخر رو پسرعموت زدکتک خورد؛ ولی ضربه

 .نش را بست قطره اشکی از گوشه چشمانش چکیدچشما

شون بودی؟ چرا جداشون نکردی؟ اصالً جا بودی؟ بعنی نزدیکتو اون -

ی بقیه داری ه گفتهتو دیدی که ضرب آخر رو رامان بهش زده باشه یا ب

 میگی؟

 :دوبار سکوت کرد، بعد از مکث کوتاهی آرام گفت

کردم شون میم، از دور نگاهجا بودم؛ ولی جلو نرفتم. ترسیدمن اون -

 .زنهتاریک هم بود، اصالً نفهمیدم کی داره کی رو می

 ی آخر رو رامان زد؟پس چرا میگی ضربه -

سالن دیدمش. خواستم به امیر  چون خیلی عصبی بود، وقتی اومد توی -

دونستم قراره بالیی سرت بیاره. خبر بدم؛ ولی پیداش نکردم. به خدا نمی

گفت تو رو توی مهمونی بکشونم و اون با تو رو در رو بشه. اون فقط بهم 

دونستم ی اون بوده و همه چیز تموم شه. نمیجا بهت بگه نقشهبعد اون
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 .کردموقت این کار رو نمیبازی کثیفی توی سرشه واگرنه هیچ

 .بغضم را پایین دادم سعی کردم صدایم نلرزد؛ ولی مؤفق نبودم

 تونی من رو ببری؟نه، میمن باید برم توی اون خو -

 .هوفی کشید

 کنی چیزی دستگیرت بشه؟کار کنی؟ فکر میبری توب اون خونه چی -

ی کثیفی که دونم، شاید بشه؛ ولی من اگه آدم زرنگی بودم، نقشهنمی -

دونی، یک چیز فهمیدم. میتو و اون حیوون برام کشیده بودین رو می

ام این کار رو کردی؟ مگه من چه کنه؛ بهم بگو چرا باهخیلی اذیتم می

بدی در حقت کردم؟ عذاب وجدان نداری؟ چیزی تو وجودت اذیتت 

 با لحظه یک اصالً  کنه؟ این کارت باعث گرفتن جون یه آدم شد!نمی

دت فکر نکردی امکان داره اون آشغال من رو بکشه؟ یا خودم دست به خو

 خودکشی بزنم؟

شب دیگه هیچ  ضیح بدم. من از اونبیا برات از نزدیک همه چیز رو تو -

 بدتر انگار ولی کنم؛ درست رو امزندگی خواستم. ندارم راحتی شب و روز 

 .میرم فروتر دارم زنممی پا و دست هرچی افتادم باتالق توی

 :ترین ولوم صدایش گفتکمی سکوت کرد و با آرام

لی شد؛ وکنم که بفهمی اون شب توی اون خونه چیمن بهت کمک می -
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جا اسمی از من ببری. شاید با کمک کردن بهت کمی از عذابی نباید هیچ

 .کشم کمتر شهکه می

وقت هایی که ناتمام ماند چشمانی که منتظر به راه است؛ ولی انگار حرف

ست؟ هه! همان ست؟ چه دردیست؟ چه حکمتیرفتن است! چه حکایتی

نند، درکی زحکایت همیشگی، همان حکمتی که همه از آن حرف می

جاست که با لبخند آورند و تلخ آندردی به زبان میندارند؛ ولی برای هم

و این درد دردی جانسوز است!  "قطعاً حکمتی در کار است"گویند می

 .هاقدر دردناک است این زود دیر شدنشود و چهد دیر میقدر زوچه

ردم و دستم را پشت در ایستادم. بزاقم را پایین دادم به دور و برم نگاه ک

ای منتظر ماندم تا در باز شد، آرام در را روی زنگ فشردم. چند دقیقه

آرام قدم  -هول دادم و وارد حیاط شدم. نفس عمیقی کشیدم و آرام

 را سرش شدم، نزدیک او  امون باالی پله ایستاده بود. وقتی بهبرداشتم. د

 :گفت و انداخت پایین

 .سالم، خوش اومدی -

دانستم با دیدن او، به قرار بود. نمیزد، بیدم. قلبم تند میآه سردی کشی

 .این حال و روز میوفتد

قدر فکرم درگیر رامان بود که فرصت فکر کردن به این چند وقت آن

 .ا نداشتمدامون ر
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 سالم، دریا هم هست؟ -

 :سرش را به طرفین تکان داد و لبخند زد

 .برداشته گرده، سهمش از خونه رونمیدریا دیگه بر -

 :ها را آرام باال رفتم و پوزخند زدمپله

دونم چرا دوباره بهت اعتماد کردم! شاید دیگه آب از سرم گذشته؛ نمی -

حقم نامردی کنی، چی باعث شده ولی باید بدونم چی باعث شده که در 

 !جوری باهام بازی کنیاین

 .دمدامون سرش را پایین انداخت. درست رو در روی او ایستاده بو

 !کشی؟ باور کردنی نیست که تو شرم حالیت شهخجالت می -

ها قبل های ماهسرش را بلند کرد. چشمانش غمگین بود، نگاهش با نگاه

 .شد خواندکرد. ندامت و پشیمانی را در نگاهش میفرق می

من مقصر نبودم، من اصالً از چیزی خبر نداشتم. بهم گفت بچه پرویی،  -

دونستم قراره بالیی سرت بیاره، روحم از کنه. نمیخواد روت رو کم می

 .کردم همچین فکر کثیفی دارهخبر نداشت. فکر نمی این ماجرا

نگاهم را از او گرفتم رو برگرداندم. دستم را به نرده گرفتم و کمی خود را 

 .شدم خیره رویمروبه سبز فضای به  خم کردم
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 قدر گرفتی ازش؟چه -

 :را با صدا پایین داد و آرام لب زدکمی مکث کرد. آب دهانش 

 .که دوستش داشتم این خونه رو، و دختری -

با دستم به نرده فشار وارد کردم. چشمانم را بستم و قطره اشکی از 

 .ی چشمانم چکیدگوشه

 :گفت و کشید سردی آه. ایستاد کنارم شد، نزدیکم  دامون

کردی، امیر ر میکه بیام دفتر مشاور امالکی که کادو هفته قبل این -

کنم که زبونت رو کوتاه تمام دو هفته رو روی مخم بود که بهش کمک 

اومدم، چون دلم پیش کس ولی من کوتاه نمی -کنه و روت رو کم کنه

وقت بهش ای بود. حتی توی ذهنم هم کسی رو نیاورده بودم که یه دیگه

گاهی هم هزد و گخیانت نکنم؛ ولی اون احمق انقدر هر روز بهم زنگ می

ام کرده ه دیگه کالفهزد کقدر راجع به تو حرف میکه بیرون بودیم این

بود. از شانس بد تو دریا هم از طرف دیگه روی مخم بود که خونه رو 

که سه دنگ اون رو بفروشیم. من اون خونه رو دوست داشتم، پول این

 .فروختماش رو میبخرم نداشتم، باید همه

تی فهمید لنگ پولم، بهم گفت پول اون سه دنگ رو اون امیر نامرد وق 

حتی به دریا پیشنهاد داد بیشتر هم بهش میده فقط با من بهم میده، 

ای که داشت رو همکاری کنه و وارد اون مشاور امالک شه تا اون نقشه
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 .پیاده کنه

ی لبم را به دندان گرفتم تا نیشخند زدم و بغضم را پایین دادم. گوشه

 .ام را پیش نکشدو اشک راه گونه بغضم نشکند

ام بازی کردی؟ اون خواهر نگ خونه با زندگیفقط به خاطر پوله سه د -

دونست با شما همکاری کرد؟ اون هم بازیگرِ خوبی بود، خیلی پستت می

 !قشنگ نقش بازی کرد. خدا لعنتتون کنه

اش را به نرده داد و دست به دامون دستی در موهایش کشید و تکیه

 .ینه ایستاد به در خیره شدس

ی امیر، کسی که عاشقش بودم و دخترعمهنه، مهم برای من سوفیا بود.  -

 .قول برگشت اون رو هم امیر بهم داده بود

همه ضربه که اینزد، انگار هنوز روی او تعصب داشتم. با اینقلبم تند می

 .کردقراری میاز او خورده بودم، باز هم قلبم بی

 د آشغالی؟تا این ح -

 :سری از تأسف تکان داد و آرام لب زد

 !ی که حالم رو بفهمیعاشق نشد -

دانست در دلم خندیدم، با تمسخر نگاهش کردم. عاشق نشدم؟! او چه می
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 .شدم خیره او به نفرت با و شده قفل هایدندان با عصبی   گذرد؟چه می

عرفت و مرام قدر موقت عاشق نشدم؛ ولی اونعشق؟ آره، شاید من هیچ -

 .کی دیگه بازی نکنمخاطر دل خودم با زندگی ی تو وجودم هست که به

 :سمتم برگشت و گفت 

 خوام یک چیز بهت نشون بدم. باهام میای؟می -

 :که برگردم، گفتمآنبی 

 برام دیگه. بگی دونیمی هرچی شباون به  خوام راجعاآلن فقط می -

 که بودی گذری آدم یک قیهب مثل هم تو. نیست مهم خزئبالت این

 .ی یک ارزن بودارهاند به برام ارزشت. رفتی و اومدی

 .شد خیره چشمانم در و گرفت  بازویم را

ی کافی عذاب کشیدم و سیستمم هم به حرف مفت نزن! من به اندازه -

ست، پس دهنت رو ببند و گوش کن. من هم از دست امیر اآلن هم ریخته

 .کنمیشکارم برای همین کمکت م

م مقصر نیستی. فکر نکن عاشق چشم و ابروتم، و این هم بگم خودت ک 

افتاد، من اون روز ها نمیکردی که این اتفاقزبونت رو باید کوتاه می

اومدم که ببینم چند درصد از حرف امیر درسته. خواستم ببینم هرچی در 

دی از موردت میگه واقعیه یا نه، خزئبالت ذهنشه که تو هم نامردی نکر
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که قلقلکم ریهمون برخورد اول مثل مار شروع کردی به نیش زدن. طو

دادی که به پیشنهادش فکر کنم، پس همه چیز رو گردن این و اون ننداز 

  .زبون خودت کم مقصر نبود

با نفرت در چشمانش خیره شدم و بازویم را به سختی از دست او آزاد 

 .کردم

 بهت من نی؟ ببین یه چیز رو حاال کجوری آروم میهه! خودت رو این -

 که اآلن دونیمی فروختی، نفست هوای به وجدانت رو خودت تو بگم،

 هاییحرف این از منفورتر خیلی بینممی کنم،می نگاهت زاویه این از دارم

 .زده خدا رو تو. کنم بارت چیزی و کنم خسته رو خودم بخوام که

کشید. وارد خانه شدم، هرچه دستم را گرفت و من را دنبال خود  عصبی 

 :تالش کردم نتوانستم دستم را رها کنم. بلند داد زدم

 خوای از جونم؟ولم کن وحشی! چی می -

ها ایستاد و توجه به فریادهایم به راهش ادامه داد. کنار پلهدامون بی

چشمانی که از  اش را روی بینی گذاشت باسمتم برگشت انگشت اشاره

 .کرد نگاهم  خشم به سرخی میزد

هیس! خفه شو! خودت رو خسته نکن، صدات بیرون نمیره، پس الکی  -

 فروختم؟ نفسم هوای به رو  داد نزن. مگه نمیگی خودم و وجدانم

 آدم یبچه مثل خودت یا حاال -چیه نفس هوای بدم نشون بهت خواممی
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برمت کشونمت روی زمین میمی رو پله کل خدا به یا باال، میای

 یرفهم شد؟باال!.ش

ی طبقات آسمان را گشته بودم، مثل پری که چشمانم را بستم. انگار همه

 .در هوا معلق است

گذاشتم و قدم قدم اول را برداشتم از پله باال رفتم، انگار پا در جهنم می

یر نهادم. با رسیدن به پشت در اتاق، انگار در حربه صحرای ابدیت می

د آمدم. آرام چشم باز کردم و بزاقم را ام فروهای سیاه زندگیمهتاب شب

 .پایین دادم

دامون در اتاق را باز کرد. دست به سینه به در تکیه داد و لبخند غمگینی 

 .هایش نشستروی لب

 این همون اتاقیه که بهت اجازه ندادم درش رو باز کنی، یادته؟ -

 که بود  و بودم بدانم چیه چیزی در آنخوب یادم بود. اتاقی که کنجکا

 .نداشتم را دیدنش یاجازه

های روی دیوار به حاال برو تو، قشنگ به همه چیز نگاه کن. به عکس -

جعبه کادوهایی که روی زمین ریخته، به همه چیز نگاه کن. ببین من 

کنه، بلند شد و جا پیشرفت نمیدادم براش؛ ولی اون گفت اینجون می

گذرونده. براش حکم یه ی براش مهم نبود چند سال رو با من رفت. حت

ولی نبود  -هر سال تولدش کادو خریدم براش  .گی رو داشتمحیوون خونه
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ها رو نوشتم به امید روزی که بیاد و اینکه بهش بدم، فقط براش می

  .ببینه

ی لبش وار خندید سرش را با تأسف به طرفین تکان داد. گوشههیستریک

کند؛ ولی انگار موفق نبود. هایش جلوگیری ویید تا از ریزش اشکرا ج

 .اش را پاک کرداش چکید، با پشت دست گونهقطره اشکی روی گونه

کس اجازه ندادم وارد این اتاق شه چون برام مقدس بود؛ ولی به هیچ -

ام کرد. گفت اصالً وقتی اون رو آوردم توی این اتاق بهم خندید، مسخره

ها رو کدوم از نامهبمونه. هیچجا کرده و قرار هم نیست اینر نمیبه من فک

  .نخوند، حتی بهشون نگاه هم ننداخت

ام رو حروم ارزش نصف عمرم و زندگیخاطر یه دختر بی منِ احمق به

 .کردم. با زندگی یکی دیگه بازی کردم، تهش شد این

ورش برای او سخت آنیسا آرام وارد اتاق شد. به دورتادورش نگاه کرد. با

ی دامون و سوفیا نفرههای دونفره و تکدیوار عکس بود؛ ولی روی تمام

زد، روی زمین هایی که در آن عشق در چشمان دامون موج میبود. عکس

خورده نبود. دلش کدام دستهای رنگی چیده شده بود که هیچانواع جعبه

 :سوخت. بغضش را پایین داد و آرام گفت

بند  -بینی بندمی ولی درد داره. وقتی به خودت میای، عشق قشنگه! -

خونه؛ ولی دیگه کنارت نیست. دیگه از اون ات رو میوجودت اسم معشوقه
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ات، یه سایه توی ذهنت، یه غم توی به بعد میشه یه سراب توی زندگی

ات، دیگه قدر تلنبار میشه تا جایی که میشه روزمرگی زندگیدلت. این

شد ه محو میجودت عادی میشه؛ ولی محو نمیشه، اگعجین میشه تو و

 .که دیگه اسمش عشق نبود

هر دو در فکر فرو رفته بودیم. دامون لیوان چای را سمتم گرفت و آرام 

 :زیر لب گفت

 .بخور، سرد میشه -

 :هایم نشست و به یاد گذشته گفتملبخند تلخی روی لب

 چیزی که توش نریختی؟ -

و گرفته به  خندیدیم. کمی از چای را خوردم و مغمومهر دو آرام و کوتاه 

 .او زل زدم

 گناهی رامان و ثابت کنیم؟تونیم بیبه نظرت می -

 گناهه؟قدر مطمئنی بیاین -

 .گناههدونم؛ ولی یه حسی بهم میگه اون بینمی -

 :دستی در موهایش کشید و آرام گفت

 دوستش داری؟ -
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 :سرم را پایین انداختم و گفتم 

 .برام عزیزهکه فکرش رو کنی خاطرش بیشتر از اونی -

 پس چرا با من بودی؟ -

سرم را پایین انداختم و با انگشتان دستم بازی کردم. سؤالی بود که 

 .هزاران بار از خود پرسیده بودم

 .خواستم فراموشش کنمچون می -

 :نیشخند زد و پرسید

 چرا؟ -

لی یه فرقی بینشون بود که چون ولم کرد، رفت. درست مثل سوفیا؛ و -

 .وضوع لعنتی فهمیدممن بعد این م

 چی؟ -

 .کمی سکوت کردم و آب دهانم را پایین دادم

اون مریض بود، ازم فاصله گرفت تا درمان شه. خواست توی روزهای  -

سخت کنارش نباشم؛ ولی من فکرم جاهای دیگه رفت. فکر کردم ازم 

 .خسته شد و هزارتا فکر دیگه
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 :اش را به مبل داد و گفتکشید تکیهآه سردی 

 .ون قاتل نیستا -

های گردنم سرم پایین بود که با این حرف دامون، سرم را بلند کردم. مهره

زد، انگار قدرت تکلمم را دو می -به صدا در آمد شوکه شدم، چشمانم دو

 .از دست داده بودم

 !چی گفتی؟! دوباره بگو -

د کمی به پایین خم شد و پوف دامون انگشتانش را در هم قفل کر

 .شیدای ککالفه

تونی هیچ جا ثابت کنی؛ گفتم پسرعموت قاتل نیست، و این رو نمی -

 .کنی. اون عوضی همه رو خریدهچون مدرکی از قاتلش پیدا نمی

 :هول و دستپاچه به او خیره شدم و گفتم

چرا  دونی؟ پسدونی؟ تو رو خدا یه چیز بگو! چی میپس تو از کجا می -

 توی دادگاه حرف نزدی؟

کرد. نه تنها فایده نداشت، برای خودم هم دردسر که انکار میبرای این -

 .شدمی

 .روی او نشستم با التماس به او نگاه کردمروی زانو روبه
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دونی. قول میدم اسمی کنم بگو چی میتو رو خدا دامون! خواهش می -

  دونی؟کنم فقط بگو چی مییخدا هر کار بخوای برات م از تو نبرم. به

 :و گفتنیشخند زد 

 کنی؟ مطمئنی؟هر کار بگم می -

تند به عالمت مثبت تکان دادم. دامون با پوزخند نگاهم کرد  -سرم را تند

 :و گفت

 !با من ازدواج کن -

ام دادم و سرم را با تأسف تکان دادم. شوکه نگاهش کردم. چینی به بینی

 :ا نه، خندیدم و با تمسخر نگاهش کردمدانستم درست شنیدم ینمی

 چرند نگو! اآلن وقت شوخی کردنه؟ بگو ببینم جریان چیه؟ -

 .نبود ترین لبخندی روی لبش کامالً جدی بود، حتی کوچک

کنم، به شرطی که ام، اصالً هم شوخی ندارم. من کمکت میمن جدی -

 .باهام ازدواج کنی

کدوم دلمون پیش هم نیست. تو خل شدی! باهات ازدواج کنم؟! ما هیچ -

طور همچین . چهست، من کل دلم مطلق به کس دیگهیگهفکرت جای د

 چیزی ممکنه؟ اصالً با عقلت جور در میاد؟
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. زد لبخند و انداخت دیگرش بل داد. پایش را روی پای دوباره تکیه به م

 :گفت و انداخت باال شانه تفاوتبی

کنم بهت پسرعموت آزاد شه؛ ولی شرطم من حرفم رو زدم، کمک می -

هام ازدواج کنی. برو فکرهات رو بکن. اگه جوابت مثبت بود، بگو اینه که با

 .بهت یه مدرک محکم و معتبر بدم

 .ر چشمانم جمع کردم و به او زل زدمتمام نفرتم را د

گفتی مدرکی ندارن، چه جونوری هستی؟ ها؟ تا چند دقیقه پیش می تو -

اتی که ی چرندیازش همه رو خریده. حاال خودت مدرک داری ازش؟ همه

 تازه گفتی توهمات ذهنت بود؟

چه توهمی؟ من یه زمانی یکی رو دوست داشتم که اون انتخابش رو  -

قرار نیست تا آخر عمر براش عزا بگیرم که! من هم حق  کرد و رفت.

 .ام رو کنار تو سپری کنمزندگی دارم و دوست دارم ادامه زندگی

خوای ی نیست. واقعاً میاون مدرک رو بده بهم، نامرد نباش. این شدن -

عمرت رو با کسی سپری کنی که ازت متنفره؟ هیچ حسی بهت نداره؟ 

تونی من رو کنار جوری میچه !دونهاش میهحتی تو رو مقصر بدبختی

 ست؟دونی دلم پیش کس دیگهخودت تحمل کنی، وقتی می

ی اون رو نخور، من بلدم تو رو به خودم وابسته کنم و کاری تو غصه -
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 .نم پسر عموت که سهله، کل دنیا رو فراموش کنیک

جان دانم زندگی از هایم سخت بود. نمیحال خوبی نداشتم. کنترل قدم

خواست! تا کجا قرار بود در نکبت فرو روم؟ کلید به در من چه می

انداختم، در را باز کردم وارد حیاط شدم. بغض راه گلویم را سد کرده بود. 

 را سرم کردم، رها زمین روی  کیه دادم. آرام خود رادر را بستم و به آن ت

ه تنها ن. لرزیدمی هایمشانه شکست، بغضم  .گذاشتم زانوهایم روی

های دامون ای حرفهایم، کل وجودم به لرزه در آمده بود. برای ثانیهشانه

شد و سوهان روی مغزم رفت. پشت هم تکرار میاز سرم بیرون نمی

 .کشیدمی

 و بودم کرده تن بر عزا رخت انگار. آوردنمی بیرون خلسه از رام هیچ چیز 

 .نداشتم زندگی و بودن زنده به امیدی دیگر

العملی نشان ندادم. در همان حالت ماندم. با صدای مادر هم عکسحتی 

هایم را در دست گرفت و تکانم مادر ترسیده بود، کنارم نشست و شانه

 .داد

خوای تنها کجا بودی؟ مگه نگفتی میشده؟ نگاهم کن ببینم، چی -

موقع شب کجا رفتی؟ من رو دک کردی خودت کجا رفتی؟ باشی؟ این

گرفتم، طاقت نیاوردم و برگشتم. ببین حال و روزت رو!  خوب شد دلشوره

جوری پاشو ببینم. این بود آنیسایی که من بزرگ کردم؟ قدرتت کو؟ این
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 جنگی برای زندگی؟می

های توجه به حرفریختم و بیی! فقط اشک میهه، جنگ! آنیسای قو

 .شدمادر در سرم هزاران حرف و صدا پخش و تکرار می

 نگاهم کن. باهام حرف بزن، بذار سبک شی. بهم بگوآنیسا مادر،  -

 شده؟ کجا بودی که به این حال و روز افتادی؟چی

 .های سرخ و متورم به او زل زدمآرام سرم را بلند کردم و با چشم

 .یه مدرک هست که نشون میده قتل کار رامان نیست -

 .هایش را پاک کرد و سرش را تکان دادبا ذوق اشک 

 خیلی خوبه، پس چرا به هم ریختی؟که این -

آه سردی کشیدم و با سری افتاده و صدایی که از ته چاه به گوش 

 :رسید، لب زدممی

رته. قاتلش چون اون مدرک دست من نیست، دست اون فراز پست فط -

 .کنهخره و آزاد میقدر توی پول غرقن که همه رو میهم همونه، اون

 :دهایش در هم رفت و عصبی غریاخم

غلط کرده! عموت هم کم پول نداره، تازه اگه کم بیاره، بابات هست.  -

عموت و  مثل کوه پشت هم هستن. اصالً غصه نخور، من به بابات میگم با
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 .رسند صحبت کنه. صد در صد به نتیجه میوکیل رامان در این مور

خیال بودن مادر خندیدم و برای بخت بدم اشک در دلم به این خوش

 .ریختم

 پیام گذشت. در این سه روز هر روز دامون سه روز از قرارم با دامون می

 بیرون اتاقم از نه زدم،می غذا به لب نه. بود شده روحم سوهان و دادمی

 مخالفت قطعاً بگویم، خانواده به را موضوع اگر منداشت شک. آمدممی

  .ن بدهمدامو یخواسته به تن هاآن اطالع بدون بودم دمجبور.کردندمی

سرد برخورد کنم. از اتاق بیرون آمدم و روز چهارم سعی کردم آرام و خون

هایم را آرام زدند، قدمهای پدر و مادر که آرام حرف میپچ -با پچ

ها که از اخبار بیرون چیزی به ی دیوار گوش ایستادم. آنبرداشتم. گوشه

 صدای در   گفتند، مجبور بودم استراق سمع کنم. مثل همیشهمن نمی

 .کردمی دادبی استرس و خشم پدر

داداشم های داداش نگاه کنم. دلم برای زنروم نمیشه توی چشم -

پررو  -ال پرروسوزه. با یه نادونیِ دخترت، به خاک سیاه نشستن. حامی

میای میگی بریم شیراز حال دخترت خوب نبست؟به جهنم که خوب 

جوری پررو شده. انگار ما این لی به الالش گذاشتیقدر لینیست! اون

که کنه. تو به جای اینست داره ما رو تنبیه میخطاکاریم، اون آدم درسته

این دخترِ  قرارش شی.جا باشی، باید بری پیش سارا که آروم دل بیاین
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 !چیزیش نمیشه، خیالت راحت

 :مادر تندتر از او در جوابش گفت

بکوبم توی سرش و نابودش  درسته دخترم خطا کرده؛ ولی قرار نیست -

هات اهل بودی؟ کم کنم. جوونه، اشتباه کرده. مگه تو خودت جوونی

 روز هر بابام و مامان نیست یادت رو  ات رو اذیت کردی؟ منخانواده

 جبهه جلوشون باید شد، که هامونبچه نوبت حاال بود؟ پشتم شوننفرین

توی آتیشی که داره شعله  ذارمنمی من نه، بزنیمشون؟ تازیانه با و بگیریم

خوای باهامون گیره دخترم بسوزه. من فردا با آنیسا میرم شیراز، میمی

 خوای بمون پیش برادرت. آنیسا هر کار تونست براش کرد، حتیبیا، نمی

 وکیل یه بگو رامین به خب. گناهیشبی اثبات برای گفت مدرک هست 

 .که کاری ساخته نیست ما دست از. باشه کارهاش دنبال که بگیره بهتر

 .پدر نیشخند زد و مشتش را روی میز کوبید

 هارو میگی؟! اون پسر بهخودتی کژال؟ این تویی که داری به من این -

اده اون تو، حاال میگی من میرم خواستی خاطر دختر ما با اون حالش افت

 جوری کنارمی؟ رفیقمی؟بیا؟ این

 پشت از مخ مادر را بزند. توانست نیشخند زدم، گرگ بود. راحت می 

 پدر. کردند سکوت  دیدنم با هاآن. رفتم شانسمت آمدم بیرون دیوار

 .گذاشت پاهایش روی و کرد مشت را دستش عصبی
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جا عمو، حتی اینخوای بری!؟ برو پیش زنمیراست میگه مامان، کجا  -

 .موندنت هم اشتباهه. جفتتون برین، من از پس خودم بر میام

 :د و در ادامه گفتنیشخند ز

ات رو تنها نذار، من چه ارزشی دارم؟ کالً برو رفیقت و همراهِ همشیگی - 

 .ی ننگ بودم، اآلن که دیگه جای خود دارهاز بدو ورودم مایه

 .ای به دیاکو رفت و رو به من کردغره مادر چشم

 کنی؟ات بیرونم میداری از خونه -

 .ل رها کردملبخند غمگینی زدم و خود را روی مب 

کنه. من جا هیچ کمکی به من نمیکنم؛ ولی بودنتون اینبیرون نمی -

 .تونم به کارهام رسیدگی کنمتنها باشم بهتر می

 .اخت؛ ولی مخاطبش من بودمدیاکو بلند شد. نگاهی به کژال اند

آره، پاشو بریم که تنها باشه یه گند دیگه باال بیاره. کالً کاری جز عذاب  -

 اون تا شو بلند   ی عذاب بود.ا نداره. از روزی که به دنیا اومد، مایهدادن م

 به کرد کار عقلش شاید باشه، تنها خودسر بذار. نیومد باال سگم روی

 .کنه اشتباه کمتر اشزندگی ادامه یبرا. کرد فکر اشتباهاتش

مادر در سکوت به ما نگاه کرد و آرام برخواست. چند قدم از ما فاصله 
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 :مان برگشت و گفتولی دلش طاقت نیاورد و سمت گرفت؛

بار مثل یک خانواده کنار هم باشیم، آرزوم بود آرامش آرزوم بود یک -

باشیم، با هم مسافرت  های دیگه شادمون باشه، مثل خانوادهتوی زندگی

مون خیمه زده و بریم بگیم بخندیم؛ ولی انگار طالع شوم روی سرنوشت

مون هست و قصد ترک کنه که توی سرنوشتمی هربار بهمون یادآوری

مون رو نداره. شما دوتا هم انگار از بازیش خوشتون اومده دوست کردن

ن و باهاش ندارین یه روز خوش داشته باشین. شما شاید عادت کردی

 ذارممی تنهاتون من سازین؛ ولی من دیگه توان و تحمل ندارم، بریدم. می

 !قدر با هم بجنگین تا خودتون خسته شینینا شما. شیراز گردممیبر و

 با هایش را بلند برداشت سمت اتاق رفت. در را محکم به هم کوبید. قدم

 .ادافت امپیشانی روی چینی و بستم را چشمانم در صدای

 خواستی؟همین رو می -

 :با صدای دیاکو چشم باز کردم و متعجب ابرو باال انداختم

کردم یا تو؟! کل می -من داشتم باهاش کل من رو میگی؟ حالت خوبه؟ -

ها رو بشکن بنداز گردن خوبه من اومدم بحثتون تموم شده بود، باز کاسه

خواد کو، دلم میتر که گیر نیاوردی؛ ولی خدایی دیامن! از من کوچیک

قدر برنمش اون کسی که گفته پدرها و دختر دوستن رو گیر بیارم، این

 .ذهنش بپرهکه این فرضیاتش از سرش و 
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پدرها دختر دوستن درسته؛ ولی دخترهای آرومن، نه مثل تو چموش و  -

 !بدقلق

خدا اگه من آروم هم بودم، تو همینی بودی که هستی! ذات آدم که  به -

کنه. در ضمن بچه یا به پدر میره، یا به مادر که شکر خدا از یتغییر نم

 .ظاهر عمر پیداست که فتوکپی برابر اصل خودتم

آن روز به هر قیمتی بود پدر اجازه نداد که مادر به تنهایی به شیراز برود 

 طرفی از. رفتند  ی رامانی من هم نماندند، به خانهو خانه

 بودند، گرفته که وکیلی. بود نرسیده شانگوش به خوبی خبرهای  دیگر

 و رفتمی هاآن پیش بدتر و بد خبرهای با هربار. نبود ساخته او از کاری

 .کردامیدشان را ناامید می

از طرف دیگر من با دامون قول و قرارهایم را گذاشته بودم. با او قرار  

 بار رزی گذاشتم که اول مدرک را بگیرم، بعد با او ازدواج کنم. دامون 

 قانع را او بود طور هر ولی ندارد؛ اعتماد من به که گفتمی و رفتنمی

ی کزایی برویم های شب به آن خانهنیمه هم با که شد این بر قرار و کردم

 .بیاوریم بیرون خانه آن از را زدمی حرف آن از که مدرکی و 

آرام  در ماشین کنار دامون نشستم. حتی نیم نگاهی هم به او نینداختم.

 .زیر لب سالم کردم

 سالم -
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 :او لبخند زد و سرش را نزدیکم آورد. با شیطنت گفت

 .مسالم به روی ماهت خانم -

 .وار خود را عقب کشیدم و پوزخند زدمبا حالتی چندش

ازت متنفرم و این حس تا ابد توی وجودم هست! خیال نکن قراره  -

 !چیزی عوض شه

ن روی هم سایید و مشتی روی فرمان ابروهایش در هم گره خورد و دندا

 .ماشین کوبید

ق و موقع یادت نبود عاشطور اونشو! تو از من متنفری؟ چه خفه -

باختم فهمیدی دلت برای شیدای یکی دیگه هستی؟ اد من که بهت دل

 یکی دیگه سریده؟

 :نیشخند زدم و ابرو باال انداختم. مثل خود او با خشم در جوابش گفتم

ختی؟ تو یه عوضیِ از خود راضی هستی! یه بچه ننه که وقتی باتو دل -

ه جاش بابتِ هر خواستی برات مهیا بود! اگه ببچه بودی، هر چیزی می

اش نمی کردن، اآلن خوابوندن در گوشت و برات تهیهات میلجبازی

 دلت تو! هه  نشستی این اراجیف رو به هم ببافی.روی من نمیجا روبهاین

 شاید یا کنیمی استفاده  کسی چزوندن برای  من از داری فقط نسریده،

ت نکش، اگه خجال. طرفم اومدی که دادن بهت دیگه چیزی یوعده باز
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 !چیزی هست بگو

 .نیشخند زد و به من زل زد

ات کنم برم؟ جا پیادهدیگه داری اون روی سگم رو باال میاری. همین -

ای که معلوم ذارم توی خونهمیکنم، پا خاطر تو خطر می منِ خر دارم به

 .وقت باید این چرندیاتت هم بشنومنیست سالم ازش بیرون بیام یا نه. اون

 .ایین، پشیمون شدم. دنبال دردسر نیستمبرو پ

 تا کشیدم عمیقی نفس  کردم.ترسیدم! خراب کرده بودم. باید جمعش می

 که  ییهااشک جلوی تا کردم بسته و باز را چشمانم. شوم آرام کمی

 با و انداختم پایین را سرم. بگیرم را بودند شده خودسر زیادی روزهااین

در ذهنم برای به زبان آوردن سخت بود؛  شده چیده کلمات گفتن کهاین

 .ولی دهان باز کردم و به زبان آوردم

کنم قول باشه، هر چی تو بگی! من اشتباه کردم. لطفاً بریم، خواهش می -

 .گممیدم دیگه چیزی ن

 :ی لبش را به دندان گرفت و آرام گفتگوشه 

بریم محضر  هایی که اآلن زدی من دیگه بهت اعتماد ندارم. بایدبا حرف -

 .ازدواج کنیم، بعد اون مدرک رو بهت میدم

 .شوکه نگاهش کردم و آب دهانم را با صدا پایین دادم 



 

 

 WWW.98IA3.IR 238 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

مگه چی میگی؟ دیوونه شدی؟! مگه تو برای امشب برنامه نچیدی؟  -

کنی؟ دوست داشتن تو همه چی رو ردیف نکردی؟ چرا داری اذیتم می

 جوریه که طرف مقابلت رو عذاب بدی؟این

 :رش را به طرفین تکان داد و مصمم گفتس

خوای اون مدرک دستت بیوفته، زودتر بیا من حرفم رو زدم، اگه می -

هرچی  کارها رو ردیف کنیم. بریم محضر. من از سر حرفم پایین نمیام.

خوای روی حسم به خودت اسم بذاری، مهم نیست. مهم خودمم هم می

 .دونم حسم بهت واقعیهکه می

ی اشکی از خاطر زبان سرخم سرم را به باد داده بودم. قطرهدوباره به 

چشمانم چکید. آه سردی کشیدم و سرم را به شیشه تکیه دادم آرام زیر 

 :لب گفتم

ی اون تا بتونم بابام رو راضی کنم. اگه اجازهباشه، دو روز بهم وقت بده  -

 .تونیم چیزی رو رسمی کنیمنباشه که نمی

ای به ه شد. دستم را در دستانش گرفت و بوسهبا لبخند به من خیر 

 :پشت دستم زد و با ذوقی که در صدایش بود، گفت

کنم که عاشقم شی! بهت قول میدم واسه خدا همه کار می به -

 .زی کم نذارمات چیخوشبختی
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که کل تنم با برخورد زار بودم، با اینکه از گرمای دست او بیبا این

ورم شده بود؛ ولی چیزی نگفتم و تحمل کردم. م مور هایش به دستم لب

ترین برخوردی او لجبازی کند و این ترس مهر ترسیدم با کوچکمی

 .هایم زدسکوت به لب

 خب اآلن دوست داری کجا بریم؟ -

  :گفتم در دل

 !جهنم، با تو فقط جهنم -

ولی چیزی که به زبان آوردم، برعکس حرف دلم بود و عذابِ روح و 

 .جسمم شد

 .دونم، هرجا تو بگینمی -

گذشت. برایم که بداند در دلم چه میلبخند زد و حرکت کرد، غافل از این

 که کردم فکر رامانی به و بستم را چشمانم. بود  ننو مانند  حرکت ماشین

داد. اصالً العملی نشان میدید، چه عکس دامون کنار را من شد، آزاد اگر

توانستم دامون را به عنوان مرد زندگی خود تحمل کنم؟ منی خود من می

توانستم جایی برای دامون باز طور میکه قلبم پر شده بود از رامان، چه

 !کنم؟

بود، شاید هم زیر درد و غمم زیاد بود. اعتماد به نفسم به صفر رسیده 
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 .صفر

. بودم جانبی  .بودند کرده تزریق وجودم در ویروس ها هزار انگار صد 

 گونهچه که بود این به کردن فکر و دیوار به شدن خیره کارم تنها

. کنم قانع را دیاکو و کژال توانستممی گونهچه و کنم بازگو را هایمحرف

 من آن ته دانستممی که جنگی بود، جنگ مثل. نبود آسانی کار اصالً

 .خوردم. هیچ پیروزی از آن من نبودمی شکست

ی توانست با حربهرفت و میگفتم، کژال زیربار نمیاگر راستش را می

گفتم اش دیاکو را هم متقاعد کند تا نظرش برگردد. اگر به دروغ میزنانه

من که عاشق هستم، باز هم ممکن بود دیاکو قانع نشود. حتی ممکن بود 

ای و کالفه، روی تخت نشستم. پوف کالفهرا در خانه زندانی کند. خسته 

 :کشیدم و آرام با خود زمزمه کردم

باألخره که چی؟ اول و آخرش که باید بگم. پس چرا دارم معطلش  -

کنم؟ باید بهشون بگم، حتی اگه پای جونم هم وسط باشه. زندگی می

 .تر از زندگی خودمهرامان برام مهم

به آسمان نگاه کردم و نیشخند ی اتاقم رفتم. د شدم، سمت پنجرهبلن

 .زدم

یعنی واقعاً برام روز خوش ننوشتی نه؟ هر دفعه باید یک سیلی  -

بخوابونی در گوشم باید گوشم و بکشی؟ بابا به خودت قسم خسته شدم! 

مگه نمیگن ارحم الراحمینی؟ پس کو؟ چرا بهم پشت کردی؟ مگه 
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 کنی؟م میاجوری تنبیهخطایی کردم که این کارت کردم؟ چهچی

کنم. از اشکال نداره! تو هم بهم پشت کن، من هم دیگه نگاهت نمی 

ی روی زمینتم، دیگه ازت هیچی ترین بندهامروز به بعد من عوضی

خوام. من رو به حال خودم بذار. ازم انتظار این رو نداشته باش برات نمی

کار دلم  ی تو نیست. هرز آنیسا دیگه بندهبندگی کنم! تموم شد، از امرو

 .کنم تا دیگه مورد امتحانت قرار نگیرمبخواد می

حوصله اولین مانتویی که دم دستم بود هایم رفتم بیسمت کمد لباس

ام را سر کردم. بدون گرفتن کیف، سوئیچ را گرفتم و پوشیدم. شال مشکی

ام روی پله نشستم و کتونیبرداشتم و ناتوان و خسته از خانه بیرون رفتم. 

کشان خود را به  -فکر به چیزی بلند شدم و ایستادم کشانیدم. بیرا پوش

ماشین رساندم و سوار شدم. چندبار استارت زدم؛ ولی روشن نشد، انگار 

 و انداختم نگاهی رویمروبه به نفرت با. بود کرده باز باز هم سر لجبازی را 

 .زدم ماشین فرمان به مشتی

 .نت بهت! فقط تو رو کم داشتملع -

 .ده شدم، در ماشین را محکم به هم کوبیدم. از حیاط بیرون رفتمپیا

خورد. هایم سر میهای اشک روی گونهداشتم، قطرهمیبا هر قدمی که بر

ام، احساسم مرده بود. با قلبی دیگر آنیسای قبل نبودم، تمام انگیزه

ا فشردم فقط چند ثانیه طول ی رامان رشکسته، دستی لرزان زنگ خانه
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 .که صدای عمو را بشنوم و در باز شود کشید

 .بیا تو عمو جون -

آپارتمانی بود. نیمی از راه را رفته بودم تا به  آرام وارد حیاط شدم. خانه

خواست زود پارکینگ رسیدم. نگاهی به آسانسور انداختم؛ ولی دلم نمی

 .ها رفتمآرام سمت پله -برسم آرام

 .ی دوم رسیدمی به طبقهدر فکرم درگیر بود که نفهمیدم کقآن

نگاهی به در انداختم و آه سردی کشیدم. چند تقه به در زدم. عمو غذا با  

روی خوش در را برایم باز کرد با دیدن او، سرم را پایین انداختم و 

 :شرمسار گفتم

 .سالم عمو -

 دنیایی دیاکو و او ینب انگار. کرد باز عمو لبخند زد و آغوشش را برایم 

انگار نه انگار که از یک پدر و مادر بودند. او را در آغوش کشیدم، . بود فرق

 محو اصالً شوم، گم او آغوش در داشتم دوست. کردم جمع او خود را در 

 طورچه بدهم؟ دست از را خالصانه محبت این توانستممی طورچه. شوم

 را بود شده عجین خونم و پوست با و داشتم رامان با که خاطراتی

کنم؟ انگار تازه از خواب غفلت بیدار شده بودم، دوباره عشق  فراموش

 .ام به غلیان افتاد و من را به جنون رسانده بودچندساله

جوری با خودت عمو جونـ رامان میاد بیرون، من بهت قول نکن این -
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عوض اش رو تنها بذاره؟ وکیلش رو میدم. مگه میشه اون عشق بچگی

دلم روشنه. بهت قول میدم دخترم!  کردم. همه چی درست میشه، من

 .گیرهدیگه ناراحت نباش که دلم می

 هم عمو   با این حرف آخرش انگار درد دلم تازه شده بود و اوج گرفت.

 بگیرد، را گلویش در نشسته بغض جلوی نتوانست دیگر آورد کم انگار

! مُردم من. نبودم زنده دیگر من و چکید  موهایم روی اشکش هایقطره

 .روح بودماً یک جسم بیقطع

 سر فقط کردم، سالم لب زیر   عمو نزدیک نیامد روی مبل نشسته بود.زن

 .دادند را سالمم جواب آرام هم پدر و مادر. داد تکان

 میوه ظرف عمو دستش را دور بازویم انداخت من را کنار خود نشاند و از 

 .ش گذاشتپاهای روی و ریخت دستپیش در همیو چند بود میز روی که

 خوبه، وکیلش این که دیدین  چتونه بابا مجلس ختم اومدین مگه؟ -

 پیدا چیزهایی یه گفته کرده، هم امیدوارمون تازه. هست کارهاش دنبال

 .نمرده زد بهش رامان که ایضربه با میده نشون که کرده

که نگاهش کردم. با های عمو نور امید در دلم روشن شد. شوبا حرف

 :لکنت گفتم

 زنه؟مطمئنه که چیزی پیدا کرده، یا فقط مثل قبلی حدس می -
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 :شانه باال انداخت و گفت 

کنن. دنبال مدرکه، شک نکن عموجان از این وکیلِ خیلی تعریف می -

 .مطمئنه که به ما هم اطالع داده

 چیز یک که مطمئنم، میگه وقتی  اگه مطمئنه پس دنبال چه مدرکیه؟ -

ای که جوری فهمیده از ضربهحرف بزنه. نگفت چه هوا رو نه. باشه دستش

 رامان بهش زده نمرده؟

از طریق پزشک قانونی، اون وکیل اسمی وکیل ما بود؛ ولی خریده  -

 .بودنش، ازش شکایت کردم

 زنه به دادگاه؟مگه الکیه؟ پزشک قانونی مگه خودش نامه نمی -

ل با زرنگ بازی نونی بود رو هم خریدن. این وکیدکتری که تو پزشک قا -

 .تونست این موضوع رو، رو کنه

 .کالفه به عمو نگاه کردم

عمو میشه درست برام توضیح بدین؟ اآلن یعنی به کس دیگه مضنون  -

 شدن؟

 .نه. نگفته قاتل کیه و تا این مشخص نشه، تکلیف رامان مشخص نمیشه -

  ن ثابت کنن. درسته؟یعنی مدرک محکمی ندارن که بخوا -



 

 

 WWW.98IA3.IR 245 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

 :ی خرد شده را روی پاهایم گذاشت و گفتعمو میوه

 .بخور جون بگیری. پوست استخون شدی -

نفس عمیق کشیدم تا آرام برخورد کنم. چشمانم را بستم و نفس عمیق  

 .کشیدم دست عمو را در دست گرفتم

 .عمو یه لحظه به من گوش کن -

که  زاقم را پایین دادم و با صداییبا استرس به مادر و پدر نگاه کردم ب

 :زد گفتملرزش در آن موج می

 .تونم بیارم تو دادگاه و ثابت کنم که رامان قاتل نیستمن یه مدرک می -

  .سکوت همه جا را فرا گرفت. همه با تعجب و ترس به من زل زده بودند

 زنی؟ چرا تا اآلن پس اللمونی گرفته بودی؟از چه مدرکی حرف می -

 .با خشم به پدر نگاه کرد عمو

ی من برو تونی دهنت رو ببندی و آروم بگیری، از خونهه نمیاگ -

 از بیش بخوای. داره استرس و شده داغون ما از بیشتر بچه این  بیرون!

 !بزنی باید رو من قید کنی، بازی اعصابش با این

عمو منتظر به من چشم پدر سکوت کرد و سرش را پایین انداخت. زن

 :دیدم، لبخند محزونی زدم و گفتمخت. وقتی نگاه او را روی خود دو
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 .عمو، خیلی بهتون بد کردممن رو ببخش زن -

عمو قطره اشکی از چشمانم چکید. نفس عمیق کشیدم تا آرام شوم. زن

 .هایم بودحرف منتظر صحبتسرش را پایین انداخت و بی

ولی شما هم باید  گناهه؛تونم یه جوری ثابت کنم رامان بیمن می -

 .کمکم کنید

 :زد لبخند و گذاشت ام عمو دستش را روی شانه

 قدر برات سخته؟جون؟ چیه که گفتنش این چیه عمو -

های دیاکو استرس و حال خرابی که داشتم یک طرف نگاه کژال و اخم 

نشاند. نگاهم را به چشمان کژال بیشتر ترس و اضطراب را در وجودم می

ی او التماس را هم دیدم؛ ولی نتوانستم زبان به نگاه ترسیدهدوختم و در 

 :دهان بگیرم آرام لب زدم

 .بابا باید رضایت بده تا من ازدواج کنم -

ام مشت شد. پدر با خشم به من زل زد. مادر سرش دست عمو روی شانه

را پایین انداخت و اشک ریخت. تنها کسی که با امید، ولی غمگین به 

 .عمو بوده بود، زنچشمانم زل زد

عمو سعی داشت آرام برخورد کند؛ ولی میشد در صدایش خشم را حس 

 :کرد
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ود کاری انجام نمیدی که جا تموم میشه، تو هم سرخاین حرف همین -

مون شی. دیاکو هم جایی نمیاد که رضایت برای بدبخت امیدیباعث نا

 شدن دخترش بده. شیرفهم شد؟

 . ...ولی عمو -

 !کنم واضح حرف زدم هیس، فکر -

  :نالید سارا با التماس به عمو نگاه کرد و با ضجه 

میره، اون تو دووم یجا مام اونجوری نکن. بچهام ایننکن رامین! با بچه -

خواد رو بکنه! رامین من همین یه بچه نمیاره. جان سارا بذار کاری که می

ر برادرت اذیت نشد، خاطر دخت رو دارم، نذار داغش به دلم بشینه. کم به

 !نکن رامین! جان سارا نکن

خواست رضایت بدهد. عمو روی زمین زانو زد و با التماس از عمو میزن

 :ای کشید که چهار ستون بدنم لرزیددهعمو چنان عرب

خدا، به جان خود رامان قسم فقط یکی از شما به  بسته سارا! بسته به -

 !زنمیتون رو ماین بچه سخت بگیره قید همه

 :رو به من کرد و گفت

هم خوب گوش کن، بخوای پا کج بذاری با تمام احترام و دوست  تو -

یری. فهمیدی؟ تو فقط عروس منی، مداشتنم اسمت رو نمیارم، برام می



 

 

 WWW.98IA3.IR 248 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

به هیچ چیز دیگه نباید فکر کنی. پسرم فقط به امید کنار تو بودن داره 

به خودم، درستش  کنه، همه چیز رو بسپارینزندان رو تحمل می

 !کنممی

 :عمو وقتی سکوتم را دید، دستم را گرفت و آرام گفت

هات کش. از چشمپاشو دخترم، پاشو برو تو اتاق رامان یکم دراز ب -

 .معلومه خواب راحت نداشتی

عمو با نیشخند به من نگاه کرد و این نیشخند از چشمانم دور نماند. زن

دور شوم، به حرف عمو گوش کردم که از جلوی چشمانش فقط برای این

  .و بلند شدم. سمت اتاق رامان رفتم

ن با زماچند دقیقه پشت در اتاق او ایستادم نفس عمیق کشیدم و هم

ی اشکی از چشمانم چکید. دستم را روی خارج شدن دم و بازدم قطره

دستگیره گذاشتم و آرام آن را پایین کشیدم. وقتی در باز شد، با اولین 

ه برداشتم، بوی عطر رامان در فضا پخش شد. و من را به خلسه قدمی ک

 :برده بود. چشمانم را بستم و آرام زیر لب گفتم

تش تو باید حامی جا نیستی. چرا همهقت؛ ولی تو اینمن اومدم توی اتا -

خاطر اشتباهات من تو تاوان پس بدی؟  اش باید بهمن باشی؟ چرا همه

ی دوست داشتنم، ازت کنی؟ با همهت میچرا من رو همیشه مدیون خود

 .متنفرم
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آرام سمت تخت او رفتم. به عکسی که بغل تخت روی میز بود زل  -آرام

سال پیش بود با هم کنار دریا و در آغوش هم با شش زدم. عکس برای

لبخند این عکس را گرفته بودیم. قاب عکس را در دست گرفتم انگشتم را 

هایم روانه شد و فکرم به و دوباره اشک روی چشمان و صورت او کشیدم

 :گذشته پر کشید

 رامان من رو چندتا دوست داری؟ -

 :خمارش به من زل زد و گفتبازوهایم را در دست گرفت و با چشمان 

وقت به زبون نمیارم که ای که قابل گفتن نیست. من هیچبه اندازه -

داشتنم تا چه کنم که بهت ثابت شه دوست خوامت. کاری میقدر میچه

حد هست. من برای به دست آوردنت، آسمون هم به زمین میارم. 

 به نسبت نم وقت به دوست داشتکم نگیر. هیچوقت رامانت رو دستهیچ

 تو میگم و پرستممی رو تو نگیره، قهرش خدا اگه من. نکن شک خودت

 .منی خدای

 .نمقدر لوسم کن که من پررو شم برم پشت سرم هم نگاه نکاین -

ذارم از پیشم بری. تو فقط مال منی! سهم قدر هم لوس شی، نمیهر چه -

 .تونه تو رو ازم بگیرهمنی! هیچکی نمی

ر آغوشش بودم، موبایلش را در دست گرفت و عکس طور که دهمان
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 .شد مانخوش روزهای یادگار عکس آن گرفت، سلفی از ما 

کردم. بالشت او را در عکس را روی میز گذاشتم و خود را روی تخت رها 

توانست به خوشی آغوش کشیدم و اشک ریختم برای روزهایی که می

 .بگذرد؛ ولی به بطالت گذراندم

کردم. اش را حس میقدر ورم کرده بود که سنگینیهایم آنپلک

 .هایم روی هم افتاد دیگر متوجه گذر زمان نشدمناخواسته پلک

لرزید. ضربان دست و پاهایم میتمام مسیر را با گریه طی کرده بودم. 

زد، وقتی مادر با گریه با من تماس گرفت و گفت همه چیز قلبم تند می

تمام شد و حکم صادر شد دیگر جانی در بدن نداشتم. فقط خود را 

کشان به تاکسی تلفنی که منتظرم بود رساندم و به سختی خود  -کشان

ستم حرکت کند و آدرس جان از راننده خواانداختم آرام و بیرا در آن 

خواستم مقصد را دادم. در کل طول مسیر فقط اشک ریختم و از خدا می

 .که دروغ باشد؛ ولی انگار خیال باطل بود

. شد تازه دلم داغ بودند، منتظرم زندان در جلوی که عمو  با دیدن مادر و

سمتم آمد و زیر بغلم را  عمو. شدم پیاده ماشین از سختی به

 .رفتیم زندان درب سمت هم با حرفبی کرد حساب را کرایه گرفت 

کنی! عمو من رامان و از عمو تو که گفته بودی همه چی رو درست می -

 !خوامتو می
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کرد. مادر سمت دیگر پای من حرکت میریخت و پابهعمو فقط اشک می

 :او ایستاد. با بغض و حال خراب زار زدم

 !میرهو رو خدا بگو که رامانم نمیمیره مگه نه؟ مامان تمامان اون نمی -

ها کرد. جواب آنجواب من را همراهی میمادر سرش را پایین انداخت. بی

 .شان بودصدایهای بیبه من، فقط گریه

باألخره بعد کلی راه رفتن به یک محوطه سرباز رسیدیم. با دیدن طناب 

. سمت کردمروی زانو نشستم و بلند گریه می حس شد.دار، پاهایم بی

زد. مجلس عزا را کوبید و ضجه میعمو روی سینه و پاهایش میدیگر زن

قبل مرگش گرفته بودند. مادر و خواهر هادی با نفرت به ما زل زده بودند. 

 به خود را روی زمین کشیدم و کنار پاهای مادر هادی نشستم و خود را 

 :کردماو التماس می به انداختم او پاهای

گرده، پسرت خانم ببخش! با مردن اون که پسرتون برنمیتو رو به روح  -

به جوونیش رحم کن. عموم همین یک پسر رو داره، برای دل مادرش 

میره تو رو خدا ببخش! تو هم مادری، عموم بدون اون میرحم کن! زن

نه. بهشون زندگی اش رو ببیقدر سخته، نذار داغ بچهدونی داغ بچه چهمی

 !دوباره بده

 :دی تلخندی زد و فریاد کشیدمادر ها

کشت به من و دخترم فکر کرد؟ باید اون وقتی داشت پسرم رو می -
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 .گذرمقصاص شه، من از خونِ پسرم نمی

مادر سمتم آمد. من را از زمین بلند کرد و در آغوش گرفت و پشتم را 

عمو بلندتر شد هردو با نهای زنوازش کرد. همان لحظه صدای شیونگ

 .ل زدیم و نگاهش را دنبال کردیمترس به او ز

بردند، خشک کشان سمت طناب دار می -با دیدن رامان که او را کشان

هایم تکان خورد و آرام با خود شدم. حتی قدرت پلک زدن نداشتم لب

 :گفتم

 !تموم شد، دیگه از دست دادمت -

مانش حلقه زد. با حسرت به من زل عمو، اشک در چشرامان با دیدن زن

 :گفت لب زیر با لبخند غمگینی زد و 

 .خیلی دوستت دارم -

دانست این روزهای آتی را با میرم، نمیدانست من بدون او مینمی

  .کردمخاطرات او زندگی می

ی نزدیک شدن به رامان را عمو خود را روی زمین کشید؛ ولی اجازهزن

ایی که دل هکرد. گریهرا بلند خواند و گریه می نداشت از همان دور نامش

 .کردسنگ را آب می

کار کردی جوری بدون تو زندگی کنم؟ چیمادر دردت به جونم! من چه -
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  کار کردی با من و پدرت؟ات؟ چیبا زندگی

آقا تو رو خدا رحم کنین! به جوونیش رحم کنین! من همین یه پسر رو 

گناهه، اون کاری ر رحم کنین! پسرم بیی منِ ماددارم، به دل شکسته

 !کنید! پسرم مریضه نکرده. تو رو خدا ولش

 .نگاهش را سمت مادر هادی گرداند

دونم داغ دیدی، داغش هم سنگینه. تو رو به روح پسرت ببخش. با می -

 .گردهنمیی من پسرت برمرگ بچه

ه داغ دلش را رامان با التماس به مادر هادی نگاه کرد؛ ولی انگار آن نگا

م به همه نگاه انداخت و سمت رامان قدم برداشت تر کرده بود. با خشتازه

 قدم خیر کار برای انگار که داشتمی بر محکم هایش را قدر قدمآن

 .گرفتمی

کردند. عمو سرش را همه را زیر نظر گرفتم، همه با ترس به او نگاه می

ا پایین انداخت. مادر عمو چادر روی سرش کشید سرش ربرگرداند، زن

ت و چشمانش را بست. پدر دستش مشت شده بود و لب به دندان گرف

ها رو گرداند، تنها کسی که نگاه از رامان سرش را به دیوار چسباند و از آن

کردم نگرفته بود من بودم که با بغض و درد شدیدی که در قلبم حس می

ن بیاورم، فقط با به آن صحنه زل زدم. حتی کالمی نتوانستم به زبا

 .ی دردناک بودمگر آن صحنهچشمان بارانی نظاره

طناب دار را دور گردن او انداختند مادر هادی کنار او ایستاد، خودش 
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 .خواست اهرم را بکشد تا زیر پاهای او خالی شودمی

تونن هایی که نمیی اونبخشمت تا درس عبرتی شی برای همهمن نمی -

مادرهای ذارن رو دل مادرهای بقیه و و داغ می خشمشون رو کنترل کنن

 .خودشون

 .اهرم را کشید 

 شده عرق  خواندم. کل بدنم خیسکشیدم و بلند نام رامان را میجیغ می

 رامان جانبی بدن به وحشت با و دادممی تکان طرفین به را سرم. بود

بلند  مضطرب داد،می تکانم که دستی شدید هایتکان با. کردممی نگاه

 را دستانش  سرم نشسته بود. عمو با لبخند غمگینی باالشدم. زن

 .کشید سرم روی وارنوازش

 .دیدیداشتی خواب می -

 
 -عمو خیره شدم و تندچشمانم را آرام باز کردم با ترس به چشمان زن

 :زدمتند نفس می

 کو؟ رامان عموزن  جام؟رامان کجاست؟ من چرا این -

سرم را در آغوش عمو کردم. زنکردم و دور و برم را نگاه میبلند گریه می

لرزاند، موهایم را گرفت و با من هم صدا شد. با بغضی که صدایش را می
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 :رویش زل زد و گفتکرد و به دیوار روبهنوازش می

ها سراغم نیان. تا ذارم تا این کابوسمن چند شبه چشم روی هم نمی -

به بینم از وقتی گرفتنش تا ی دار می، رامان رو باالی چوبهبندمچشم می

روح حتی جرأت کنم، فقط یک جسمم، یک جسم بیامروز زندگی نمی

 اون توی نیست حقش  ندارم برم ببینمش. آنیسا رامان خیلی درد کشید،

 دونیمی اگه. ببرن براش حکم تا بمونه منتظر و باشه گرفتار چهاردیواری

ی این کار رو بکن. به رامین توجه نکن، همهکنی، این کمکش تونیمی

 این حتی واگرنه شیم، آروم که زنهمی ما دل برای ها رو ها و دلداریحرف

 .هست مدرک دنبال گفته فقط نداده، امید بهمون هم وکیل

 :خود را از آغوش او جدا کردم و بدون نگاه کردن به او آرام لب زدم 

ذارم رامان باالی طناب دار بره. بگذرم، نمیمن اگه از جون خودم  -

 .عمودم زنبهتون قول می

از تخت پایین آمدم. شالم را سر کردم. چند قدم به در اتاق نزدیک شدم 

 .و دوباره سمت سارا برگشتم

خاطر اون کردم، بگین پسره رو  کار رو بهلطفاً به رامان نگین من این -

ین؛ ولی من کار خودم رو کردم. دوست داشت. بگین حتی جلوم رو گرفت

 .من رو از چشمش بندازین

خند غمگینی زدم و به عکس خودم و او که به دیوار در قاب میخ شده لب
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 .بود نگاه کردم و بغضم را پایین دادم

بهش بگین جز دردسر براش چیزی نداشتم، بهتره که من رو فراموش  -

  .کنه

سر و صدا روی نوک پاهایم راه بیای از اتاق بیرون رفتم. بدون کالم اضافه

رافم از خانه بیرون رفتم هنوز چند قدم دور توجه به اطرفتم و بیمی

 .نشدم که در پشت سرم بسته شد و کژال نامم را خواند

 داری یواشکی کجا میری؟ -

که برگردم ی لبم را به دندان گرفتم. بدون آنچشمانم را بستم و گوشه

 :گفتم

. من با اون پسر دوست بودم، هنوز دلم پیشش گیره، بذار برم مامان -

 خودم نیست، رامان خاطر به تشهمه کنین باور  فراموشش کنم. نتونستم

 بابا با. معرفتمبی بگه که بگم عمو جلوی نخواستم. مونده پیشش دلم هم

 .کنم زندگی آرامش با هم من بذار کن، صحبت

شت و من را به سمت خود گذا ام مادر سمتم آمد دستش را روی شانه

 .برگرداند

 .بگو عاشقشی هام نگاه کن وتویپچشم -
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 .سرم را آرام باال آوردم. لبخند زدم و سعی کردم عادی برخورد کنم

هایی که با اون تجربه نه، عاشقش نیستم، فقط دوستش دارم. حس -

های خوب رو نداشتم. اون من رو وقت کنار رامان این حسکردم، هیچ

ذارم تا کنه. اگه خواستین، باهاش یه قرار میه، درکم میفهممی

 .بینینشب

 .سرش را به طرفین تکان داد و نیشخند زد

خواد. تو که تصمیمت رو گرفتی، صد در صد هم مطمئنی، نیاز نه، نمی -

هم برات آرزوی  ات، مابه تأیید من و پدرت هم نداری. برو دنبال زندگی

 .کنیمخوشبختی می

د قدر خونسرد با من حرف بزنشد کژال آناهش کردم، باورم نمیشوکه نگ

 .و مؤافق کارهایم باشد. سرم را چندبار تکان دادم و لبخند مصنوعی زدم

 کنین. با بابا هم صحبت کردی؟مرسی که کمکم می -

من نه؛ ولی اون باهام صحبت کرد، به ازدواجت با اون پسر رضایت داده؛  -

 .ین هیچی به رامین نگینولی گفته تا عقد نکرد

ی دلم خون بود. چشمانم را از کژال خندید؛ ولته دلم خالی شد، لبم می

ام صاف بود؛ دزدیدم؛ ولی لرزش دستم را نتوانستم پنهان کنم، شانهمی

 .ولی خم شدن کمرم از چشم کژال دور نماند
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دانستم. درست چیزی که در ذهنم چیده بودم همه چیز را تمام شده می

دیاکو است.  گیرد،دانستم تنها کسی که جلوی کارم را نمیفاق افتاد. میات

 .او حتی توانست کژال را هم متقاعد کند

ی برادرش بود. خوار بچهکه پدر من باشد، دلسوز و غماو بیشتر از این

تباهی زندگی من برایش مهم نبود، به هر قیمتی باید رامان را از آن 

 .دادمخمسه نجات می

که  به کژال کردم و چند قدم برداشتم. چشمانم را بستم و طوریپشت 

 :کژال بشنود گفتم

به دیاکو بگو باز هم حق پدریش رو در حقم تموم کرد، بهش بگو از  -

خوام، فقط امشب به خودش و مرد بودنش بباله. من دعای خیرش رو نمی

دم. من برام شر درست نکنه، همین کافیه. ساعت محضر رو بهتون خبر می

شما هم سعی  شنوه.بینم، پس چیزی از من نمیکه دیگه عمو رو نمی

 .کنید چیزی بهش نگید، بذارید همه چی به خوبی پیش بره. خداحافظ

جا را ترک کردم. هوا کژال سکوت کرد. چیزی نگفت و من در سکوت آن

گرگ و میش بود. دلشوره داشتم؛ ولی چیزی نگفتم. دست روی قلبم 

معنی بود، من کل شمانم را بستم. دیگر ترس برای من بیگذاشتم و چ

 .ام را با ترس گذرانده بودمیزندگ

داشت. به هر طرف خانه که نگاه توهم و خیال دست از سرم بر نمی

  .زنددیدم که غمگین به من زل زده و حرفی نمیکردم، رامان را میمی
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د. سرم را روی بو شده سنگین هایمپلک دیگر که ریختم اشک قدر آن

 :ندمهایم گذاشتم و نام رامان را زیر لب خوازانو

 رامان؟ -

 جونِ رامان؟ -

 نشسته رویمروبه درست که رامان  متعجب سر بلند کردم و با دیده تار به

 .شدم خیره بود

 کار کنم؟تو بگو چی  -

 کار کنی عشق من؟چی رو چی -

 .هایم اجازه باریدن دادمسرم را به دیوار تکیه دادم و به اشک

م. اگه برگردی ببینی اسمم دوری از تو رو، حسی که توی دلم بهت دار -

ای توی سرش ست، اگه اون دامون نامرد نقشهی یکی دیگهتوی شناسنامه

جوری که من باشه، اگه نتونم برای آزادیت کاری کنم، اگه همه چی اون

 . ...کردم پیش نره و نشهیفکر م

رامان با لبخند نگاهم کرد و بلند شد و آمد کنارم نشست. مثل من 

 .در آغوش کشیدزانوهایش را 

منتظرم بمون، حتی اگه توی این دنیا نبودم، کاری نکن دلم بگیره و  -
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کس گوش نده فقط ناراحت شم. کاری نکن که نشه درستش کرد. به هیچ

آلن حتی به مغزت هم توجه نکن، فقط دستت رو ببین قلبت چی میگه. ا

رف هم حهای اون گوش کن. مطمئن باش اون بذار روی قلبت، به حرف

 !زنهمن رو می

 :سرم را با تأسف تکان دادم

 .خوام از دستت بدمخوام تا آخر عمر عذاب بکشم. نمیتونم، نمینمی -

روح، یک جسم بی بری.اگه با اون ازدواج کنی، روح من رو از بین می -

 خوره؟ی زندگی به چه دردش میادامه

ر راهت، بهت های جدید میان ستونی بدون من ادامه بدی. آدممی -

 .کنن من کامل از ذهنت پاک شمزندگی میدن عشق میدن، کاری می

 :رامان تلخ خندید و آرام لب زد

رم بار لجبازی رو بذار کنار، منتظبه حرفم گوش کن. فقط همین یک -

 .گردمبمون. من بر می

 اگه برنگشتی چی؟ -

 .گردممیبر -

ی ذهنمی، تو زادهجوری تویی که توی خیالمی رو باور کنم؟ چه -
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 !جوری باور کنم؟چه

من و تو یک روح توی دو جسم هستیم. یادت که نرفته، ما حتی از راه  -

 .هامون رو با هم بزنیمتونیم حرفدور هم می

ها با خود کردم. مثل دیوانهم گذاشتم و بلند گریه میدستم را روی صورت

 :زدمحرف می

تیم. ما خیلی وقته که از هم دور من و تو دیگه یک روح تو دو بدن نیس -

تونیم با هم شدیم. دیگه ما نیستیم، دیگه از راه دور و با فکر به هم نمی

 .ارتباط بگیریم

من را به جنون رسانده سه روز خود را در خانه حبس کردم روزهایی که 

زدم. سه روزی که در ام حرف میبود. در این سه روز فقط با رامان خیالی

پوشیدم، برای او های زیبا میپختم،،برای او لباسای او غذا میرویاهایم بر

کردم. اصالً در این عالم نبودم، در وهم و خیال زندگی می

رسید باید به دامون جواب می پایان به وقتم دیگر امروز. کردممی زندگی 

رمق خود را روی مبل رها کردم. موبایل را در دست دادم کسل و بیمی

 .ی او نگاه کردمشمارهگرفتم و به 

 !نکن آنیسا، تو رو جون من نکن -

 .ام نگاه کردمغمگین دوباره به رامان خیالی
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ندگی خوام تا آخر عمر با عذاب وجدان زتونم، نمیجا. نمیبرو از این -

عمو قول دادم. تونم بهت کمک کنم تا آزاد شی. من به زن. من میکنم

 .هاشون نگاه کنموی چشمجوری تکار رو نکنم، چهاگه این

 .بارید به من نزدیک شد. آه سردی کشیدرامان با چشمانی که می

های من نگاه کنی؟ خوای توی چشمجوری میکار رو کنی چهاگه این -

کنی! کنی بعد تو خوشبخت میشم؟ تو برگ مرگم رو امضا میفکر می

 فهمی؟می

 .دندان گرفتمی لبم را به سرم را به طرفین تکان دادم و گوشه

کنم! تنها کار رو میبرو بذار تموم شه. چه بخوای چه نخوای، من این -

 .زی که برام مهمه آزادی توئهچی

بدون مکث شماره را گرفتم. آب دهانم را با صدا پایین دادم و گوشی را 

آلود دامون را از پشت  در گوشم گذاشتم. چند بوق خورد تا صدای خواب

 :خط شنیدم

 زیزم؟جونم ع -

 .سرد باشمعصبی دستم مشت شد؛ ولی سعی کردم خون

 سالم، خوبی؟ -
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 خوبی؟ به روی ماهت تو -

 .مرسی -

 خبر قشنگم؟چه -

 .با نفرت گوشی را از گوشم فاصله دادم و چند نفس عمیق کشیدم

ها صحبت کردم. وقت محضر بگیر، هرچی زودتر باید اون با بابام این -

 .برسونم مدرک رو به وکیل پسرعموم

خب، خدا رو شکر! من که منتظر تو بودم عزیز دلم، تو معطل کردی.  -

 .ی وقت پیش مدرک دستت بودواگرنه خیل

 تو خودت اون فیلم رو دیدی؟ -

ها نابود شده؛ ولی ی فیلمفقط من اون رو دیدم. امیر فکر کرد همه -

سینش ای که اون باال سرش رفت و ضربه به پهلو و قفسه دقیقاً صحنه

 .زده، همه توی فیلم هست

مرده؟ اش زده اون جوری میشه ضربه به شکم و قفسه سینهخب چه -

 جوری باورت کنم؟چه

های شدیدی بوده، باعث شده کرد بمیره؛ ولی ضربهاون هم فکر نمی -

هاش همه خرد شده بود. تنگی نفس بگیره. دیر رسیده بیمارستان، دنده
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د کشت زده بوده. همه توی فیلم هست، دیگه یکی دوتا ضربه نبود، به قص

 !با خودته باورم داشته باشی یا نه

 حلقه خرید  چرخید. همه چیز به سرعت انجام شد.دور تند می دنیا روی

 قدرچه هر. نخواستم او از دیگری چیز و گذاشتم دامون یعهده به را

 عقد هسفر سر بیوه هایزن مانند. نداشت ایفایده کرد، اصرار دامون

 شلوار و مانتو با مالیم آرایش. بودم آمده عزا مجلس به انگار. نشستم

 .م به اصرار دامون پوشیده بودمه آن سفید

 حال با کژال کردند، پیدا حضور شاهدین. گرفت امضا محضردار از ما  

 و بود پایین سرش دیاکو. نشست داماد و عروس جایگاه رویروبه خراب

 مجلس، آن خوشحال شخص تنها. بود ردهخو گره هم در هایشاخم

هرش سر سفره عقد خوا تنها حتی و مادر و پدر حضوربی که بود دامون

گفت و خود بار در گوشم چیزی مینشسته بود. هر چند دقیقه یک

 یآینه به شده مسخ نداشتم، حضور جاآن  اصالً خندید. من که می

 .کردممی نگاه رویمروبه

 !گفتی بد نیست، خیلی مرد باشخصیتیههم که میقدرها بابات اون -

 .دمنیشخند زدم و با نفرت به دیاکو نگاه کر

جا حضور پیدا کنم و کنار تو بشینم، بدترین و که اجازه داد این همین -

 .منفورترین شخص تو زندگیمه
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 .هایش در هم گره خورد و عصبی دستش مشت شددامون دوباره اخم

خیال مدرک شی بری با بابا جونت زندگی ونی بیتهنوز دیر نشده، می -

 !کنی

های ترین آدمتون از چندشرین، جفتتو و اون زیاد هم با هم فرق ندا -

 .ام هستینزندگی

که شد. طوریتر میزدم، دامون عصبیهرچه من بیشتر حرف می

قدر روی هم سایید که فکش هایش تند شده بود و دندانش را آننفس

 .ود و قدرت جواب دادن نداشتمنقبض شده ب

جایم آرام سر ای زدم ووقتی حال خراب او را دیدم، لبخند پیروزمندانه

 .گرفتم

 خونن تموم شه؟ی کوفتی رو نمیچرا این خطبه -

 .با همان لبخند به دامون نگاه کردم و ابرو باال انداختم

ین قدر برای ساختن یک زندگی پر از نکبت عجله نکن، ااوم، این -

 .مون شروع میشهی کوفتی که خونده شه زندگی جهنمیخطبه

 .او هم لبخند زد و سرش را نزدیکم آورد

تر از عسل مون شیرینکنم، زندگیولی من برعکس تو فکر می -
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 .ذارمنمی کم چیزی خوشبختیت برای من  میشه.

مشخصه! از ازدواج اجباری حتماً یه زندگی شیرین و گل و بلبل کامالً  -

 .در میاد

ی عقد کرد. همه سکوت اهلل گفت و شروع به خواندن خطبهمحضردار بسم

 آه و کرد نگاه ورودی در به ناامید کردند. نگاهم به مادر بود؛ ولی او 

 .کشیدمی را کسی انتظار انگار کشید، سردی

 .کردمناخن کف دستم فرو میخواند و من عاقد می

 .ی پدر عروس خانمبا اجازه -

 .و سرش را آرام تکان داد و خطبه خوانده شددیاک

به مبارکی و میمنت پیوند آسمانی، عقد ازدواج دائم و همیشگی بین  -

 و منعقد معصومی دامون آقای و راد آنیسا دوشیزه محترمه سرکار خانم 

رمه، سرکار خانم آنیسا راد! آیا بنده مک محترمه دوشیزه. گرددمی اجرا

جیت دائم و همیشگی آقای دامون معصومی، به وکیلم شما را به عقد زو

ی یک جلد کالم اهلل مجید یک جام آیینه، یک جفت صِداق و مهریه

شمعدان یک شاخه نبات و مهریه معین ضمن العقد و بقیه به تعداد صد و 

ایج در جمهوری اسالمی ایران که ی طالی تمام بهار آزادی رچهارده سکه

 عالی سرکار به عِندَالمُطالِبِه و است ثابت دِین مُکَرّم زوج ٔ تماماً به ذِمه

 آورم؟ در بوده طرفین توافق مورد که شروطی و داشت خواهند تسلیم
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 آیا بنده وکیلم؟

ای سکوت سنگینی بود چشمان کژال به در خشک شده بود. برای ثانیه

 :تا خواستم لب باز کنم، کژال بلند گفت چشم به من دوخت.

 .عروس رفته گل بچینه -

مشکوکانه نگاهش کردم، دامون لبخند زد و دیاکو عصبی دست مشت 

 .اش را روی پاهایش گذاشتشده

 :عاقد با لبخند گفت

 .گل کنارشون نشسته -

 :پوزخند زدم و زیر لب گفتم 

 .ی گله بیزارمکنم از هرچاگه این گل باشه از اآلن اعالم می -

 .ه خیره شدای نکرد و سرخوشانه به خود در آییندامون توجه

 :گفت وقت قرار و برای خریدن عاقد دوباره خواند و مادر بی

 .عروس رفته گالب بیاره -

 :دیاکو به او نگاه کرد و آرام، ولی با حرص گفت

 .هااین چرندیات چیه میگی؟ بذار تموم شه این مسخره بازی -
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تکان توجه به او به من با لبخند نگاه کرد و من سرم را به طرفین یکژال ب

 :دادم و آرام لب زدم

 !نکن تو رو خدا -

ها در سینه حبس شدـ من سرم را بلند بار خواند و نفسعاقد برای آخرین

کردم و بعد از مکث طوالنی سرم را به طرف دامون برگرداندم. دامون 

من گذاشت و با لبخند فلش را کف اش را در کف دست دست مشت شده

  :گفت دستم گذاشت و آرام 

 !تموم شه ین هم زیر لفظی، بله رو بگوا -

قطره اشکی از گوشه چشمانم چکید دستی که فلش در آن بود را مشت 

 :کردم و آرام گفتم

 !بله -

نگاهم را به کژال دوختم، چشمانش را بست. دیاکو بلند شد و از آن اتاق 

  .های بلند بیرون رفتکزایی با قدم

یاکوئی که نقش پدر بودن را خوب انگار هردو منتظر معجزه بودند، حتی د

 .دار شده بود کرد از جواب بله شنیدنم غصهایفا نمی

مان آمد پیش پای او رام سمتمادر منتظر ماند تا دامون هم بله را گفت. آ

  .بلند شدم و خود را در آغوش او رها کردم
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مامان با ناراحت شدنمون چیزی درست نمیشه، لطفاً به هیچی فکر  -

 .تونم با همه چیز کنار بیامدونی میت مینکن. خود

 :دامون هم ایستاد و آرام زیر لب گفت

یش چیزی کم خانم راد، من آنیسا رو دوست دارم، برای خوشبخت -

ترین چیز ناراحتش وقت نذارم کوچیکذارم. بهتون قول میدم هیچنمی

 .کنه

 .کژال از من جدا شد و نگاه گریانش را سمت او برگرداند

کنم! دختر بشنوم ناراحتش کردی، از زندگی کردن پشیمونت می اگه -

من قلب مهربونی داره، جواب محبت رو با محبت میده. بهش سخت نگیر 

 .ندگی برای خودت جهنم میشهکه ز

 .پاکتی را از کیفش بیرون آورد و سمت من گرفت

خوای، این کادوی من و باباته؛ چون گفتی جهزیه و چیزهای دیگه نمی -

  .ولش رو توی حسابت ریختپ

 :نزدیکم شد و دوباره من را در آغوش کشید و آرام در گوشم گفت

 .ابات همیشه به روت بازهی بمواظب خودت باش و یادت نره در خونه -

 :هایم را پاک کردم و دست او را پس زدم و گفتماشک
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و بهش بگو  خوام، لطفاً برش گردون به دیاکومن هیچ کادویی نمی -

ی وشحال باشه، دیگه آنیسایی نیست که باعث عذاب دادن بچهخ

 !داداشش باشه

ر دست د  دامون از ما فاصله گرفت و سمت عاقد رفت. کژال دستم را

 :گرفت و گفت

اون هم ناراحته. دیشب اصالً نخوابید، تا صبح بیدار بود. امروز هم کالفه  -

 .فقط منتظر بود بهش خبر بدم که تو پشیمون شدی

  .برام مهم نیست، هیچ وقت یه پدر واقعی نبود -

 .آه سردی کشید و پاکت را روی میز گذاشت و سری از تأسف تکان داد 

دونم بهم دروغ گفتی، با که میدوتا موندم، با اینمن هم بین شما  -

 .ازدواجت مؤافقت کردم که تو رو ازش دور کنم

کف دست او گذاشتم  فقط نیشخند زدم و سرم را پایین انداختم. فلش را

 :و گفتم

این رو بده به عمو، بگو بده به وکیلش تا کارها رو زودتر انجام بده تا  -

 .پسرش بیاد بیرون

 کارهای دنبال عقد، روز فردای از از مراسم ازدواجمان گذشت. دو هفته 

. سپردیم دادگاه به را بود ماندست که مدرکی رامان وکیل با. رفتم رامان
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 ضبط افتاد اتفاق که هاییصحنه تمام داد، من به دامون که فلشی در

 قاضی. افتاد آن بعد که هاییاتفاق و اتاق آن به من ورود از. بود شده

 .شان بودعاً حکم دستگیری امیر فراز را داد و امروز روز دادگاهسری

عمو و امیر فراز در جایگاه متهم ایستاد. دامون و رامان و عمو و زن

ادی هم در دادگاه حضور داشتند. رامان هنوز متهم به قتل ی هخانواده

 .اش را نداده بودندبود، هنوز حکم آزادی

 :دقاضی به امیر نگاه کرد و پرسی

امیر فراز، مدرکی علیه شماست که نشون میده رامان راد از اون خونه  -

خارج شده بود و شما سراغ مقتول رفتین و اون هنوز زنده بود و نفس 

 .های شما به قتل رسیدهزد. با ضربهد، حتی باهاتون حرف میکشیمی

 :امیر با رنگی پریده سرش را پایین انداخت و آرام گفت

 .خواستم بترسونمشمن نکشتمش، من فقط می -

 .کردمادر هادی بلند گریه می

 داغ! گرفتین ازم خدا لعنتتون کنه! خدا ازتون نگذره که پسرم رو  -

 آروم توننبینم دار یچوبه پای تا! دینمی رو قاصشت دلم، روی گذاشتین

 !گیرمنمی

 :قاضی نگاهی به مادر داغ دیده انداخت و گفت
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دونم داغ دیدین؛ ولی لطفاً آروم باشید دادگاه رو رعایت کنید! مینظم  -

 .بذارید متهم حرفش رو بزنه

رامان سرش را پایین انداخت و مغموم با دستبندی که در دستش بود 

 .کرد. قاضی نگاهش را به امیر دوختازی میب

 .ادامه بدین -

 :لرزیدآب دهانش را با صدا پایین داد، صدایش می

ن خواستم کمکش کنم؛ ولی نشد، دیر شده بود. دیگه نفس من، م -

 .کشیدنمی

جا که بهش ضربه زدین اونولی توی فیلمی که من دیدم، شما بعد این -

ینه. مقتول به دستور شما وارد اون اتاق رو ترک کردین، جرم شما سنگ

 علیه بر همه مدارک  شد و آنیسا راد و رو مورد اذیت و آزار قرار داد.

  کار رو کردین؟ست، برای چی اینشما

 :امیر کالفه به وکیلش نگاه کرد. قاضی بلندتر از قبل پرسید

 .جواب من رو بدید -

خواستم برای اون ی نمیجا بکشه. من حتکردم کار به اینمن فکر نمی -

خواستم تالفی کاری که باهام کرد رو دختر خانم اتفاقی بیوفته، فقط می
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 .سرش خالی کنم

گذرد و کنید که مطمئنید راحت نمیایی را در زندگی تجربه میروزه

کنید از شدت غصه و ناراحتی محال است جان سالم به در ببرید. فکر می

، این حس را تجربه کردم. وقتی دادگاه میرید. من آن روز در دادگاهمی

که دل پری از امید داشتم؛ ولی قصاص تمام شد، قاضی حکم را داد. با این

خواستم، وقتی بعد آن خبر آزادی رامان را شنیدم، لبخند برای او نمیرا 

 .روی لبم نشست و نفس راحتی کشیدم

و قرار گرفتم، روی ادر راهروی دادگاه، منتظر رامان ایستادم. وقتی روبه

ای به من زد و از کنارم گذشت. انگار دنیا روی سرم رامان با پوزخند تنه

 در روحی دیگر گذاشت، وجه به من از کنارم تآوار شد. وقتی رامین بی

 .نکردم حس وجودم

ب دادگاه شنیده بودم؛ ولی خروجم مانند که اخبار خوبی از جلسهبا این

برداشتن قدمی کوتاه بدون کمک  روحی بود که حتیجسم سخت و بی

 .دامون برایم سخت بود

 کار کردی؟دیدی باهام چی -

 :ام لب زددامون سرش را پایین انداخت و آر

 .کنمشون رو برات پر میجای همه -

نیشخند زدم و با نفرت خواستم بازویم را از دست او جدا کنم که دامون 
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 :تر از قبل به خود فشرد و گفتمن را محکم

 دیدی کار کنم که بهت ثابت شه دوستت دارم؟! لعنتی دیگه باید چی -

بهت نزدیک هم  حتی گذشت، ازدواجمون از که هفته چند این توی که

خونه باهام زندگی کنی، گفتم منتظر نشدم. گذاشتم فقط مثل یک هم

مونم تا من رو بخوای، گفتم هرچی تو بگی، هرچی تو بخوای، دیگه می

 م که باور کنی؟کار کنباید چی

که ساکت و آرام قدم برداشتم. بدون نگاه کردن به اطرافم، بدون این

کمی از راه را که رفتم، سنگینی نگاهی را متوجه نگاه کسی به خود باشم. 

بار و غمناک رامان روی خود حس کردم. سرم را بلند کردم و نگاه حسرت

 کار نگاه جز ولی زد؛می تند قلبم بارید،می چشمانم  را روی خود دیدم.

 و سارا. رفتیم بیرون دادگاه آورخفقان محیط از. بکنم توانستمنمی دیگری

اه منتظر ایستاده بودند. سارا با دیدنم نزدیک آمد. دادگ در جلوی کژال

نگاهم را به دامون دوختم و سرم را آرام تکان دادم. او متوجه شد که باید 

 .روحی زدمخند بیما را تنها بگذارد. بعد رفتنش، لب

 .کنمگفتم برای آزادیش هرکاری که بتونم می -

 :گفتمرا در آغوش کشید و محکم به خود فشرد، در گوشم  

کنم. تو و رامان قسمت هم نبودین، وقت فراموش نمیاین لطفت رو هیچ -

 .خدا نخواست مال هم شین. شاید یک حکمتی توی کاره
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ژال که با چشمان خیس به ما زل خود را از آغوش او جدا کردم و به ک

 :زده بود خیره شدم

 عمو کی فهمید؟ -

 :سارا سرش را پایین انداخت و گفت

مون کرد؛ ولی من نذاشتم رامین بیاد. صبح روز عقدتون کژال دعوت -

قدر التماسش کردم تا تونستم جلوش رو بگیرم. اون به ازدواج تو این

  .راضی نبود

زار شده بودم. انگار در تمام زندگی شد، از او بینفرتم به سارا چند برابر 

اش را ن خود واقعیکرد و اآلعموی مهربان را بازی میبرایم فقط نقش زن

 .دادنشان می

 .خواستبرای همین مامان چشم به در بود، پس معجزه می -

ات رو نابود کرد خودت بودی! که زندگی من رو ببخش آنیسا؛ ولی اونی -

نگرد. اآلن بهترین کار اینه که کنار شوهرت با خوشی زندگی دنبال مقصر 

ات رو به کامتون تلخ ندگیکنی. معلومه دوستن داره. باهاش راه بیا، ز

 .نکن

 :ی سارا گذاشتم و در چشمانش زل زدمدستم را روی شانه 

عمو، به پسرت نزدیک نمیشم. آزاد که شد، با خودت ببرش نترس زن -
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خوب پیدا کن. بذار من رو فراموش کنه. بهت قول  شیراز براش یه دختر

ام. وقت حتی در حال جون دادنم بودم ازش کمک نخومیدم هیچ

 !دارخدانگه

 .تلو خوران خود را به کژال رساندم. خود را در آغوش او رها کردم -تلو

وقت سراغم دیگه تموم شد، از چشمش افتادم. مطمئنم که دیگه هیچ -

بار برات خوندم وقتی به یه حقیقتی رسیدم، یادته یک گیره. مامانرو نمی

  یکی رو دوست داری از دستش میدی؟

بودم، دوست داشتنش رو ندیدم؛ ولی اآلن که من دارم  موقع کوراون

 .خوادمیرم، اون دیگه من رو نمیبراش می

ای اشک بریزد، محکم و با که قطرهکژال پشتم را نوازش کرد. بدون این

 :نفرت گفت

رامین بویی از مرد بودن نبرده، پسرش هم مثل خودشه. بهتر شد  -

 !اومدنمیقسمت هم نشدین. از اون برات مرد در 

 :کژال دو طرف بازویم را گرفت و من را از خود جدا کرد و گفت

 .من رو ببین -

 .روح به او زل زدمآرام سرم را بلند کردم و با چشمانی بی 

به بعد تنها فکرت، تنها الویتت برای زندگی  بهم قول بده از این ساعت -
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از رامان  ی ذهنت هم نذار اسمیفقط خودت باشی. از امروز حتی گوشه

 !بمونه، چه برسه به قلبت

توی این دنیا، هیچی پایدار نیست. نه خوشی، نه عزا و غم. به مرور زمان 

پا تونی سر همه چی حل میشه. تو باید ببینی بعد این زمین خوردن، می

 شکستی هر بعد. نکن قبول رو  شی یا نه؟ اگه تونستی یعنی بردی، باخت

ت دادن رامان چیزی رو از دست ندادی، دس از با باش مطمئن. پیروزیه

گیری اول باید عاشق خودت باشی، عاشق روحت، عاشق بلکه یاد می

جا رسیدی که اول تک اعضای بدنت. هر وقت به اون -جسمت، عاشق تک

چشی. وقته که طعم واقعی زندگی رو میخودت مهمی، اون خودت برای

نداشتی، از امروز متولد ای کنی. فکر کن گذشتهحتی به خودت افتخار می

تونی پا رو دلت دونم تو میشدی و یک زندگی رو شروع کردی. من می

بذاری، از غرورت از جسمت و روحت محافظت کنی. من تو رو بازنده 

تونه تو رو از ای و هیچی نمینی و مطمئنم یه برندهبینم. تو دختر منمی

تو رو نداره! پس پا بندازه. حسرت مال تو نیست، مال اونی هست که 

 !خاطر خودتخاطر کسی، به زندگی کن؛ نه به

هایش در کنار سرم را بلند کردم. در چشمان کژال خیره شدم، پلک

د باری ایجاقرمزی وحشتناک سفیدی چشمانش منظره رقت

 .کرد پاک را هایماشک و کشید امگونه روی را دستش کژال  کرد.می

هات بریزه. ارزش روی گونههای بیآدمخاطر  هات بهدیگه نذار اشک -
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 !جوری اذیت کنیهیچی ارزش این رو نداره که بخوای خودت رو این

 !دوسنت دارم مامان! خیلی دوستت دارم -

 :زمزمه کرد در گوشم کژال دوباره مرا در آغوش کشید و

روم آنیسای گذشته رو بهبهم ثابت کن که دوستم داری. هروقت رو -

موقع هست که متوجه نفس، اونر قوی و با اعتماد بهقددیدم، همون

 !میشم واقعاً دوستم داری

 .میوه فروشی ایستاد، سمتم برگشتدامون کنار آب

 خوری برات بگیرم؟عزیزم چی می -

 .چسباندم و شانه باال انداختم سرم را به شیشه

 .خواد بخوابمهیچی، فقط بریم خونه. دلم می -

 خود سمت را سرم  و گذاشت ام زیر چانهدامون کالفه دستش را 

 .برگرداند

همه چیزی داری فکر بینم به یه بیتمومش کن! عصبی میشم وقتی می -

زا گرفتی جوری عخاطر لطفت تشکر نکرد! این کنی که حتی ازت بهمی

 که چی بشه؟ دلش برات بسوزه؟

ترین لحنی که تا به این ساعت دامون از من نشنیده بود، لب با مظلوم
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 :زدم

کردم. کار رو میخاطر من افتاد اون تو، باید براش این حق داشت. به -

هیچ لطفی نبود، کسی که همیشه باید از لطفش تشکر کنم اونه. توی 

ت وقکه پا پس کشید و هیچ رم بود. اونیهای سختم کنای شرایطهمه

  .همراهش نبود، من بودم

ام را از دستش نجات دهم. به نیشخند زدم و سرم را تکان دادم تا چانه

 .رویم نگاه کردمصندلی تکیه دادم و به روبه

که من رو به این روز  که برام دردسر درست کرد تو بودی، اونی اونی -

د خوب تا انتظار داری با کسی که باهام بازی کر طورانداخت تو بودی. چه

کنم، سرخوش بشینم پیشش بستنی و آبمیوه بخورم؟ پیش خودت چه 

فکری کردی؟! نکنه با دادن اون فیلم فکر کردی بهترین کار دنیا رو برام 

ترین کار دنیا رو هم کردی؟ هوم؟ نه عزیزم، در اشتباهی! تو اگه بزرگ

پر و  قدر بهکنه. پس اینپیش من تغییر نمی برام انجام بدی، جایگاهت

 .پای من نپیچ، برای خودت زندگی کن

 .اش را به صندلی دادمغموم و گرفته به خیابان خیره شد و تکیه 

من ازدواج کردم که با تو زندگی کنم، من ازدواج کردم که برای خودم  -

م تو زندگی نکنم، برای دوتامون زندگی بسازم. درسته با نقشه اومد

 نشستی، دلم به ه دیدمت حس کردم ات؛ ولی از همون روز اول کزندگی
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 خوشم ریختینمی عشوه و ناز کهاین از درازت، زبون از بودنت، محکم از

 عالقه بهت واقعاً نکردم، و کنم بازی نخواستم بعد به جایی یک از. اومد

 جات من پیش گفتم بهت کوفتی جشن اون تو روز اون حتی. کردم پیدا

کردی آنیسا! به روح پدر و مادرم قسم  لجبازی تو ولی نرو؛ گفتم تره،امن

دوست دارم! بهم فرصت بده، ببین برای خوشبختیت چه کارها که 

کنم. قول میدم کل گذشته رو از ذهنت پاک کنم. تو فقط بهم نمی

 .فرصت بده

 در جوابش سکوت کردم و آه سردی کشیدم. دامون وقتی سکوتم را دید،

 .م هیچ کدام کالمی حرف نزدیمبه راهش ادامه داد و تا به مقصد برسی

همه ای که به من تعلق نداشت را آن خانه با آنپا در خانه گذاشتم، خانه

تجمالت و زیبایی برایم حکم زندان را داشت. چشمانم را بستم چند قدم 

ی هکردم خود را در همان خانخواست وقتی چشم باز میبرداشتم دلم می

 .ل باطل بوددیدم؛ ولی انگار خیاکوچک خود می

تا نزدیک مبل رفتم. بغض سد راه گلویم شده بود. در این چند روز 

جان تک اعضای بدنم کرخت و بی -قدر استرس داشتم که تکگذشته آن

شده بود. دستم را زیر دلم گرفتم، کمی خم شدم. درد وحشتناکی را زیر 

ک ماه م آشنا بود؛ ولی آمدنش زود بود. در یدلم حس کردم. این درد برای

دوبار این دوران را گذراندن واقعاً زجرآور بود، آن هم من که این درد 

جان بود. با توانستم قدم از قدم بردارم، پاهایم بیکرد. نمیطاقتم میبی
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کمک مبل و دیوار، خود را به اتاقی که متعلق به من بود رساندم. در دل 

ده بودم. به سختی، ی دوم را انتخاب نکردم که اتاق طبقهخدا را شکر کر

هایی که از خانه خودم آورده بودم را باز کمدم را باز کردم. چمدان لباس

. نکردم پیدا را نیازم مورد یوسیله کردم، کل چمدان را گشتم؛ ولی 

 ایتقه با. گرفتم دندان به را لبم درد از و گرفتم کمرم به را دستم کالفه

 .ایستادم صاف سختی به خورد، در به که

 بله؟ -

 تونم بیام تو؟می -

 .چشمانم را بستم و نفس عمیق کشیدم

 کار داری؟چی -

ی در پایین کشیده شد. دامون سرش را از الی در داخل آورد و دستگیره

 :ترین لحن ممکن گفتبا مظلوم

م؟ قول میوه که باهام نخوردی، میشه شام رو با هم بخوریبستنی آب -

 !میدم حرف نزنم

 .کردکه وجودم را احاطه کرده بود را تحمل میبه سختی دردی 

 .باشه، برو -
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 .دامون اخم ریزی کرد کامل داخل آمد نزدیکم شد

 خوبی؟ -

 .دیگر تحمل نداشتم، قطره اشکی از درد از چشمانم چکید و خم شدم

 .خوبم، فقط برو بیرون -

 از. برد تخت سمت  را گرفت و من را تر شد. با ترس زیر بازویمنزدیک

که تخت را کثیف کنم، با استرس خود را کنار کشیدم و آرام لب رس اینت

 :زدم

 .کشمبرو، من خودم دراز می -

 چت شد یکهو؟ بریم دکتر؟ -

 .هیچی خوبم، نیاز به دکتر نیست -

دامون چشم تنگ کرد و به اجبار جلوی لبخندی که روی لبش نشست را 

 .وانست پنهان کندای که در کالمش بود را نتلی ته خندهگرفت؛ و

 هات باال پایین شده؟نکنه هورمون -

 .صورتم سرخ شد. سرم را پایین انداختم و دستم را مشت کردم

 میشه تنهام بذاری؟ -
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رفت شد، دمای بدنم باالتر میتر میتر شد. هرچه او نزدیکدامون نزدیک

گذشت هایی که میتک ثانیه -در تکشد. جهنم را و درد شدیدتر می

  .حس کردم. کل تنم سوخت، انگار گرما در وجودم نشست

 مسکن بیارم بخوری؟ -

لی دستم را روی دست او گذاشتم و سعی کردم آن را از خود دور کنم؛ و

 :دامون دست بردار نبود. آرام فشاری به شکمم آورد و گفت

 .ن میارم بخوریلجبازی نکن، وسیله داری؟ اآلن برات مسک -

از خجالت سرخ شده بودم. سرم را به عالمت منفی تکان دادم. دامون 

 :دستش را برداشت و گفت

 خوری یا وسیله نداری؟این یعنی چیث مسکن نمی -

 .ای کشیدماوف کالفه

 .مسکن برام بیار، وسیله هم ندارم -

 که بخوابم تخت روی دامون دستم را گرفت و خواست کمک کند تا 

 .کردم آزاد را تمدس

خوام دوش بگیرم. فقط زودتر یه برو به من کاری نداشته باش، می -

 .مسکن برام بیار
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 مطمئنی خوبی؟ نری توی حموم از حال بری؟ -

  
 .توی تنم را در آوردمای به او رفتم مانچشم غره

 .کنهجا بیشتر اذیتم میبارم نیست. اآلن وجود تو ایناولین -

 :ت. سمت در رفت و زیر لب عصبی غریداز من فاصله گرف

 !به جهنم بابا -

 .از اتاق بیرون رفت و در را محکم به هم کوبید

هایم را در آوردم دوش آب آرام سمت حمامی که در اتاق بود رفتم. لباس 

ا باز کردم و با برخورد آب به تنم از دردم کم کرد. کمی آرام شدم و از ر

تنم پیچیدم و نگاهم به تخت افتاد.  حمام بیرون آمدم. حوله را دور

ی مورد نیازم روی تخت بود و لیوان آب و قرص روی میز بغل وسیله

 .تخت. لبخند زدم و سمت تخت رفتم

 ((رامان))

کردم؟ ام آمد؛ ولی چه فایده؟ باید چه میادیبعد سه ماه باألخره حکم آز

گونه دم؟ چهداگونه دردم را تسکین میزنده بودنم چه ارزشی داشت؟ چه

دادم؟ این از مرگ دیدم و به زندگی ادامه میآنیسا را کنار کسی دیگر می

هم بدتر بودو حاضر بودم طناب دار دور گردنم باشد؛ ولی او مطلق به من 
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های زندان بودم، او به زندگی خودش فکر طر او پشت میلهخا بود. من به

اندیشیدم او کنار کسی دیگر جا به او میکرد. من ثانیه به ثانیه در آنمی

کشیدم، او در آغوش کسی دیگر اش درد میخوش بود. من از دوری

هم چه کسی! کسی که او را به لجنزار کشیده بود تا گذراند. آنخوش می

 .وددر لجن فرو ر

که درد داشت؛ ولی من رامان راد، کشید. با ایننفرت در وجودم زبانه می

 .گرفتم. خوشی از آن او نیستاز او میانتقام این دوری و درد را 

  
خاطر تابش نور خورشید،  از در زندان که بیرون آمدم، کنار در ایستادم. به

دیاکو کنار کمی چشمانم را تنگ کردم و به اطرافم نگاه کردم. پدر و 

ماشین ایستاده بودند. مادر که در ماشین بود، با دیدنم بیرون آمد و 

من منتظر کسی دیگر بود، کسی که خنجر در سمتم دوید؛ ولی چشمان 

قلبم فرو کرد، کسی که عشقم را پس زد و دیگر مرا ندید. هه! چه 

توانم برای کردم از همین ساعت میخیال بودم که فکر میخوش

 .خود را آماده کنم چزاندنش

 .دورت بگردم مادر! قربونت برم الهی! دلم برات یه ذره شده بود -

چرخید. زبانم قفل شده بود، شیدم؛ ولی نگاهم هنوز میاو را در آغوش ک

 .گرداندم تا او را ببینمفقط نگاه می

مادر وقتی سکوتم را دید، از من جدا شد و نگاهم را دنبال کرد و آرام لب 
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 :زد

نگرد دنبالش، نیومد. باید فراموشش کنی! اون دیگه زندگی خودش رو  -

 .داره

ت، حتی عقل هم فرمان درست پذیرفباورش سخت بود، قلبم نمی

داد که نفرت را داد. کل وجودم خواهان او بود؛ ولی عقل فرمان مینمی

 .جایگزین عشق کند

 .گردممیمیشه شما برین خونه؟ من خودم بر -

 :را به طرفین تکان داد و با حال زاری لب زد مادر سرش

درست  نکن مادر! به خداوندی خدا بخوای دوباره برای خودت دردسر -

 !میرمخدا می کنم! بهکنی من دیگه تحمل نمی

 :نیشخند زدم. تمام نفرتی که وجودم را احاطه کرده بود را به زبان آوردم

شش کنم، لطفاً گذشته رو خواین فرامواون برام مرد! شما هم اگه می -

 .یادم نیارید. آرامشم رو به هم نزنید

دیگر ما را کنار هم  لبخند مادر، لبخند پیروزی بود. حتی او هم

 .خواست و این خیلی دردناک بودنمی

ام گذاشت و لبخند دیاکو و پدر نزدیک آمدند. پدر دستش را روی شانه 
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 :زد

 .به زندگی جدیدت خوش اومدی -

ان دادم و در سکوت به دیاکو که سر به زیر ایستاده بود، نگاه فقط سر تک

 .کردم

  ین؟سالم عمو. چرا سرت رو انداختی پای -

 .پوزخند زدم و ابرو باال انداختم

تو که باید خوشحال باشی! دخترت سر و سامون گرفت، از دستش  -

  .خالص شدی

 .ممان را پر کردم و دندان روی هم ساییدچند قدم فاصله بین

قدر گفتم در حقش پدری کن نذار از اون قدر گفتم نکن عمو، چهچه -

 .گردهمیکنه، بره، دو روز تحمل نمیی لعنتی بره. گفتی نه بذار برخونه

 !خندیدم، بلند و با تمسخر

کو؟ برگشت؟ نه، یادت رفته بود. اون آنیساست، دختره کژالی که  -

ا رو درست مثل خودش گفتی کژال آنیساش با غرور میخودت همه

ساخته، قوی و محکمـ هه! انتظار داشتی اون دختری که محکم و قوی و 

که سخت شروع کرد؛ ولی ه؟ نه، اون برنگشت. با اینپر غرور بود برگرد
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تر از کژال. اون ست، شاید حتی سختبهت ثابت کرد که اون کژال دیگه

و کژال به  رفت، پشت سرش هم نگاه نکرد حتی نخواست به اصرار من

دونی چرا؟ فقط به خاطر تو، به خاطر ی لعنتی برگرده. میاون خونه

راب من رو ببین، باعث و بانیش تویی! های تو! این حال خزورگویی

 !گذرم ازت عمو! مه از تو، نه از اون دختر نمک به حرومتنمی

 :پدر دستم را کشید و عربده زد

. تموم شد، چیزی که تموم ها نیستتمومش کن! اآلن وقت این حرف -

 .شد هم کشش نده

 در جوابش فقط لبخند زدم، لبخندی تلخ که جواب خیلی چیزها بود و

 .کردپدر این لبخند را خوب درک می

ام را از جلوی پای مادر گرفتم و آرام زیر لب رو برگرداندم و کیف دستی

 :گفتم

لطفاً سراغم خوام یک مدت تنها باشم. مرسی که اومدین؛ ولی من می -

 .گردمرو نگیرین، خودم بر می

کنارشان های مادر، از توجه به صدا زدنهایم را بلند برداشتم. بیقدم

 .گذشتم

داد، پشت هم ی فریاد زدن نمیبه جبران تمام دردهایم که به من اجازه

 .ام سیگار دستم بودسیگار کشیدم. تنها همدم روزهای تنهایی
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ی کسی که یک زمان از من روی خانهرست روبهکنار دیوار ایستادم، د

به  خواسته بود که ترکش نکنم، ایستادم و پک عمیقی به سیگارم زدم.

هایی که اجازه باریدن نداشتند، دود سیگار را فرو دادم. جبران تمام اشک

سرم را بلند کردم با حرص دود را بیرون فرستادم. نگاهم هنوز به در 

کرد و داد. باید در چشمانم نگاه میید جواب میاش بود. بای خانهبسته

رد. باید به گونه عشقی که در دلش بود را از بین بداد که چهتوضیح می

توانم تخم کینه را در داد، به منی که حتی دقایقی نمیمن یاد می

 دو بعد باألخره. کنم بیرون دل از را مانخاطرات توانمنمی بکارم، ام سینه

ی سیگار زیر پاهایم خاموش شد، بزاقم را پایین دادم. ته مانده باز در روز

م، چشمانش سمت من چرخید. شد. نگاه از او نگرفتم که با سنگینی نگاه

کردم در دل او نیشخند زدمـ آن پسری که حتی یک در صد هم فکر نمی

جا باز کند، کنارش بود. نگاهش را دنبال کرد وقتی مرا دید یکه خورد و 

 .توجه به او سمت من قدم برداشتبه او چیزی گفت؛ ولی آنیسا بی با اخم

دانستم دیگر به من که میاین با این حرکتش، جانی دوباره به من داد. با

اعتنایی به آن پسرک حال دلم را خوب کرده بود در تعلق ندارد؛ ولی بی

 .ی خشمم فروکش کردکسری از ثانیه همه

 سالم -

توانستم بدون او زندگی کنم؟ طور میشوب بود چهلبخند زدم؛ ولی دلم آ

بودم، قطعاً  آب و دانهآشیانه و بیای بیاو مثل پرندهشد؟ بیمگر می
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 .رسیدساعت مرگم می

 !سالم عروس خانم، مبارکه -

که  کرد. عادتیسرش را پایین انداخت، با انگشتان دستش بازی می

 .کنددانست مرا دیوانه و شیدا میمی

جوری خجالت گفتم بگو دوستم داری، اینموقع که بهت میاون -

 کشیدی. یادته؟می

شخص نبود؛ ولی مطمئن بودم اشک اش را باال کشید. صورتش مبینی

 .ریزدمی

جوری فراموشت ببینم، اومدم بهم یاد بدی که چههات رو نیومدم اشک -

ات هات رو کنار یکی که زندگیطور روزها و شبکنم! بهم بگو چه

 دختری همون تو کنی؟می زندگی بکشونه تباهی به خواستمی رو 

 رو سرش من یسایآن شدی؟ عوض یا مردممی برات من که هستی

د، مغرورانه جواب دامی جواب تند گرفت،می باال من مقابل همیشه

 روم ایستاده؟داد. اآلن این کیه با این همه تغییر روبهمی

کردم برای سکوت کرده بود. من هم تمام حرکاتش را در ذهنم ثبت می

ی شال سفیدش را در ام. دستم را بلند کردم، گوشههای دلتنگیشب

 .گرفتم و بوییدم و بوسیدمدست 
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هات، دلم لک ی درد و دل کردنسهی بغل کردنت، وادلم لک زده واسه -

هات هات، حتی قهر کردنی اذیت کردنهات، واسهی شیطنتزده واسه

 !لعنتی

لرزید. نگاهم سمت پسرک چرخید، از همان دور معلوم بود هایش میشانه

 :فتمست. با طعنه گحال خوشی ندارد و عصبی

ت کنم تا آروم تونم بغلکنه. گریه نکن، نمیمون میشوهرت داره نگاه -

هات رو پاک کن؛ چون من شی؛ چون دیگه مال من نیستی. اشک

هام پاکشون کنم و جلوی ریزششون رو بگیرم. من اآلن تونم با دستنمی

ی دنیا جلوش ایستادن، میگن دوری کن یه نامحرمم. یه مزاحم که همه

  .ازش

 :مشتم را محکم روی قلبم کوبیدم و گفتم

 .کنه براتقراری میب حالیش نمیشه، بیولی این قلب المذه - 

 دِ لعنتی یک چیز بگو آروم شم برم! تو رو جان رامانت الأقل بگو خفه 

صاحب شم، بگو الل شم، بگو گورم رو گم کنم. یک چیز بگو که این بی

 .شده پست بزنه

هش لرزان و بارانی بود. لبخندی تلخ روی لبانم سرش را بلند کرد، نگا

آن پسرک را زیر نظر گرفتم. انگار با دیدن آن مردک، داغ نشست، دوباره 

خورد، ناخواسته زخم زبان شد. هربار که نگاهم به او میدلم تازه می
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 .زدممی

خوای من رو بهش معرفی کنی؟ هرچی آخه این چه استقبالیه؟! نمی -  

غیرتمه که تونی بگی پسرعموی بیعشق سابق که نه، میباشه به اسم 

 .تون رو نریخت تا از شرتون خالص شهخون همه

هایش که روی بند لرزید. حتی لرزش دستلب باز کرد؛ ولی صدایش می

دیدم. او آنیسای من نبود، انگار فقط یک جسم یخ کیفش بود را هم می

گذراند تا فقط ثابت کند زنده واری را هر روز میزده بود که زندگیِ روتین

 .است

دونی مجبور بودم این زندگی نم برو! خودت میکبرو رامان، خواهش می -

رو انتخاب کنم، من هم فراموشت نکردم؛ ولی یه زندگی رو شروع کردم 

کنم فراموشم تونم ازش بیام بیرون. من رو ببخش و خواهش میکه نمی

من لیاقت کنار تو بودن رو ندارم.  کن! یکی رو پیدا کن که الیقت باشه،

هایی که در انصافیاست. جواب اون بیدونی این چوب خدحقمه، می

صدا بود؛ ولی خیلی درد داشت. هاش بیحقت کردم رو دارم میدم. ضربه

کنم، نه، فقط دارم با هیچ مسکنی آروم نمیشم. فکر نکن زندگی می

 یه حقت تو ولی  واخته؛نگذرونم. همه چی تکراری و یکروزهام رو می

عمو و عمو دت دریغ نکن. بذار زنخو از رو این  عشقه، پر و آروم زندگی

 !آروم بگیرن، آرزوشون رو برآورده کن
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 :تلخندی زد و گفت

 .ما قسمت هم نبودیم؛ چون جنگیدن رو بلد نبودیم -

آرام زیر لب خداحافظی کرد و بدون منتظر ماندن جوابی سمت آن 

 .به خود بیایم، از جلوی چشمانم محو شدند مردک رفت. تا

 ((آنیسا))

عصبی پشت فرمان نشست. بدون کالمی پاهایش را روی گاز فشرد دامون 

قدر سعی بر این داشتم که او رو خیره شدم. هر چهو حرکت کرد. به روبه

را فراموش کنم، امکان پذیر نبود. با دیدنش دوباره فکرم سمت او پر 

 .خواهان او بودکشید تمام وجودم 

 :دامون وقتی سکوتم را دید آرام پرسید

 گفت؟می چی -

 .م را پایین دادمآه سردی کشیدم و بغض

 .هیچی -

 .پوزخند زد، سرعتش را بیشتر کرد

دادین؟ کم روی هم دل و قلوه میواسه هیچی وایستاده بودین روبه -

 رگردی؟خواد بهش بخواد ازت؟ میمونده بود فقط بغلت کنه! چی می
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 .معصبی دندان روی هم ساییدم و دستم مشت شد سمتش برگشت

بهتره که دهنت رو ببندی! نذار دوباره چیزهایی بگم که جفتمون از  -

 !حفظیم

کار دانست از اینسرعتش را کم کرد و صدای موزیک را زیاد کرد. می

 :زارم؛ ولی بعضی از خصوصیاتش درست شدنی نبود. بلند داد زدمبی

 .ساله جایی نمیرمی یکن اآلن برگرد خونه! من با یه بچههمی -

 .توجه به حرف من، به راهش ادامه دادنیشخند زد. بی

ی لبم نشست. دستم را سمت گوشه ابرو باال انداختم و تلخندی

 :ی در بردم که با ترس سمتم برگشت و گفتدستگیره

 کنی؟چه غلطی داری می -

چه بود. خندیدم و صدای موزیک را کم  دانم ترسش ازدر قفل بود، نمی

 .کردم

تونم باورت کنم! اصالً دوست داشتنت توی کتم دونم چرا نمینمی -

وقت تو زار باشم، اونمرگ ازت بی طور میشه من تا حدنمیره! چه

جوری بهم بچسبی؟ مگه میشه؟ این چه دوست داشتنیه که کل این

  غرورت رو از بین برده؟
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 :حن ممکن گفتترین لبا مظلوم

کس و پدر و مادر و بیی بیفکر کن کمبود دارم، اصالً فکر کن یه بچه -

در سخته باورش؟ قخواد، اینکار دلش فقط به تو گرمه، محبت تو رو می

ام که توی این چند ماه یکم هم توی قدر به چشمت بد و عوضیواقعاً این

چند روز خوب دلت جا باز نکردم؟ ازت خواستم بهم فرصت بدی. تا 

دونم باز تا چند وقت بودی، دوباره این مردک سر راهت سبز شد. می

خودت قسم ترسم آنیسا! بهترسم از دستت بدم. میگیری. میتحویلم نمی

ها تخس میشم، من واسه تو من جز تو کسی رو ندارم. نبین بعضی وقت

کنم، رامم، واسه بقیه وحشی. بذار کنار هم خوشبخت شیم، بذار لمست 

 یک بده، بهم فرصت یک فقط. کنم ثابت رو داشتنم دوست بذار بهت 

 برای کنی، قبول نتونستی رو من هم باز اگه نشد، اگه! کوتاه فرصت

 !ات میرم. قول میدمه از زندگیهمیش

زد، انگار ریتم آرام قلبم به یک ریتم هایم مشت شد. قلبم تند میدست

گفت، با دیدن رامان دوباره فیلم می تند و خشن تبدیل شده بود. او راست

روح بودم. من این او مانند یک جسم بییاد هندوستان کرده بود. من بی

تمام  بزنم، گول توانستمنمی که را خودم خواستم،نمی دم و بازدم را 

توانستم وجودم خواهان او بود. در جواب دامون فقط سکوت کردم، چه می

سبت به او سلب شده بود، وقتی دیگر به او بگویم؟ وقتی اعتمادم ن

ای او را کنار خود تحمل کنم. هرچه به من توانستم حتی برای لحظهنمی
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کرد، حس شدم. هرچه محبت میشد، من از او دورتر میتر مینزدیک

کشید. من او را مسبب تمام فرت در وجودم بیش از بیش زبانه مین

توانستم فکرم را از نمی ایدانستم، حتی برای لحظههایم میبدبختی

کردم تمام کارهایش یک کارهایی که در حقم کرد پاک کنم. فکر می

گذشت منتظر یک اتفاق ی از پیش تعیین شده است. هر روز که مینقشه

 که بود این از ترسم. نامید نحس طالع شدمی طالع من را شوم بودم. نام 

 .باشد همراه من با ترس این عمر آخر تا

 .ذاریخیالم راحت شه که من رو تنها نمی اکتی؟ یک چیز بگوچرا س -

 .ی لبم نشستلبخند تلخی گوشه

. کرد کاری باهات بشه نکنم فکر منی، هایگناه و خطاها جزای تو  -

کنن به زندگی ام قبول نمیخودم هم بخوام، دیگه خانواده اگه من! نترس

کنار تو بهتر از تنهایی  قبلیم برگردم. اون زندگی برام تموم شده، موندن

 .زندگی کردنه

هایم از بین رفت. وقتی تمام آمال و آرزوهایش در کسری از ثانیه با حرف

ییر زیر چشمی نگاهش کردم و حرکاتش را زیر نظر گرفتم، متوجه تغ

چهره و حتی لرزش عصبی دستش شدم. انگار او هم مانند من دیگر 

هایمان با سکوت ه حرفروحی در جسمش وجود نداشت، مثل همیشه ت

 .خاتمه پیدا کرد
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مان تهش به جایی رسید باز هم مثل همیشه خرید کردن و تفریح رفتن

عرض  چه که نصف راه را نرفته دور بزنیم و به خانه برگردیم. خانه که 

کنم، بیشتر برای من حکم جهنم را داشت و صاحب خانه حکم عزرائیلی 

 .گرفتذره جانم را می -که ذره

کردم. به نگاهش، تخت دراز کشیدم و به امروز و دیدن رامان فکر می روی

تواند مرا به حرف زدنش، او چه گفته بود؟ گفته بود گریه نکنم؛ چون نمی

نیستم؟ گفته بود نامحرم است؟  ودر آغوش بکشد، چون دیگر مال ا

طور می توانست مرا قدر ظالمانه حکم دهد؟ چهتوانست آنطور میچه

خاطر او من در این زندان با  دانست که بهکند؟ قطعاً می قضاوت

صحبت خوبی باشد عمرم را هدر تواند همبانی که حتی نمیزندان

  .دهممی

هایی که شنیدم از زباندانست؟ از زخم او از دردهای من چه می

 دانست؟های نگاه یک مادر چه میهایی که شنیدم از التماسطعنه

خاطر  خاطر نگاه پر خشم عمویش بههای مادرش به من به خاطر التماس

جا رساندم، جایگاهی که هیچ گاه ی پدرش خود را به اینکمر خم شده

 .کردای فکرش به ذهنم خطور نمیبرای ثانیه

حوصله پهلو به پهلو شدم گوشی را در دست زنگ موبایل، بیبا صدای 

بخند زدم و جواب گرفتم و با دیدن اسم شخصی که روی گوشی افتاد، ل

 .دادم
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 سالم مامان، خوبی؟ -

 .سالم عزیزم. تو خوب باشی، ما هم خوبیم -

 خبر؟ چه -

 .شک نداشتم برای خبر آزادی رامان تماس گرفته بود

ریم شیراز تو هم باهامون بیا، یه چند اریم فردا میزنگ زدم بگم ما د -

 .جا باش، بذار حال و هوات عوض شهروز اون

شود. حال گفتم با آمدن به شیراز داغ دلم تازه میخ بود اگر میقدر تلچه

تر از ام خرابو هوایم عوض که نه، قطعاً با خاطرات گذشته حال روحی

 .شودپیش می

جا مشکلی ندارم. حالم خوبه. شما برین، من این جان، من خوبم. مامان -

 .مشکل بخورمدونی که اگه برگردم، امکانش هست دوباره با دیاکو به می

 :ای کوتاه گفتکمی سکوت کرد و بعد از ثانیه

اش توی خودشه. خیلی دیاکو عوض شده. از وقتی تو رفتی، همه -

گردن، رامان هم میها هم برنگرانته، حالش اصالً خوب نیست. عموت این

 .جا بمونهذارن اینبرن. میگن دیگه نمیبا خودشون می

 .ه قصد باریدن داشتته دلم خالی شد. چشمانم دوبار
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سرم رو از این شهر نفرین شده ترسیدم و پحق دارن، من هم بودم می -

 .کردمدور می

 دونستی آزاد شده؟می -

 .نیشخند زدم

 .آره، دیدمش -

 کجا؟ -

 :دار و لرزان کردشد، صدایم را خشسیبک گلویم مانع صحبت کردنم می

 امجلوی در خونه -

 :ن لحن ممکن گفتتریرحمانهمکث و با بیبی

 .رو داری باید فراموشش کنی، تو اآلن زندگی خودت -

 :که فقط خود صدایم را شنیدم لب زدمطوری

 .دونممی -

های های مادرانه نمکی شد بر روی زخمها و نصیحتو دوباره کنایه زدن

 .امکهنه

خودت این راه رو انتخاب کردی، پس به گذشته فکر نکن. بذار زندگیت  -
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ا وال بیوفته. به خودت سخت نگیر. هر وقت دلت گرفت، پاشو بیرو ر

 .شیراز. آغوش من همیشه به روت بازه

 :تر از همیشه آرام گفتمحوصلهبی

 باشه مامان. میشه قطع کنم؟ -

 .ام، دیگر ادامه ندادحوصلهفهمید بی

آره مادر، مواظب خودت باش. هرچی خواستی، هر اتفاقی افتاد، به  -

 .بزنخودم زنگ 

 .ددارمواظب خودتون باشین. خدانگه -

 .خودت باش مادر! خداحافظتتو هم مواظب  -

 ((رامان))

قدر ر تا ته سوخته را زیر پا له کردم و پشت در خانه ایستادم. چهسیگا

  .گذراندمطور باید روزهایم را میهایش پر بود، چهدلم از دنیا و آدم

شد؟ چرا چرا فکرم از او خالی نمی گذشت؟فکر به او نمیای بیچرا لحظه

 شد؟زد و با نبودش ریتمش کند میضربان قلبم با دیدن او تند می

کلید به در انداختم و وارد خانه شدم با نیشخند به دورتادور حیاطی که 

های زیبایی که به عشق های هرز شده بود نگاه انداختم. گلپر از علف

ها هم خشک شده ت؛ ولی حاال آنآنیسا کاشته بودم، چون او دوست داش
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مده ام آهای زندگیبودند. مگر چند وقت نبودم که این بالها سر عزیزترین

ام کنار کس دیگری بود! ی کوچکم خشک شد، عشق کودکیبود؟ باغچه

 .دادمچه کرده بودم گناهم چه بود که اینچنین تاوان پس می

 !جان اومدی مامان -

 .و نگاهم را به چشمان نمدارش دوختم با صدای مادر سر بلند کردم

نیسا کنار جوری شده؟ چرا آجا اینچه بالیی سر زندگیم اومده؟ چرا این -

ست؟ دارم تقاص چی و میدم؟ وقتی اون مریضی لعنتی اومد یکی دیگه

تونم کنار سراغم، شما و بابا گفتین غصه نخورم، تموم میشه، دوباره می

ارم نیست؟ بابا بهم گفت بهش نگم آنیسا باشم پس چی شد؟ چرا کن

مریضم، بهم گفت ناراحتش نکنم، توی گوشم خوند که بهش اون 

لعنتی رو بگم. اون رو ازم دور کرد؛ ولی وقتی خوب شدم برام  هایدروغ

 .هیچ قدمی برنداشت. بابا اون رو ازم گرفت، اون باعث این حال خرابمه

. کشیدم موهایم در عصبی هایم را عقب رفتم و به در تکیه دادم و دست

 بابا کنم جلوگیری هایماشک ریختن از تا گرفتم دندان به را لبم یگوشه

 او از را نگاهم بود خورده گره هم در ابروهایش ها ایستاد و ی پلهباال

 :گفتم  .ریختمی اشک که مادر به آرام و گرفتم

جا بمونید، بگین خوام تنها باشم، لطفاً برگردین شیراز. اگه قراره اینمی -

 .برای خودم خونه بگیرم
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انم مادر سرش را به طرفین تکان داد و نگاه خشمگینش را به چشم

 .دوخت

 .جا بمونیدیگه اجازه نمیدم این -

 :پوزخند زدم و یک تای ابرویم را باال بردم

اجازه نمیدین؟ مگه من اجازه خواستم؟ مگه شما زمانی که اون دختر  -

ی اون لندهور از من اجازه ادیم فرستادین خونهبدبخت رو برای آز

 ؟گرفتین؟ که اآلن من برای کارهام از شما اجازه بخوام

جا یکه خورد، انگار درست حدس زده بودم. آنیسا به خواسته خودش آن

 .نبود

خاطر اشتباهات خودشه. در ضمن، من  اون دختر اگه ازدواج کرده، به -

ی که چیزی نبود! دخترههم بگیرم، اینبرای آزادی تو حاضر بودم جونش 

 کرده چغولی اومده خودش  احمق بهمون گفته به تو چیزی نگیم،

. نیوفته هاتچشم از وقت یک که کنه شیرین و عزیز رو خودش خواسته

 کن، فرو گوشت توی رو این    ات جا داره؟نوز توی زندگیه کرده فکر

 رو بابات و من قید باید کنی زبا اتزندگی توی رو اون پاهای دوباره اگه

 شد؟ شیرفهم! بزنی

 .دست زدم و عصبی و بلند خندیدم
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که من آزاد شم اون شنوم. یعنی واقعاً برای اینآفرین! چه چیزهایی می -

طور رامین با عزیز رفت، چهشاید ازت انتظار میرو بدبخت کردین؟ تو 

صالً اون هیچ، طور قبول کرد؟ ااش همچین کاری کرد؟ دیاکو چهکرده

کنین کار کردین با من؟ اآلن فکر میجوری زیر بار رفت؟ چیکژال چه

 !ها، من رو کشتینمن ذو آزاد کردین؟ نه بدبخت

به بعد دیگه من رو  زنی؟ حالت خوبه؟ از این ساعتهه، قیدم رو می

جا میرم تا درس عبرتی شه براتون که با بینین. برای همیشه از ایننمی

جوری بازی نکنین. این خونه رو هم زودتر خالی کنین، ی اینزندگی کس

 .خوام تحویل بدممی

ی عقد نشسته، زبانش شاید دروغ بگوید؛ دانستم او به اجبار سر سفرهمی

 .د حرف زبان را تأیید کنندتوانستنولی چشمانش نمی

چشمان آنیسا پر از دلتنگی بود، پر از حرف و درد و دل بود من آن  

ی گذشت او نیمهرا از بر بودم می دانستم در دلش چه می هاچشم

 .دیگری از من بود

 .رویم ایستادبهها را پایین آمد و روبابا با سر و صدای ما پله

بری باال؟ برای مادرت؟ صدات رو میچته یابو برت داشته؟ واسه کی  -

مون تو جهنم دست دونی همهدونی تو این چند وقت چی کشید؟ میمی

تونستیم بس بشینیم نگهبانی بدیم ببینیم اون زدیم؟ به نظرت میپا می و

هایی که داشتم جلوش و ی بدبختیکنه؟ ولی با همهکار میدختر چی
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اشتباه نکنه؛ ولی به حرفم  گرفتم، توی همین خونه ازش خواستم کار

کرد درسته. مادر و پدرش هم گوش نکرد کاری رو کرد که فکر می

ازش حمایت کردن، حتی مادرت هم سعی کرد جلوش رو  پشتش بودن و

بگیره؛ اما کژال نذاشت، گفت براش بهتره از ما دور باشه. تو بگو دیگه باید 

 کردیم؟کار میچی

ها دم هرآن یک بالیی سر خودم یا آنترسیقدر عصبی بودم که میاین

 گوید چه کسی دروغدانستم چه کسی حقیقیت را میبیاورم. دیگر نمی

کس و هیچ چیز را باور نداشتم. گوید! در برزخ مانده بودم دیگر هیچمی

 .تلخ شدم، خشم وجودم را گرفت

جا کشوند شمایی! نابودم شما چی میگی؟ تنها کسی که من رو به این -

 رو آنیسا وقتی امروز. بکشم نفس تونمنمی  ن. حالم خوب نیست،کردی

 یا کرد لجبازی کهاین به دارمن کاری. کشید تیر قلبم دیدم، اون کنار

 دیگه یکی پیش باید چرا اون اآلن دادید، قول من به شما کرد، بچگی

 قرار بینمون تونهنمی کسی همیم، مال دوتا ما نگفتی شما مگه باشه؟

ذارین توی گه نگفتین برم معالجه شم برگردم دستش رو میم بگیره؟

 بازیم وقت همهاین چرا نکردین؟ برام کاری چرا  شد؟دستم؟ پس چی

 خب باشم، مواظبش باشم، داشته رو هواش تهران بیام گفتی بهم دادی

 من بابا؟ بود سرت توی چی بود؟ چی دلیلش کردی؟ رو کار این چرا

روم ایستادی میگی جلوش رو گرفتی؛ ولی وبهر اآلن! بفهممت تونمنمی
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ماد کدومتون اعتجوری باورتون کنم؟ دیگه به هیچخودش رفت؟ چه

 !ندارم

 .نیشخند زدم و ابرو باال انداختم

روته. من احمق نیستم، من عاشق آنیسام. بهفکر نکن یک احمق رو -

ی هایخونم. اون چشمهاش نگاه کنم، حرف دلش رو میوقتی توی چشم

که من امروز دیدم رنگی از خوشبختی و زندگی توش نبود. من اون رو 

د، چه نه من اون رو پیش خودم نجاتش میدم. چه شماها خوشتون بیا

 .گردونممیبر

توانستم از خانه بیرون زدم. تصمیمم را گرفته بودم، باید هر کار که می

من بود، نه آن بکنم تا آنیسا را به زندگی خود برگردانم. جای او کنار 

 .داشته نگه خود کنار را او اجبار به که همه چیز مردک بی

قدر فکرم درگیر بود که رفتم. آنفقط راه میدانستم مقصدم کجاست. نمی

دار باشد تا بست بخورم، دوست داشتم راه ادامهدوست نداشتم به بن

 .جایی که فکرم یاری کند و به من فرمان ایستادن دهد

اه را رفته بودم که صدای پسر و دختری جوان نگاهم را کمی از ر

. خندیدندمی لندب و خوردندمی بستنی هم کنار  شان جلب کرد.سمت

 پرواز گذشته به خیالم ولی زدم؛ زل هاآن به حسرت با ایستادم، ناخودآگاه

 .کرد
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 رامان جونم؟ -

بستنی هات سرخه، خر نمیشم! گفتم برات خوب نیست. نگاه هنوز گونه -

 .که آوردمت بیرونبخوری بدتر میشی. پشیمونم نکن از این

اش نرسیده قهر کرده به خواستهسرش را پایین انداخت، مانند کودکی که 

 .بود

 عشقم؟ -

 .هایش در هم بودسکوت کرد و اخم

 .عشق خوشگلم -

 .رفتلب برچید و رو برگرداند، دست به سینه راه می

 !من عشق خوشگل هیچکی نیستم -

 .ی آویزونت! نگاهم کنرامان قربون اون لب و لوچه -

 خری؟اگه نگاهت کنم، بستنی می -

ای داشته باشد و من شد خواستهه او نه بگویم. مگر میآمد بدلم نمی

 نادیده بگیرم؟

 خوریم. قبول؟خرم، با هم میفقط یکی می -
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 .هایش نشستسرش را کج کرد و لبخند شیطنت آمیزی رو لب

 .دو تو گاز من، یه گاز تو -

که به دور و برمان توجه هر دو بلند خندیدیم. مثل این دو بدون این

 .ال خوش خود غرق بودیمکنیم، در ح

شکسته به ما زل زده بود که  روز هم کسی با حسرت و دلیشاید آن 

 .حالمان این شد

حسرت در دل برایشان آرزوی خوشبختی کردم و به راهم ادامه دادم. با 

شد، من باید خود را برای جنگ آماده کشیدن چیزی درست نمی

شد. باید با او حرف میکردم. شاید دوباره روزهای خوشمان تکرار می

  .زدم، شاید هنوز هم دیر نشده بودمی

ای خورد؛ ولی توجههوا تاریک شده بود. موبایلم پشت هم زنگ می

گذشت. ک خاطره از ذهنم میداشتم، یمیکردم. هر یک قدمی که برنمی

های آخرش بود. از کودکی تا به این سن هرجا و هر انگار مغزم فرمان

یسا انجام داده بودیم در ذهنم نقش بست و مانند فیلم، کاری که با آن

 .هایم نشستشد. لبخند تلخی روی لبای از آن پخش میتیکه

 !مگذرونمعرفت کجایی که دارم با خاطراتمون وقت میبی -

دستم را عصبی در موهایم کشیدم. قدم بعدی را بر نداشتم که صدای 

 :پیرمردی موجب ایستادنم شد
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 کنی با خودت جوون؟کار میچی -

ی خیابان نشسته بود و آتش روشن کرده پیرمرد دقیقاً پشت من گوشه

ای روی سرش بود. کت رنگ و بود. نزدیکش شدم، کاله پینه بسته

اش را با آتش گرم دستان لرزان و چروکیده ای به تن داشت.رفته

  .کردمی

سفیدش جالب بود، با دیدنش آرامشی در وجودم نشست. ریش بلند و 

ی چشمانش من را یاد پدربزرگم انداخت. حاج بابا! های گوشهچروک

 .افتادقطعاً اگر او بود، این اتفاقات نمی

 .سالم حاجی -

های دیگر که در حال سوختن خندید و با چوبی که در دست داشت چوب

 .کردجا میبودند را جابه

ی شهر وشههاست توی این گحاجی باباته! من حاجی نیستم، من سال -

کنم. نه یک جای کوچیک زیر آسمون خدا دارم برای خودم زندگی می

مکه رفتم که حاجی شم، نه کربال رفتم، نه جاهای زیارتی دیگه، چندین 

م به دشت و بیابون. تهش هم که توی این ساله زیر سقف نبودم، زد

ن و کنهایی که کار میجا در میارم، میدم به این بچهخیابونم. هرچی این

 .خبر جواب پس بدنباید به یه از خدا بی

 .لبخند زدم. مهرش به دلم نشسته بود
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 !خیلی مردی. کاش همه مثل تو بودن -

م، دوست دارم بقیه نه جوون، مرد نیستم؛ فقط چون خودم زندگی نکرد -

 .زندگی کنن

 چرا زندگی نکردی؟ -

وی خود ربهرا رو ی لبش نشست و صندلی کنارشلبخند غمگینی گوشه

 .گذاشت

  .خوادزبون میبشین، فکر کنم تو هم مثل من امشب دلت یک هم -

 .حرف نشستم و نگاهم را به آتیش دوختمبی

 چیزی خوردی؟ -

 .سرم را به طرفین تکان دادم

قدر چیزها شنیدم نه عمو، سیرم. از وقتی که آزاد شدم تا خود اآلن این -

 .و دیدم که سیرِ سیرم

 :لب زد آه سردی کشید و

 آرزویم را ز لعلش سر به سر خواهم گرفت -

 نشان خواهم شدنیا به زندان فراقش بی

 خبر خواهم گرفتیا گریبان وصالش بی



 

 

 WWW.98IA3.IR 310 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

 یا بهار عمر من رو به خزان خواهد نهاد

 ا نهال قامت او را به بر خواهم گرفتی

 گفت وگو خواهم فشاندیا به پایش نقد جان بی

 ر خواهم گرفتیا ز دستش آستین بر چشم ت

 یا به حاجت دربرش دست طلب خواهم گشود

 .یا به حجت از درش راه سفر خواهم گرفت

چیه جوون؟ درد تو چیه؟ فراغ یاره؟ از کجا آزاد شدی؟ از بند یار یا بند 

 انواده؟خ

 .نیشخند زدم

خاطر یار توی زندان افتادم؛ ولی وقتی برگشتم دستش توی دست  به -

گناهیم ثابت شد؛ ولی دیر رسیدم، اون تو نبودم، بییکی دیگه بود. زیاد 

 .مجبورش کردن کنار یکی دیگه بشینه

بارید. انگار پیرمرد نگاه به من دوخت و در فکر فرو رفت. از نگاهش غم می

ای به من زل گذر زمان در سرش در حال چرخیدن بود. دقیقاً ده دقیقه

رویش گذاشت بهش را روزده بود تا به خودش بیاید. در آخر صندلی کنار

 :و گفت

 .اگه دیرت نمیشه، بشین حرف بزنیم -

دلم عجیب گرفته بود، شاید با حرف زدن سبک  من که کاری نداشتم.
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 .رویش نشستم و او لیوانی چای دستم دادبهشدمـ رومی

 .این چای رو بخور گرم شی، بعد اگه دوست داشتی باهام حرف بزن -

 :آرام لب زدم نگاهم را به آتش دوختم و

 .با حرف زدن که چیزی درست نمیشه -

 .ش نشاندای که اشک در چشمانتلخ خندید، خنده

آره، هیچی درست نمیشه. عشق پدر آدم رو در میاره. همه میگن  -

گرسنگی بده؛ ولی من میگم درد عشق بدتر از گرسنگیه، وقتی یاد و 

صدبار بمیری. کنی، دوست داری روزی خاطراتش رو توی ذهنت مرور می

کنی شاید یه راه بود که از دستش ندی، به جنون وقتی به این فکر می

ونتت. بدتر از همه وقتی تصور کنی جای تو یکی دیگه کنارشه، رسمی

خوره و قصه رو برات ست که قشنگ وسط قلبت میآخرین تیر رها شده

روم کنه. بدترین چیزه ممکن هم اطرافیانت هستن که به جای آتموم می

زنن! اصالً درکی ندارن که تو چی کشیدی. ات میکردنت، تیشه به ریشه

از عشق توی دلت حرف بزنی، مورد تمسخر قرار اگه برای کسی 

  .گیریمی

کس درکم نکرد. فقط نصیحتم برای همین از همه دور شدم؛ چون هیچ

 .کردکردن که دردی رو درمون نمیمی

نگیدم؛ ولی جنگ من زود به می دونی جوون، من جنگیدم، خیلی ج
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، قشنگ جوری زمینم زد. شکست بدی بودپایان رسید. اصالً نفهمیدم چه

من رو از پا انداخت، من رو آواره کرد. این مثال که میگن))عشق مثل یک 

تونی هر وقت دوست داری اون را شروع کنی؛ اما تمام کردنش جنگه، می

کنی؛ ولی تو شروع میدست خودت نیست.(( این یه حقیقته. جنگ رو 

 .تهش مشخص نیست که قراره پیروز شی یا شکست بخوری

ام گری به وجودم ضربه زد. اخم ریزی روی پیشانیحرفش مانند تلن

 .نشست، لبخندی روی لبم نشاند

 .ترین موجود زندگیمهجنگم. اون با ارزشمن هم می -

 مگه نمیگی ازدواج کرده؟ -

دونم شده باشه که ازدواج نیست. می ازدواجی که فقط روی ورق ثبت -

 .دلش پیش منه

ل من شی. با تمام وجودت پس از دستش نده که دو روز دیگه مث -

 .بجنگ، تا پیروز نشدی پا پس نکش

 :ای نان و پنیر گرفت و با لبخند گفتبرایم لقمه

 .خواد بجنگه، باید جون داشته باشهآدمی که می -

به وجودم قوت داد. لقمه را گرفتم و هایش معجون بود که انگار حرف 
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 :آرام گفتم

 شما چرا پیروز نشدی؟ -

 :لبخند تلخی زد

 .چون ترسو بودم. نه تنها من، طرف مقابلم هم ترسوتر از من بود -

کنه یا اذیت دوست دارم داستانت رو بشنوم، اگه گذشته ناراحتت نمی -

 .نمیشی

که جوابی به کرد. بدون اینانگار دوباره به او شوک داده بودم. کمی مکث 

 :یده بودمن دهد، سکوت را شکست و تعریف کرد. انگار به گذشته پر کش

ها عاشق یکی شدم. هجده سالم بود که توی محل پدربزرگم این -

موقع مثل اآلن نبود، طرف رو ببینی حرف بزنی یه مدت باهاش باشی اون

بار سر چشمه اولین بعد بهش وابسته شی. من عاشق شدم، نه با یک نگاه.

 زدم و سرسبزی شمال حال و هوامدیدمش. من با اسب پدربزرگم دور می

کرد که ناخودآگاه این دختر رو دیدم و ازش خوشم اومد. رو دگرگون می

که وقتی از مادربزرگم در عاشقش نشدم، فقط ازش خوشم اومد. تا این

 دختر یک    ت.قدر ازش تعریف کرد که به دلم نشسموردش پرسیدم، این

 کمک بهشون خیلی   .بود مادرش و پدر دختره تک محجوب و آروم

ی کارهای خونه، از نون پختن تا شیر دوشیدن، هر کاری که تو. کردمی

آورد و رفت سر چشمه آب میداد. حتی هر روز میفکر کنی انجام می
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 تیوق از هم من. کنن رو کاراین مادرش و پدر دادنمی وقت اجازه هیچ

 و رفت راه توی و افتادممی راه پشتش ناخودآگاه بود، اومده خوشم ازش

رفتم و هواش رو داشتم. اون هم من رو خونه پشتش می در تا برگشت

های زیر چشمی و لبخندهای زیر زیرکیش رو دوست داشت؛ چون نگاه

داشت که بهش نزدیک میهاش رو آروم بردیدم یا گاهی قدممی

 این انگار. بودم مواظبش فقط من ولی بزنم؛ حرف من تا بود منتظر  شم.

 .برام بود شده وظیفه یک

، دوست داشتم زودتر صبح رفتم خونهباورت نشه، وقتی شب میشاید  

شه که فقط یه نظر ببینمش. مهرش عجیب به دلم نشسته بود. من بچه 

کردم، فقط تعطیالت به پدربزرگ و روستا نبودم، توی شهر زندگی می

موندم. از وقتی که پروانه رو دیده زدم و کنارشون میمادربزرگم سر می

صالً دل و دماغ خونه و درس و نداشتم. گیر داده بودم که بودم که دیگه ا

خوام توی ده زندگی کنم، کمک حال پدربزرگ و مادربزرگم باشم. به می

 .جا موندگار شدمام قبول کردن. من هم اونهزار سختی خانواده

زد، گاهی گذشته غرق بود، انگار منی وجود نداشتم. گاهی لبخند می در

 .شداش در هم جمع میکشید و چهرهاهی درد میکرد، حتی گاخم می

گذاشت تو کارها کمکش کنم. من هم از خدا خواسته پدربزرگم نمی -

رفتم دنبال پروانه، باألخره بعد از ده روز جون کندن با خودم کنار می

برم و باهاش حرف بزنم. سرچشمه ایستادم تا که اومد. رفتم  اومدم که
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اش گل انداخته بود. دلم ضعف رفته بود براش. هنزدیکش، با دیدنم گونه

با هزار سختی حرف دلم رو بهش زدم، بهش گفتم از وقتی دیدمش دلم 

 .قرارش شدهبی

رد  توی جوابم فقط لبخند زد و مثل بادِ توی صحرا، با شتاب از کنارم 

گرفتم، هر روز یک شعر براش شد. از روز بعد هر روز سر راهش قرار می

رفتم. اون هم با شرم سرش رو اش میقربون صدقه خوندم یامی

گفت. روز به ها هم در جوابم چیزهایی میانداخت پایین و بعضی وقتمی

قدر نزدیک که اگه یک روز هم رو شدیم. اینتر میروز به هم نزدیک

ام رو فراموش کرده شدیم. من که اصالً خانوادهتاب هم مییدیم، بیدنمی

 .ام پروانه شده بودبودم، تموم زندگی

کرد و ام مثل دریایی بود که گاهی خشمگین به ساحل برخورد میزندگی

درپی کرد. خشمم از خواستگارهای پیگاهی آروم ساحل رو نوازش می

 .کردناون بود که من رو عاصی می

زدیم، از لباس نشست و از آینده حرف میامشم زمانی بود که کنارم میآر 

اش قرار بود س دامادی که من به عنوان مرد آیندهسپید عروس و لبا

 .ای برامون دیدهای دیگهکنارش قرار بگیرم؛ ولی سرنوشت خواب

یک روز صبح که خواب بودم، با صدای کوبیده شدن در خونه ننه زهرا با 

طور به جلوی در رسوندم. بابابزرگم و دونم خودم رو چهو نمی ترس پریدم

شون بود. وقتی در رو باز ت یعنی کار هر صبحننه زهرا رفته بودن دش

 .ریخترو شدم. مثل ابر بهار اشک میکردم، با صورت گریون پروانه روبه
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  .که هیچ چیز جلو دارش نبود از همون لحظه طوفان گرفت طوفانی

وانه خبر آورد که پسر کدخدا ازش خواستگاری کرده، اون روز پر

ی وقتی من رفتم خواستگاری، باباش اش هم جواب مثبت دادن؛ ولخانواده

ای. هر وقت بزرگ شدین در ست، تو هم بچهگفته بود پروانه هنوز بچه

 .زنیمموردش حرف می

ا خیالم راحت بود که اون مال منه؛ ولی باباش دروغ گفته بود. به کدخد

 .جواب مثبت داد

جوری اون روز حتی یک لحظه هم به چیزی فکر نکردم، نفهمیدم چه

هام رو جمع کردم. به پروانه اجازه ندادم حتی به پوشیدم و وسیله لباس

ترسیدم اون رو از من بگیرن. دستش رو گرفتم و از اش بره؛ چون میخونه

 .ده فرار کردیم

ل بود موندیم و بعد اون رفتیم ی داییم که وسط جنگدو روز تو کلبه

تا به هم  ی خودم کردمرامسر. اولین کاری که کردم، اون رو صیغه

 .بود راضی هم اون و بشیم محرم 

پدر دوستم توی رامسر خونه داشت. از دوستم خواهش کردم با باباش 

 ما به رو دارن حیاطشون ته که کوچیک سرایداری اتاق یه حرف بزنه که 

 مونزندگی و گرفتیم رو خونه اون کلک و دوز هزار با صهخال. بده اجاره

 .رسهگفتیم دیگه دستشون به ما نمی خودمون پیش. کردیم شروع رو

که یک روز که با هم یک ماه کنار هم تو آرامش زندگی کردیم تا این 

داشت، با ترس دستم میبرای خرید رفتیم بیرون. پروانه که کنارم قدم بر
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داد. تا به خودم بیام، یکی از پشت یک تیزی تو پشتم  و تو دستش فشار

شنیدم حتی کسی که دستم و از یفرو کرد. صدای جیغ پروانه رو م

ای که به سرم زد دیگه دستش جدا کرد رو هم دیدم؛ ولی با ضربه

  هام سیاهی رفت وچشم

 .هیچی نفهمیدم 

 :داد ادامهی چشمانش چکید لبخند تلخی زد و قطره اشکی از گوشه

ی خودمون بودم. پدر و مادرم باال سرم وقتی چشم باز کردم، توی خونه -

هام دنبال یک نفر بود که برای همیشه از کردن؛ ولی من چشمگریه می

  .دستش داده بودم

 .متعجب نگاهم را به او دوختم

 یعنی چی از دستش دادی؟ مگه زنت نبود؟ -

اون بال رو سرم آوردن، من چند که نزنم بود؛ ولی ازم گرفتنش. بعد ای -

هوش اومدم، مثل یک زندانی تو هوش بودم. وقتی هم که بهروزی بی

های ام آدمام داشتن. چند ماه توی خونه زندانی بودم. خانوادهخونه نگه

کشه، ساده و ترسویی بودن؛ چون کدخدا تهدیدشون کرد من رو می

پا بذارم. هرچی خواهش و  خونه دادن حتی تا توی حیاطها اجازه نمیاون

التماس کردم قبول نکردن. پیش خودم یک نقشه کشیدم، یک چند روز 

ها هم آروم گرفتم. خودم رو الکی با کتاب و تلویزیون سرگرم کردم. اون
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خیالشون راحت شده بود، فکر کردن عاقل شدم. دیگه با خیال راحت به 

 .رسیدنکارهاشون می

ی حواس پرتی در رو کلید نکرد یا شاید فکر از روکه یک شب بابا تا این

کرد من دیگه از پروانه دست کشیدم یا شاید هم فکر کردن از می

دونم هرچی که بود برای من خوب شد. تهدیدهای کدخدا ترسیدم، نمی

های صبح رسیدم. هوا سر و صدا زدم بیرون و رفتم سمت ده، نزدیکبی

 دزدکی و آروم -آروم  رفته بود.فرو  هنوز گرگ و میش بود. ده تو سکوت

 خود تا گاوداریش، تو رسوندم و خودم و شدم رد خانجمال چوبی در از

 چند ساعت دونمنمی. شدم قایم هاعلوفه پشت و بودم هاگاو پیش صبح

 خبر پروانه و من یرابطه از اون تو، اومد سطل یک با پروانه مادر که بود

 .داشت

 زل بهم ترس با دیدنم با. بیرون اومدم آروم شد و با دیدنش خیالم راحت 

 صورتش رو دیگرش دست با و گرفت رو دهنش جلوی دست با و زد

 سمتم دوباره و کرد پاتند بست و اون و رفت در سمت دو با. کوبید

 اگه گفت برم، جااون از زودتر هرچی گفت بهم. ایستاد رومبهرو و برگشت

 پروانه گفت ریزن. ببینن خونم رو می جاونا رو من عموهاش و پروانه پدر

 جااون از زمانی گفتم بهش  .طرفه بچه با کردمی فکر کرده، فراموشم

 .خوادنمی رو من بگه پروانه خود که میرم

وقتی دید حریفم نمیشه و من خیلی پیگیرم، رفت و با پروانه اومد. دیدی 

کنه، بعد که یبود مقدر شدیده که همه چیز رو ناوقتی طوفان میاد این
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آروم میشه با خودت میگی هنوز انگار توی اون حال و هوایی انگار هنوز 

طوفانیه و چیزی درست نشده؟ من توی همون حالت مونده بودم. وقتی 

کس رو چیز و هیچدر طویله باز شد و پروانه اومد تو، من دیگه هیچ

نگیم و دلتخواست بغلش کنم و از درد دوری دیدم. فقط دلم مینمی

ها اش رو دیدم، مثل روانیهای کبود شدهبهش بگم؛ ولی وقتی زیر چشم

خواستم خون پدر نامردش رو بریزم. اگه مادرش جلوی فریاد زدم و می

های پروانه نبود، شاید من اآلن هفت گرفت، اگه التماسدهنم رو نمی

 .کفن پوسونده بودم

م زل زد و گفت بهتره برم هاچشمپروانه وقتی حالم رو دید، با ترس تو  -

و همه چیز رو فراموش کنم. گفت پسره کدخدا حاضر شده به عنوان زن 

 جفت روی بودم حاضر من که کسی. دارهنگه خودش کنار رو  دومش اون

 دخترش که کردمی رو دیگر یکی التماس پدرش دارم، نگهش هامچشم

. اون روز خیلی ون بودمرگش چه دونمنمی. بده اون به کنیز عنوان به رو

اصرار کردم بیاد و دوباره فرار کنیم، حتی به مادرش التماس کردم 

کمکمون کنه. مادرش کوتاه اومده بود، نگاهش رو به پروانه دوخت؛ ولی 

هام نگاه کرد و گفت با من اون با سنگدلی تمام با نفرت و خشم تو چشم

هم که با من وتاهی خواد و توی همون زمان کآینده نداره، من رو نمی

 .بود، ابراز پشیمونی کرد

دونستم حرف از ته دلش نیست؛ ولی دلم شکست. فقط توی که میبا این

  .سکوت بهش نگاه کردم و براش آرزوی خوشبختی کردم
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درست از ساعتی که از اون طویله لعنتی بیرون اومدم تا خود اآلن که 

با خودم نبردمش.  به زورکه چرا روی تو نشستم، پشیمونم از اینبهرو

 چه لحظه اون دونم نمی کنه، باهام میاد؛ ولی دونستم مقاومت نمیمی

 همه از هااحمق مثل. بود برده فرو خلسه حالت توی رو من که بود حسی

 خبر پروانه از نه. اآلن خود تا کردم زندگی تنها خودم برای و شدم دور

 .امخانواده از نه دارم،

 ات نرفتی؟نوادهاصالً سراغ خا -

 :نیشخند زد و گفت

کس حسی نداشتم. انگار بعد کدوم خبر ندارم. دیگه به هیچنه، از هیچ -

 .پروانه همه برام مردن

 .متعجب نگاهش کرد

 مگه میشه؟ -

 .دونم، برای من که شدنمی -

 ات دست کشیدی؟خواست. تو چرا از خانوادهخب اون دیگه تو رو نمی -

ها ذاشتن، این اتفاق. اگه برام پا پیش میر بودنها مقصچون اون -

افتاد. بابای پروانه وقتی دید من تنها خواستگاری رفتم، بهم دختر نمی
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 .نداد و بچگیم رو بهونه کرد

 بهشون گفتی که نیومدن؟ -

خوره. دوست نداشتن گفتن اون به دردم نمیالتماسشون کردم؛ ولی می -

 .از ده عروس بگیرن

 همون ده نبود؟ ت دخترمگه مادر -

 .دوباره پوزخند زد و کالهش را از سرش در آورد و در کف دستش کوبید

مال ده بود؛ ولی وقتی اومد تو شهر خودش رو گم کرد و دنبال عروس  -

 به تیرش ولی کرد؛ کاندید رو چندتا بابام هایدوست توی    شهری بود.

 .ستنخوامی هااون که نبودم پسری اون من خورد، سنگ

 از پروانه هم دیگه خبر نداری؟ -

ها دیدمش. با همون لباس سپیدی چرا، روز عروسیش از پشت درخت -

که قرار بود کنار من باشه، کنار پسرِ کدخدا بود. نه به عنوان زنش، به 

اش. برای همین بهت گفتم وقتی کنار یکی دیگه عنوان کنیز خونه

 .وسط قلبت خوردمونه که یک تیر رها شده ببینیش، مثل این می

 :بار کالفه جواب دادمبایل اینبا صدای زنگ مو

 !بله پدر من؟ بله؟ وقتی جواب نمیدم حتماً کار دارم دیگه -
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صاحب شده برای چی دستته؟ از سر شب صدبار اون گوشی بی -

 .گرفتمت. پاشو زودتر برگرد خونه، یک اتفاقی افتاده. باید بریم بیمارستان

د و صدایم را کردم؟ دستم مشت شمن اشتباه میلرزید یا صدایش می

 :صاف کردم. با ترس و اضطراب پرسیدم

 بیمارستان بگین بهم اآلن همین  شده؟ تا بیام نصف جون میشم.چی -

 !چی؟ برای

 .پدر سکوت کرد. جانم به لبم رسیده بود

 شده؟ مامان کجاست؟ اتفاقی براش افتاده؟با شمام، میگم چی -

هنای صورت اشک توانستم تصور کنم که به پت میانگار بغضش شکس

ریزد. تپش قلب گرفته بودم. چند قدم برداشتم و کالفه دست در می

 .موهایم کشیدم

 !بابا حرف بزن دیگه -

بار حرف زد، باألخره سکوت را شکست و چیزی گفت که در دل هزاران

 .بوددعا کردم که ای کاش به سکوتش ادامه بدهد یا بگوید شوخی بیش ن

 . ...نآنیسا رو بردن بیمارستا -

هایم قدرت شنیدن را از دست داده شنیدم، انگار گوشدیگر چیزی نمی
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 :بود. آرام لب زدم

 بیمارستان برای چی؟ کدوم بیمارستان؟ -

 .بیمارستان)...( بیا خونه با هم بریم. خودت تنها پا نشو نرو. منتظرتم -

رفتم. از پیرمرد سرسری ن میآورد؟ باید همین اآلمگر دلم طاقت می

هایی که با داحافظی کردم و سمت خیابان دویدم. برای همه ماشینخ

دید دادم؛ ولی انگار کسی من را نمیشدن، دست تکان میسرعت رد می

ای کنار پاهایم ترمز کرد. سریع سوار که یک پراید زوار در رفتهتا این

 :را گفتم پرسی نام بیمارستانسالم و احوالشدم، بی

 .دتر بریلطفاً سریع -

 :پیرمرد در حال خودش نبود، انگار نئشه بود

چته بابا؟ هی امروز هرکی به ما رسید خواست گاز بدیم، بابا گازم نمیاد.  -

خواد آروم برم. نشنیدی میگن دیر برسی بهتر از اینه که اصالً دلم می

 هرگز نرسی؟

کرده با این حالت مسافرکشی جوری برو. کی مجبورت شما نمیر، همین -

 ؟کنی

 .پوزخند صدا داری زد
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ام چی بخورن؟ باد پولی من کار نکنم زن و بچهدکی تو این گرونی و بی -

هوا؟ اگه این کوفتی هم نکشم از درد باید بمیرم مجبورم بچه جون. 

 فهمی نداری یعنی چی؟می

تم که قدر درگیر فکری داشسر درد و دلش باز شده بود؛ ولی من آن

 .ر نداشتمجایی برای دردهای او دیگ

های بلند سمت اتاقش ی اتاق آنیسا را از پرستار پرسیدم و با قدمشماره

 .رفتم

فقط چند قدم تا اتاقش مانده بود که آن مردک احمق را کنار در اتاقش 

های در هم و دستی مشت شده قدم برداشتم. او هم متوجه دیدم. با اخم

 .یستاد و سد راهم شدام اسمتم آمد. سینه به سینه من شد و با نیشخند

 کار داری؟جا چیاین -

هایم از شدت عصبانیت روی هم قفل دستم را در موهایم کشیدم و دندان

 .شده بود

 !بزن به چاک. به تو هیچ ربطی نداره -

 .ام کوبید و با نفرت در چشمانم خیره شددستش را به سینه

دورات رو زدی بعد چند سال اومدی بگی چی؟  نذار ببینتت. رفتی برو -

 !ببین خیلی دیر اومدی، اون اآلن زن منه
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که او را زن خود نام برد، قلبم درد گرفت و تنم ای کوتاه از اینبرای ثانیه

 چند در و بردم باال را دستم کف حس شد؛ ولی خود را نباختم بی

و خندیدم و  اشتم. سرم را کمی خم کردمد نگه هایشلب متریمیلی

 :آرام، ولی با نفرت در گوشش گفتم

 اومدم عموشم، پسر هم من خب  ترسی؟ زنت مگه نیست؟از چی می -

 داره؟ اشکالی. عیادت

 .شدزد، حتی پرش قلبش از زیر لباس هم دیده میتند نفس می

ن تو همه چی خاطر توئه حیوون به این حال و روز افتاده. قبل اومد به -

ی تو پیدا شد، از این رو به اون رو شد. این بال ی سر و کلهخوب بود. وقت

 .رو سر خودش آورد

 .ی لباسش را گرفتم و به دیوار کوبیدمشیقه

چون تو رو دوست نداره! به اجبار کنار تو مونده. ببین بچه، همین اآلن  -

گرده. فهمیدی؟ یا نمیکنی. آنیسا دیگه توی اون خونه برگورت رو گم می

 زبون دیگه حالیت کنم؟به یه 

 .عصبی دستم را از لباسش جدا کرد و مشتش را به دیوار کوبید

تو نباشی اون با من خوبه. بهتره برای آرامشش بهش من دوستش دارم!  -

 .نزدیک نشی؛ چون من طالقش نمیدم



 

 

 WWW.98IA3.IR 326 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

شیدم و لبخند زدم و او را کنار زدم. سمت اتاق رفتم و چند نفس عمیق ک

 .ره گذاشتم که دوباره خرمگس راهم را سد کرددستم را روی دستگی

بهم گفت اجازه ندم بهش نزدیک شی. چرا متوجه نیستی اون مال منه؟  -

 فهمی نظر داشتن روی زن مردم گناهه؟چرا تو گوشت نمیره؟ می

 .دوباره دستم سمت یقه لباسش رفت، پر از خشم بودم

خواد! اگه یت رو گم کن! اون تو رو نماالغ یابو بهت میگم گور -

 . ...خواستتمی

 :مان شد و وسط حرفم پریدپرستار نزدیک

دونه سر و صدا راه انداختین؟ جا چتونه؟ مگه چاله میخبره اینچه -

 .جا بیمارستانه! دعوا دارید برین بیرون تا به نگهبان زنگ نزدماین

یدم سمت پرستار دستم را از لباسش جدا کردم و نفس عمیق کش

 .برگشتم

 .من باید همین اآلن دخترعموم رو ببینم -

 .اآلن وقت مالقات نیست، لطفاً برین بیرون -

 !که گوشتون مشکل دارهخوام اآلن ببینمش، مثل اینگفتم می -

 .های در هم گره خورده نگاهم کردپرستار با اخم
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 .قات نیستکه شما حالیتون نمیشه! گفتم اآلن ساعت مالمثل این -

 :یزی گفت که نفهمیدم. نیشخند زدم و گفتمدامون زیر لب چ

 !کنی؟ جرأت داری بلند بگووز می -بزدل چی زیر لب وز -

 :رفت، گفتطور که سمت خروجی بیمارستان میپوزخند زد و همان 

  .هیچی گفتم وقتی یکی زبون نفهم باشه، نمیشه باهاش حرف زد -

 :گفتم که عصبی بودم؛ ولی آرام سمت پرستار برگشتم وبا این

 جاست؟ چرا اجازه نمیدین ببینمش؟برای چی این -

 .عینک روی چشمش را تنظیم کرد و سرش را به طرفین تکان داد

قرص خورده، خیلی زیاد هم خورده. شانس آورد زود رسوندنش. اآلن  -

کنه. یض داره استراحت میهم بهت اجازه نمیدم بری توی اتاق؛ چون مر

 .برو فردا بیا

رود چرخد. اگر چشمانم را ببندم، سرم گیج میدم سرم میکراحساس می

کنم تعادل ندارم. روم؛ ولی احساس میکنم. راه میو حالت تهوع پیدا می

ام دستم را به دیوار گرفتم و دیدم تار شده بود. با دستی که روی شانه

 .و با دید تار به شخص مقابلم نگاه کردمنشست، سر بلند کردم 

 ون؟ خوبی؟شده باباجچی -
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 .انگار کوهی از آرامش را کنارم دیده بودم. دستم را دور گردنش انداختم

بابا چه بالیی سر این دختر آوردین؟ چرا باید دست به خودکشی بزنه؟  -

  شما مگه نگفتین مواظبشین؟ مگه نگفتین خیالم راحت باشه؟

م روی الرزید؛ ولی چه تأثیری داشت وقتی تمام زندگیدر هم میی پشانه

تخت بیمارستان افتاده بود؟ با صدای خرمگس دوباره عصبی سمتش 

 .حمله کردم

 . ...جا ببرید. روانیه من نمیآقای راد، لطفاً پسرتون رو از این -

س روته؛ پس بترببند دهنت رو یابو! ببین، همونی که تو گفتی اآلن روبه -

بزنه له و لوردت از این آدم روانی که یه وقت یه گوشه کنار خفتت نکنه 

دونی آدم آرومی نیستم. از پلیس و زندان شناسی، میکنه! من رو می

ترسم. آدم الکی تهدید کنم نیستم، پس بزن به چاک! اعدام هم نمی

ی بعد اگه نزدیک آنیسا ببینمت، صد در صد مرگت رو از خدا طلب دفعه

 !کنیمی

 .پدر دستم را گرفت و من را در آغوش کشید

 .اش، اون شوهرشهآروم ب -

 .با چشمان به خون نشسته و دستی مشت شده از آغوشش جدا شدم

بار دیگه اسم این یابو رو به عنوان شوهرش به زبون به جان آنیسام، یک -
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 !کشمهات خودم رو میبیاری جلو چشم

لند از بیمارستان خارج شدم. دست خودم های بپدر را کنار زدم و با قدم 

ای وجود آن مردک را کنار آنیسا م حتی برای ثانیهتوانستنبود، نمی

 .ریختمجا بمانم، خونش را میدانستم کمی دیگر آنتحمل کنم. می

 ((آنیسا))

ای کردم جز دامون و زندگیروی تخت دراز کشیدم و به هر چیز فکر می

همه وقت و همه تالشی که برای که قرار بود با او شروع کنم. بعد از این

ش به دلم ننشسته بود. هرچه ای مهرام کرده بودم، حتی ذرهیشروع زندگ

شد، حال دلم با او نقش بازی کردم فایده نداشت. دلم با او یک ساز نمی

 .کوک نبود

ای به در خورد. سریع پاهایم را در خود جمع کردم و موهایم را روی تقه 

هایم صورتم ریختم. خود را به خواب زدم. در باز شد. سعی کردم نفس

شد، هایش را که به تخت نزدیک میآرام و منظم باشد. صدای پا

هایم را نامنظم شنیدم و همین ریتم ضربان قلبم را تند و نفسمی

 .کردمی

وار با باال پایین شدن تخت فهمیدم که کنارم نشست دستش را نوازش

  :روی موهایم کشید و آرام گفت

راه درستی رو انتخاب  دونم بیداری. برای خالص شدن از منمی -
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کنی باید بچه بازی رو تموم کنی؟ خودت خسته نشدی؟ ر نمینکردی، فک

خونه با هم زندگی ی یک همتو یه خونه هستیم؛ ولی حتی اندازه

کنی من با این روشی که پیش گرفتی ازت زده کنیم. اگه فکر مینمی

تت کشیده جوری بیشتر سممیشم یا خسته میشم، کورخوندی! اتفاقاً این

ی پسرعموت پیدا شد. اومدی، سر و کلهم راه میمیشم. تازه داشتی باها

دوباره فیلت یاد هندستون کرد. من بهت اجازه نمیدم باهام بازی کنی. تو 

تونه تو رو از من بگیره. از کس نمیزن منی، مال منی، سهم منی! هیچ

ست دارم تو مون یکی میشه. کاری باهات ندارم، فقط دوامشب هم اتاق

خوام کنار من باشی. پاشو تا من نفس بکشم. می کشیهوایی که نفس می

هات رو جمع کن. جای زن کنار کنم، تو وسیلهیه چیز درست می

 !شوهرشه، نه یه اتاق مجزا

 :موهایم را کنار زدم و با سردی که در کالمم بود گفتم

زمین بیاد یا زمین که آسمون به شیم. مگه اینوقت ما نمیمن و تو هیچ -

. اگه این ممکن شد، بودن ما هم به عنوان زن و شوهر کنار به آسمون بره

 .هم شدنیه

صدای پوزخندش را شنیدم. حتی صدای دندانش که روی هم ساییده 

 .رسیدمیشد به گوش می

جوری تو رو سر عقل بیارم. حاال مشخص دونم چهاگه من دامونم، می -
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 .جاخوابی یا اینمیمون میشه امشب تو اتاق

ه به او نگاه کنم، دستم را مشت کردم و چشمانم را بستم. با کبدون این

 :بدترین لحن ممکن گفتم

ام توی اون اتاق بره؛ ولی یادت نره من، هم آنیسام! امشب شاید جنازه -

 !خودم نه

دستش را روی بازویم گذاشت و من را سمت خود برگرداند. با او چشم در 

 .لخنگاهش مظلومانه بود و زبانش ت چشم شدم،

 .جوری پیش بری؟ باألخره که باید باهام راه بیایکی قراره این تا -

دونستی که هیچ حسی بهت نداشتم و ندارم. از اول بهت گفتم، تو می -

 .نخواستی قبول کنی

 جوری پیش بره؟مون اینیعنی قراره کل زندگی -

ام بگم م تو رو کنارم قبول کنم. تا میتونصد در صد! چون من واقعاً نمی -

اندازه باهات هم قدم میشم، اون شب کوفتی میاد توی ذهنم و یادم می

خواستی سرم بیاری. نفرتم بهت چند برابر میشه و حسم چه بالیی می

 .بهت به صفر ختم میشه

 :چشمانش را ریز کرد سرش را نزدیک صورتم آورد
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کردی. من چیزی گفتم؟ تو هم  تو هم عشق پسرعموت رو ازم پنهون -

زیم دادی، از من استفاده کردی تا اون مرتیکه رو فراموش کنی. من با

تونی به اون کنی میاومدم هی بکوبم توی سرت؟ ببین اگه فکر می

آویزون برگردی، سخت در اشتباهی! و این هم هی با خودت تکرار کن تا 

 !اری، گناههیادت بمونه، فکر کردن به کسی دیگه وقتی شوهر د

اش را روی های تند و عصبیخیز شدم. هرم نفسنیشخند زدم و نیم 

 .کردمصورتم حس می

روی تو رو اگه من داشتم، اآلن دنیا مال من بود. خدایی خیلی پررویی!  -

خوامت، اصرار دونستی نمیکه میکه آویزونه تویی بدبخت! با ایناونی

 وقت براتمن رو خریدی. من هیچ کردی که باهام ازدواج کنی. با نامردی

جوری باهات سر سفره زن زندگی نمیشم. تا آخر عمرم یادم نمیره چه

 .عقد نشستم

هام حاال همین اآلن از این اتاق برو بیرون. هر دقیقه هم جلوی چشم 

 !کنهکنه روزم رو هم خراب میسبز نشو، واقعاً دیدنت حالم رو بد می

ش را باال طرفین تکان داد. یک تای ابروی لبخند تلخی زد و سرش را به 

 :برد و گفت

روزت رو من خراب نکردم، اون حیوون خراب کرد. قبل اومدنش همه  -

که رفت، از این رو به اون رو شدی؛ ولی خب چیز خوب بود، بعد این
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دونی چیه؟ یه بالیی سرش میارم که دیگه نتونی توی اشکال نداره. می

ست داری ریخت کنم؟ دویکم صورتش رو بی روش نگاه کنی. نظرت چیه

 . ...یک طرف صورتش بسوزه یا کل

ای ترس در وجودم نشست و مو به تنم سیخ شد. او تنم لرزید، برای لحظه

کرد؟ از نابود کردن گفت؟ در چشمانم زل زده بود و مرا تهدید میچه می

و  ی لباسش را گرفتمگفت؟! یقهام به من میترین شخص زندگیعزیز

 .هم قفل شددندانم از روی عصبانیت روی 

کس رو کنی؟ بدبخت هیچچه زری زدی یابو؟ من رو تهدید می -

که یه حرف درست داری! به جای اینتونی به اجبار کنار خودت نگهنمی

جوری که خودت و خودم و کنی؟ االغ، اونبزنی قانعم کنی، تهدیدم می

بری؟ کردی جون سالم به در می زنم! فکراین خونه رو با هم آتیش می

 .کنم اگه یه تار مو ازش کم شهروزگارت رو سیاه می

خونسرد نگاهم کرد سرش را بیشتر به من نزدیک کرد و با چشمان تنگ 

ام را نوازش و ابروهای در هم گره خورده به من زل زد با پشت دست گونه

 :کرد و با نیشخند گفت

سمتم التماسم کنی که فقط کنارت  کنم که خودت بیایببین کاری می -

 .باشم حاال ببین

کردم وجودم لرزیدم احساس سرما میمور شد انگار از اعماق _تنم مور
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نگاهم را از او گرفتم تا ترس را در نگاهم نبیند. دستم را مشت کردم و با 

 :نفرت لب زدم

 .خورهاالن فقط گورت رو گم کن حالم ازت بهم می -

د قدم دور شد ولی دلش طاقت نیاورد دوباره سمتم حرف بلند شد، چنبی

 :برگشت و با بدترین لحن ممکن گفت

 .رسهاز این در که برم بیرون خبرهای خوبی به گوشت نمی -

او مریض بود. برای آزار و اذیت کردن من این روش را پیش گرفت. نباید 

کند هایم استفاده دادم که از نقطه ضعفباختم و اجازه میخود را می

 :لبخند زدم و شانه باال انداختم

ام نزدیک شی نوادههر غلطی خواستی بکن ولی وای به حالت به خا -

وقت من و یادت نره و هر وقت یادم افتادی کنم که هیچوگرنه کاری می

شنوی تنت ای اسمم رو میبه خودت و انتخابت لعنت بفرستی و تا زنده

 .بلرزه

ید نه آرام، نه نیشخند و لبخند بلند او هم مثل من خونسرد فقط خند

داشت و بیرون قدم برمیطور که خندید سرش را با تاسف تکان داد همان

 :رفت گفتمی

بچرخ آنیسا خانم بچرخ تا بچرخیم، زبون آدمیزاد که حالیت نمیشه  -
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خوام رو انجام میدم ببینم پس تو هم تالشت رو بکن من هم کاری که می

 .شیمکدوم موفق می

ز اتاق بیرون رفت در را محکم به هم کوبید. چشمانم را بستم و گوشه ا

جنگیدم وقتی خود را مسدوم ن گرفتم. چطور باید با او میلبم را به دندا

دیدم؟ من قدرت جنگیدن با او را نداشتم. او صالحش خیلی و مجروح می

قوی تر بود حتی خودش هم پرقدرت و با انرژی بود قطعا مرا شکست 

کردم باز هم پیروز میدان اد حتی اگر با تمام قوا سوی او حمله میدمی

کردم. آورد من چطور باید زندگی میبالیی سر رامان می شدم. اگر اونمی

کردم او باید کردم باید هر طور که بود او را از تهران دور میباید کاری می

 .گشت تا در امان باشدمیبه شیراز بر

تر دندهچیزی به ذهنم نرسید. می دانستم رامان یک قدر فکر کردم،هر چه

کند. اگر از او حرفم را قبول نمی وقتو لجبازتر از من است. هیچ

 این کرد تا بداند چرا من خواستم تهران را ترک کند، قطعاً اصرار میمی

 .افتادمی اتفاق نوع از چیز همه دوباره و دارم را خواسته

طول و عرض اتاق راه رفتم و در آخر خسته و بعد رفتن دامون، چند دور 

رف سرم گذاشتم و چشمانم را کالفه روی تخت نشستم. دو دستم را دو ط

رسید. انگار بستم؛ ولی انگار مغزم جواب کرده بود، هیچ چیز به فکرم نمی

 .کردی پایان زندگی را به من یادآوری مینقطه

قرص بود. دو دل بودم؛  هایکشوی بغل تخت را باز کردم نگاهم به بسته
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ریخته بود.  کردم. دامون آب پاکی را روی دستمکار را میولی باید این

من تا آخر عمر محکوم این زندگی ناخواسته بودم و از طرفی با هر بار 

عقب کشیدن من، او یک چیز برای تهدید کردن داشت و با آن 

 .توانست عذاب روحم شودمی

بود؛ ولی مجبور بودم. برای خودم، برای پایان دادن به زندگی آسان ن

که برایم مهم بودند. با اینرامان، حتی در این ساعت دیاکو و سارا هم 

دانستم؛ ولی باز هم فکرم به سمت ها را مقصر این ازدواج اجباری میآن

 .خواستم دردی متحمل شوندشد و نمیها کشیده میی آنهمه

بار کل گذشته را در ذهنم چیدم. از قرص را در مشتم فشردم برای آخرین

لم کوتاهی از ذهنم ها جدا شدم مانند فیکودکی تا زمانی که از آن

ی چشمانم چکید. بغضم را پایین دادم و های اشک از گوشهگذشت. قطره

ی اتاق انداختم و ها را در مشتم خالی کردم. نگاهی به در بسته شدهقرص

   :آرام لب زدم

 رومه خسته میروم، چآهسته می -

 رومبه یاد چشمانش چشم بسته می

 رومصدا میبی 

 رومهوا میبی

 چه گوید نروهر 

 رومادا میبی

 رومبا دلی تنگ و درد بی صدا می
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 عاشقم ولی

 .روممحتوا میهای بیبا دلی تنگ و حرف

. کردم مشت دستم دانه خوردم. آخرین قرص را در  -ها را دانهقرص

 و کردم جمع خود در را پاهایم. گذاشتم بالشت روی را سرم و زدم لبخند

آهسته  -قدر گذشت؛ ولی چشمانم آهستهچه دانمنمی. خوابیدم پهلو به

 .روی هم افتاد دیگر در این دنیا نبودم

هوش شده بودم. چشمانم را به سختی باز ای بیانگار فقط برای ثانیه

 شده حسبی دهم تکان را پاهایم و دست کردم؛ ولی قدرتی نداشتم که 

انگار چیزی در  شنیدم،نمی صدایی ولی دیدم؛ را اتاق به دامون ورود. بودم

دید، قدرت حرف زدن نداشتم. هایم فرو رفته بود. چشمانم تار میگوش

کردم. کنارم نشست. در گوشم سیلی زد؛ ولی انگار درد را حس نمی

کشید و نامم را د، عربده میزداد و فریاد میهایم را گرفت و تکانم میشانه

 .خواند. دریغ از یک ناله و حتی یک صدای کوچکمی

وقتی پاکت قرص را کنارم دید، متوجه جریان شد. سریع بلند   

 زد؛می حرف و گرفت دست در موبایل بود کرده گم را پایش و دست  شد.

 گوشم به گنگ چیزهایی و دیدممی را لبش حرکات فقط من ولی

 .رسیدمی

دانم چه حالتی بود، انگار روح از شمانم دوباره روی هم افتاد نمیچ

 .بود جسمم خارج شده
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 ((دامون))

خواست. از هر کردم انگار فایده نداشت. او مرا نمیقدر تالش میهر چه

 از را او نبودم حاضر قیمتی هیچ به . آمدنمی کوتاه  شدم،دری وارد می

 .دادممی انجام داشتنش نگه یبرا بود الزم که کاری هر. دهم دست

ت در اتاقش غذا را روی میز چیدم. لبخند زدم و با حالی خوب پش

 آرام است، خواب کردم فکر. نداد جواب ولی  ای به در زدم؛ایستادم تقه

 چشمانش بود، کشیده دراز تخت روی شدم اتاق وارد و کردم باز را در

 .شدم نزدیکش لبخند با. بود باز نیمه

شدی عشق من. پاشو بیا غذا آماده کردم، با هم یک چیز بخوریم. تنبل  -

 ببخشید! تازه اعصابم خورد بود، یک چیز گفتم. بهپاشو دورت بگردم. 

مون ی خوشبختیخدا دوستت دارم! تو باهام راه بیا، من هر کاری واسه

 .کنممی

کرد. کنارش نشستم دستم را سمت ساکت و سامت فقط نگاهم می

روحش خیره شدم. م با سردی دستش، با ترس در چشمان بیدستش برد

 حرکتی داد. تکانش دادم العملی نشان نمیسنامش را خواندم، باز هم عک

 .نکرد

 .چندبار سیلی در گوشش زدم؛ ولی انگار در این دنیا نبود 

لرزید با ترس به دور و برم چشم دوختم تا موبایلش را تمام وجودم می 

حس شد به هم به جعبه قرص خالی شده افتاد. تنم بیپیدا کنم که نگا
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غل تخت گرفتم و با دستان لرزان شماره سختی موبایلش را از روی میز ب

 :پدرش را گرفتم. چند بوق خورد تا صدای سرد دیاکو در گوشی پیچید

 بله؟ -

 .سالم آقای راد، دامونم -

 سالم خوبی؟ -

 :گرفتاز من میقدر سرد حرف میزد که جرأت حرف زدن را آن

 .یه اتفاقی افتاده باید بیاین تهران -

 شده؟ آنیسا کجاست؟چی -

 :لکنت گرفته بودم. به سختی کلمات را کنار هم چیدم

 .برمش بیمارستانحالش خوب نیست، قرص خورده. من دارم می -

چی؟! قرص خورده؟ چرا قرص خورده؟ چرا چرت و پرت میگی؟ دختر  -

 . ...کنممی ات چارهکنه( چه بالیی سرش آوردی؟ بیکارها نمیمن از این

 :توضیح دادن نداشتم، فقط وسط حرفش پریدم و گفتم وقت

 .فرستمآدرس بیمارستان رو براتون می -

حرف دیگری، گوشی را قطع کردم. از دست او بیشتر کفری بودم، او بی
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 .های این دختر بودمسبب تمام بدبختی

چرخیدم و به زمین و پاچه به دور خود میدلم آشوب بود. هول و دست

 .گفتماه میرزمان بد و بی

 بلند دست روی را او. نداشت تکلم توانایی چندان بود، هشیار نیمه  آنیسا 

 عقب صندلی روی سختی به رفتم بیرون خانه از دو با و کردم

 سرعت با کردم باز را حیاط در ریموت با و نشستم رل پشت. خواباندمش

قه نامش را دقی هر. کردم رد را قرمزها چراغ تمام. رفتم بیرون کینگپار از

 اضطرابم و دادنمی جوابی او ولی  کردم؛خواندم. به عقب نگاه میمی

 .شدمی شدیدتر

بیمارستانی که به خانه نزدیک بود رفتم. جلوی در بیمارستان ایستادم و  

داد. متوجه غر کنان دستش را تکان می -بوق زدمپ ولی نگهبان غر

 .گویدشدم چه مینمی

 :بردم فریاد زدم سرم را از پنجره بیرون

 .میرهصاحب رو! زنم داره میباز کن این بی -

زد. در را باز کرد و خود را عقب کشید. پایم را روی هنوز داشت غر می

 .گاز فشردم و ماشین از جایش کنده شد

ده شدم دوباره او را روی ها پارک کردم و با سرعت از ماشین پیاجلوی پله

ای که داشت را باال رفتم. وقتی وارد لهدست بلند کردم و به سختی سه پ
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 :راه رو بیمارستان شدم، فریاد زدم

زنم حالش خوب نیست، تو رو خدا کمک کنین! قرص خورده. تو رو  -

 !خدا فقط زودتر

ها تم. ال آندو پرستار با برانکارد سمتم آمدند. آنیسا را روی برانکارد گذاش

 :قدم شدم. دکتر رو به پرستار گفتهم

 .رینش به بخش تریاژبب -

 :پرسید و  کرد من به رو دکتر 

 چی خورده؟ - 

اش رو بره، براش لورازپام گرفتم. همهچند وقت پیش گفت خوابش نمی -

 .خورده، فقط یه دونه تو دستش مونده بود

 :ره پرسیدسرد بودن دکتر عصبی شده بودم. دوبااز خون 

 کی خورده؟ -

 :تمدست در موهایم کشیدم و کالفه گف

 .ساعت پیشدونم، شاید نیم ساعت، شاید هم یکنمی -

 یقه خواستمی دلم کهطوری کرد،می نگاهم دکتر با آرامش خاصی 
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  .بکوبانم دیوار به را او و بگیرم را لباسش

 باهاش نخورده؟ای ناراحت نباشید، مشکلی پیش نمیاد براش. چیز دیگه -

 !کنمتش بدین. خواهش میدونم! فقط نجاخدا نمی دونم، بهنمی -

 نزدیک را سرش. بپرسد بود، هشیار نیمه که آنیسا دکتر سعی داشت از   

 :پرسید و برد

  چی خوردی؟ -

 :گفت ناواضح خیلی ولی او 

 رامان کجاست؟ -

م آن مردک را هایش را دیدم که نادکتر انگار متوجه نشد؛ ولی من لب

 .آورده بود

که قلبم پرتپش خود را به  با آوردن اسمش، آخرین تیر را رها کرد طوری 

لرزید و تمام آمال و آرزوهایم را بر باد کوبید. دستانم میقفسه سینه می

 پرستارها ها را نداشتم. دیدم. دیگر قدرت راه رفتن پا به پای آنرفته می

  .بردند معده وشویشست اتاق به را او جیان گذاشتن برای

ام آورد، زمانی که درست همین مراحل برای من این اتاق مرا یاد گذشته

 .طی شده بود
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 ((آنیسا))

 تأسف و امیدینا با. کردم نگاه اطرافم به و به سختی چشمانم را باز کردم 

که هنوز نفس نصف و نیمه انداختم. از این هایسرم به را نگاهم

بی بودم. کالفه دستم را سمت سوزن سرم بردم که از کشیدم، عصمی

  .شد باز آرام اتاق در که دستم جدا کنم 

با صدای در، نگاهم را چرخواندم و وقتی نگاهم به آن سمت رفت ثابت 

، مانند کسی که رویم بود قابل باور نبود! با دیدن رامانبهماند، کسی که رو

 .چشمانم را باز و بسته کردمبار برد، چندیندر رویاهایش به سر می

آرام سمتم آمد و کنارم ایستاد. نگاهم خیره به او بود.  -او لبخند زد و آرام

 .ترسیدم با برداشتن نگاهم، او محو شودمی

 .منم عزیزم، اشتباه ندیدی -

ای بود. با یاد ثانیه صدایش مثل مسکن آرامم کرد؛ ولی این آرامش

 .دوختم در به ترس با را نگاهم  دامون،

 . ...برو رامان، جان آنیسا برو! تو باید برای خودت زندگی بسازی. باید -

که دستش را روی دستم گذاشت وجودم پر از گرما و آرامش شد، طوری

 .هایم را از یاد بردمحرف

به بعد، حق نداری غیر جا نمیرم. تو هم از این ساعت  هیس! من هیچ -

فکر کنی. حاال آروم بخواب. من  ایکس دیگهچیز و هیچمن به هیچ
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کشم. از هیچی هم جام، کنارتم. حتی اگه تو نخوای، ازت دست نمیهمین

کنم. تو شاید قولت یادت رفته باشه؛ ولی من نترس، خودم درستش می

صاحب ذارم کسی کشم، نمیسرقولم هستم. تا زمانی که نفس می

 .هات شه، چه برسه کل وجودتدست

 .ود. زمانی که به او احتیاج داشتم کنارم بوددرست مانند قبل ب

 .خوام بخوابمنمی -

 .لبخندش غمگین بود

 خوای لجبازی کنی؟می -

 .ی اشکی از چشمانم چکیدسرم را به طرفین تکان دادم قطره

 .هام رو ببندم، تو بریترسم چشممی -

 .مکرد . ناخواسته چشمانم را بستقراری میآورد قلبم بی سرش را نزدیکم

مگه تا حاال بهت دروغ گفتم؟ تو زندگی منی. کجا رو دارم برم وقتی  -

 .جا جا خوش کرده؟ زودتر خوب شو که کلی کار داریمام اینزندگی

 .ذارن ما کنار هم باشیمنمی -

 .یمگیرذاره؟ زندگی خودمونه، خودمون تصمیم میکی نمی -
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 .چشمانم سرازیر شد بزاقم را پایین دادم و دوباره اشک مانند باران از

 .ام، اون طالقم نمیدهمن قانونی زن یکی دیگه -

طالقت میده. مگه چیزی که تو کاغذ ثبت میشه مهمه؟! مهم دل من و  -

 ست. غیر اینه؟توئه که واسه همدیگه

خواستم حس بود. نمیبیحالم خوش نبود. چشمانم به اجبار باز بود. تنم 

 .دم و در سکوت به او زل زدممرگ رویاهایم را ببینم. سکوت کر

 .انگار او هم مرا درک کرده بود که فقط به من خیره شد و حرفی نزد

سختی زبان در ام کشیدم و بههای خشک شدهبه اجبار زبانم را روی لب 

 :دهان چرخواندم

ودم مثل خوره افتاده بود. هر وقتی تو برگشتی، نفهمیدم چی توی وج -

کرد، تا جایی که بهم رو بیشتر ازت دور می وقت خواستم بیام سمتت، من

ی لعنتی بزنم بیرون، شاید اگه دیاکو در حکم داد و خواست از اون خونه

 .افتادها نمیکرد این اتفاقحقم پدری می

 .مکمی سکوت کردم تا نفسم باال بیاید انگار نفس تنگی گرفته بود

صالً رامانی وجود که انگار ا ی احساسم رو سوزوند. طوریرفتنت ریشه -

 .نداشت

کاری دست زدم. بخش عاطفی مغزم از کار افتاده برای چزوندت به هر  

 .بود
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هام برام تلخ بود با خودم گفتم محاله اون روزها انقدر رفتنت و تنهایی

 .بتپه دیگه آنیسای قبل شم محاله دیگه قلبم برای رامان

گه دنیا برام هام چرک و کدر شد. دیهای زندگی جلو چشمقشنگی 

صورتی یاسی بنفش نبود، همه چی تیره بود. تو رو نداشتم؛ ولی خاطراتت 

جا جوری به اینباهام بود. روزهای سختی رو گذروندم، نفهمیدم کی و چه

رسیدم. وقتی بابا تعریف کرد که مریض بودی و رفتی دنیا روی سرم 

بودی،  که همیشه مراقبمخراب شد، ازت بیشتر متنفر شدم. از این

ها نفرتم رو ی اینکردی، همههمیشه کنارم بودی و از خودگذشتگی می

نسبت بهت بیشتر کرد. چرا رامان؟ همه چی که خوب بود، چرا دردت رو 

 نگفتی؟

قدر ضعیفم که اگه بفهمم حالت بده، چرا فکر کردی من این 

 دوشت؟ روی میشم باری یا م کنمی ترکت 

هایم عمیق کشید و نگاهش را به دستچشمانش اشک نشسته بود. نفس 

 :دوخت

دونی که خواستم بهت بگم، بابا نذاشت، گفت تو طاقت نمیاری. میمی -

بابا بیشتر از من دوستت داره، حتی توی اون لحظات هم به فکر تو بود. 

دونی با سنگدلی تمام بهم گفت شاید معالجه نشی، آنیسا دیوونه می

انشاهلل خوب شدی و برگشتی خودم میشه، بهتره که چیزی ندونه، 

 .نم که به هم برگردینککمکت می
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از بیمارستان مرخص شده بودم و به اصرار مادر و رامان به شیراز آمدم. 

ی آخر که سوار ماشین شده بودم، دامون مخالفتی نکرد، فقط لحظه

کرد. دلم به حالش قدر غمگین بود که دل سنگ را آب مینگاهش آن

ه بخواهد واقعاً تنها بود؛ ولی من آن کسی نبودم کسوخت. او می

های بهتری سر راهش هایش را پر کند. شاید اگر من نبودم، آدمتنهایی

  .گرفتند تا او هم طعم عشق و دوست داشتن را بچشدقرار می

روزی که رامان به مالقاتم آمده بود، موقع رفتن دامون سد راهش شد و 

الم کنیاید. رامان فقط گوش داد و در آخر بیاز او خواست دیگر به دیدنم 

از کنار او با نیشخند گذشت. حتی آن لحظه هم دلم به حال او سوخته 

توانستم کنارش بمانم و بود؛ ولی واقعاً من برای او ساخته نشده بودم. نمی

 .خواست ادامه دهمای که او میبه زندگی

 :ورود دادم یای که به در خورد، آرام زیر لب اجازهبا تقه

 .مامان بیا تو -

خند ملیحی وارد اتاق شد و با کمک پاهایش در اتاق را بست و مادر با لب

 .با سینی غذا به تختم نزدیک شد و کنارم نشست

 بهتری؟ -

 .سرم را به عالمت مثبت تکان دادم
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 .خوبم، احتماالً فردا برگردم تهران -

 .انم نزدیک کردهایش در هم گره خورد. قاشق سوپ را به دهاخم

 .ان کاری نداری که برگردیخود کردی! دیگه تهربی -

نیشخند زدم و یک تای ابرویم را باال بردم. دستش را پس زدم و خود را 

 .کمی جلوتر کشیدم در چشمانش خیره شدم

ام تهرانه، کاری ندارم یعنی چی؟ مثل خوبی مادر من؟ من زندگی -

 !که یادت رفته ازدواج کردم؟این

 .ا به دهانم نزدیک کردهای من قاشق سوپ رتوجه به حرفوباره بید

دیاکو گفته دیگه نباید برگردی، من هم باهاش مؤافقم. حاال به جای  -

 .این مزخرفات، دهنت رو باز کن. این سوپ سرد شه، بدمزه میشه

 .عصبی خندیدم و سرم را تکان دادم

ه، آره؟ ولم کن خب دوباره دوختین تنم کردین مناسبم هست دیگ -

گردم، شما هم میبرام تصمیم بگیرین. من بر مامان جان! من بچه نیستم

 .دارینجا نگهتونین من رو اینبه زور نمی

 :گرفت گارد و شد عصبی او هم درست مثل من 

دفعه کردی! دوست ندارم ایناگه بچه نبودی، کار احمقانه و بچگانه نمی -
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 .کن استراحت و بخور رو غذات هم حاال  م.ات رو تحویل بگیربیام جنازه

 .کنههمه چی رو بسپار به پدرت، خودش درست می

کالفه بودم، دوست داشتم خودم انتخاب کنم. باز هم حق انتخاب را از 

 .من گرفته بودند

کار احمقانه رو کردم، فقط برای تنبیه کردن دامون بود. من اگه اون -

قدر دونستم چه قرصی رو چهه. میدار نشبحثمون شد، خواستم ادامه

 .ه دردسرساز نشهبخورم ک

باشه، اصالً حرفت درست و قابل قبول، فقط این رو بهم بگو تا کی  -

جوری بهت ثابت کنه خوای به بختت لگد بزنی؟ رامان دیگه باید چهمی

 دوستت داره؟

رسیدن ما به هم، جزو محاالته! ندیدی عمو و زنش توی بیمارستان  -

رامان بهم سر بزنه.   بهم نزدیک نشدن؟ حتی دیگه اجازه ندادناصالً

 !متعجبم با این برخورد، چرا اصالً تا بیمارستان اومدن

 :مامان کالفه سینی را روی تخت گذاشت و بلند شد

گیره. اگه هم نیومد اش از کسی اجازه نمیرامان برای کارهاش و زندگی -

 .پرسهزنه حالت رو میروز زنگ می خاطر اینه که تهرانه. هر دیدنت، به

 .متعجب نگاهش کردم
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 !تهران واسه چی؟ اون که اومده بود شیراز -

 .دیاکو بهش سپرده دنبال کارهای طالقت باشه -

بلند شدم، کمی سرگیجه داشتم. دستم را به تاج تخت گرفتم و با 

 .پوزخند نگاهش کردم

م. من باید برم کنبدون حضور من طالق میدن؟ مامان، خواهش می -

، حالش خوب نیست. اصالً حالت عادی نداره. تهران، دامون مریضه

کس رو هم نداره که کمکش کنه، یه خواهر داره که اون سر دنیاست. هیچ

 نشد؟ عبرت درس براتون قبل یدفعه اون باید معالجه شه. در ضمن 

 اره،د آروم اعصاب دامون نه بشین؟ زنش و عمو یشرمنده باز خواینمی

خدا من یکی دیگه تاب و  جون هم؟ به به بیوفتن خواینمی. رامان نه

 !تحمل غم و غصه جدید رو ندارم

 .کنارم آمد و بازویم را گرفت. مرا سمت تخت برد و نشاند

همه تو گند زدی، فوقش بار لجبازی رو بذار کنار بسپار به بقیه. اینیک -

خیال باش فکر کن هیچ اتفاقی یها گند بزنن. تو اصالً ببار هم اینیک

 .تاده نه خانی اومده نه خانی رفتهنیوف

  .ها یه خواب بود که گذشتفکر کن همه این

تونم گفتین بود. مامان، من نمیکاش به همین راحتی که می -
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 .احساساتش رو نادیده بگیرم! اون دوستم داره

ل بقیه خیالت راحت، اولین نفر نبودی که دوست داشت. تو هم مث -

که هاست، میگن از دل برود هر آنصلت آدمکنه. اصالً این خفراموش می

 اشزندگی تو آنیسایی میره یادش نبینه، رو تو که اآلن از دیده برفت. 

 .بود

ی ما تونه از همهمگه دوست دخترشم؟ زنشم مادر من! اون اآلن می -

خوام هم برای خوام؛ ولی نمیشکایت کنه. درسته من اون زندگی رو نمی

دونم چی درسته، چی کنین خودم هم دیگه نمی باور بقیه دردسر شم. 

 !غلط

شد؛ ولی هیچ خبری نه از دامون بود نه رامان، حتی مادر روزها سپری می

گفت. موبایل را هم از من افتاد چیزی نمیهم دیگر از اتفاقاتی که می

انگار این آرامش گرفته بودند، از هیچ چیز و هیچ کس خبری نداشتم. 

ین آرامش را دوست داشتم. قطعاً اگر قرار بر طوفانی قبل طوفان بود، ا

 .شدن دوباره باشد، کاش طوفانش حکم مرگم را امضا کند

ام روی نیمکت چوبی نشسته بودم و در حیاط زیر درخت دوست داشتنی

ام نشست. بردم که پتوی نازکی روی شانهاز هوای سرد زمستانی لذت می

ای روی هم افتاد مانم برای ثانیهوی عطر آشنایی به مشامم رسید و چشب

تر از و لبخند روی لبم نشاند. با صدای آرامش بخشش، کامم را شیرین
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 :عسل کرده بود

 طوری سرتق من؟چه -

ست که خدا در وجود ما نهاده؟ چرا با هر آرامش لذت این چه حسی

شد و نفس ن قلب تند مینشست، ریتم ضربابخشی که در وجودمان می

شویم! میریم و زنده میخواهد بگوید با عشق می؟! یعنی میآمدبند می

تر از درد عشق نیست و هیچ طور است. هیچ دردی بزرگقطعاً همین

 .تر از کنار معشوقه بودن نیستآرامشی لذت بخش

 :نفس عمیقی کشیدم و بدون برگشتن و نگاه کردن به او لب زدم

 طورم؟، به نظرت چهدونمنمی -

ام برد. سرم را زد و کنار پاهایم زانو زد. دستش را زیر چانهنیمکت را دور 

شان بودم خیره نهایت دلتنگآرام بلند کردم و در چشمان زیبایش که بی

 .شدم

 .خاطر من عالی باشی باید به -

 .ندام جدا کبزاقم را پایین دادم و سرم را تکان دادم تا دستش را از چانه

دونه من یه زن شوهر دارم، درسته دامون میاین رابطه من و تو خیانته.  -

دوستت دارم؛ ولی هر جور بخوای حساب کنی، من متاهلم. حتی فکر 
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 . ...کردن بهت هم گناهه. ببین

سرد و دانستم علی رغم ظاهر خونوسط حرفم پرید و لبخند زد. می

ب بود و فکرش مشغول. بخشش، او هم مثل من دلش آشولبخند آرامش

 .ر آرام کردن من بود، مثل همیشه او سپر من شده بوداو فقط به فک

 من مگه پسرعموت نیستم؟ -

 .هستی -

جام، مگه دختر عموم و دوست خب من اآلن به عنوان پسرعموت این -

 داشته باشم، گناهه؟

ام قطره اشکی از چشمانم چکید او آرام خندید و دستش را روی گونه

 .دکشی

نقشم رو! بغلت کنم از این شهر فرار کنم، کنی یادم بره نگاه، کاری می -

 .کس بهمون نرسهدست هیچ

 .آه سردی کشیدم و کمی سمتش خم شدم

 .خاطر من اذیت کنی قدر خودت رو بهحقت نیست این -

کرد. حتی تر شد. ته ریش روی صورتش جذاب ترش میلبخندش عمیق

 .داداز همیشه نشان می خط لبخندش او را دلرباتر
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حقمه! به عشقمون قسم حقمه! تازه کمم هم هست. من نباید به حرف  -

دادم گفتم مرگم چیه. نباید اجازه میکردم، باید بهت میکسی گوش می

یرن. این اتفاقات تقاص اون روزهامه که بقیه به جای من و تو تصمیم بگ

 .دارم پس میدم

خیسی صورتم در هم آمیخت دستم. را هایم با هایم لرزید. اشکشانه

 .ریختمجلوی صورتم گرفتم و به پهنای صورت اشک می

ضعیف شده بودم. هضم اتفاقات اخیر برایم خیلی سنگین بود. مثل یک  

  .ریختمیآدمک شنی بودم که با تلنگری به هم م

خوای برم ازت دور شم؟ حرف کنی؟ میجوری میچته تو آخه؟ چرا این -

فهمم! بگو دردت هات رو نمیم. دلیل این توی هم رفتنت و اشکبزن باها

کنم، تو ریزه؟ حاال که دارم همه چیز رو درست میچیه؟ چی بهمت می

گناه  کنی احساسکنی. جوری رفتار میداری راه رو برام ناهموار می

 اتزندگی از رو مرتیکه اون شر خواممی کهاین از  کنممی کنم. فکر می

 یه عموزن. گیریمی افسردگی داری انگار آنیسا. ستاشتباه کنم، کم

 بینم،می رو حالت این که اآلن ولی کردم؛نمی باور من گفت،می چیزهایی

 .کردم باورش گفته،می چی کنممی درک

فهمی من چی کنی؟ مید عادی باشم؟ واقعاً درکم نمیکنی بایفکر می  -

همه تجربه د سالمه که باید اینکشیدم؟ مگه فقط یک درد بود؟ مگه چن
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 تلخ کسب کنم؟

دست لرزانش را سمت صورتم آورد و نزدیک صورتم، دستش مشت شد. 

 :کالفه رو برگرداند و گفت

ده اسالم به تونم برای آرامشت نوازشت کنم که خدایی نکرحتی نمی -

 .همه چیز خیانت نشهخطر نیوفته، یه موقع به اون بی

 :دمآرام زیر لب زمزمه کر

حالم بده! خیلی حالم بده! بین یک دو راهی موندم، یه دوراهی که  -

 .دونم کدوم رو باید نادیده بگیرم، از کدوم راحت رد شمنمی

را دور صورتم را بین دستانم پنهان کردم و او کنارم نشست. دستش 

العملی نشان ام انداخت، انگار دو دل بود. وقتی دید عکسشانه

  .کرد نوازش را بازویم و گذاشت اششانه ویر را سرم  ندادم،

بهم قول بده هیچ کار اشتباهی نکنی. قول بده آنیسا! قول بده کنارم  -

خدا دیگه من هم صبرم تموم شده.  ذاری. بهمونی، دیگه تنهام نمیمی

  .تونم بدون تو ادامه بدمنمیدیگه 

بیا. توافقی طالق بذار کارها رو من و عمو تموم کنیم، تو فقط روز دادگاه 

گیرین تموم میشه. دامون هم وقتی تو اون کار احمقانه رو کردی، می

ام باشم. قبول خوام شاهد یه مرگ دیگه توی خونهترسیده. میگه نمی
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 .کرده ازت جدا شه

 .زد خیره شدمسرد حرف میته به او که خونمتعجب و بر افروخ

زی به من نگفت؟ یه مرگ دیگه؟ مگه شاهد مرگ کی بود؟ چرا چی -

اصالً شما کی هم رو دیدین که با هم درد و دل کردین؟ میشه بگی چی 

 !دونم؟دونی که من نمیمی

رویش خیره شد. دستانش را در هم قالب کرد و آه صاف نشست و به روبه

 .سردی کشید

اش، اون هم وقتی دید ننشستم پای درد و دلش. با عمو رفتیم در خونه -

خواستم باهاتون اعصاب آرومی نداره، گفت خودم می عمو خلقش تنگه و

تماس بگیرم بگم اگه آنیسا کنارم خوشبخت نیست توافقی طالق بگیریم. 

 .خوام شاهد مرگ یکی دیگه باشممن دیگه نمی

، دیگه نه اون حرفی زد نه ما چیزی گفتیم؛ جوری گفتوقتی دیدیم این

میگم؟ انگار حالت عادی دونی چی ولی آنیسا، انگار اون دو قطبیه. می

 .نداره

 .دادم متعجب نگاهش کردم و سرم را به طرفین تکان 

میگی؟ من این چند وقت چیزی ازش ندیدم. چرا این  دو قطبی؟ چی -

 زنی؟حرف رو می



 

 

 WWW.98IA3.IR 357 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

 .ی لبش را به دندان گرفتالت خاصی، گوشهشانه باال انداخت و با ح

ورت نشه؛ ولی من تا به دونم، حرکاتش هیستریک و عجیبه. شاید بانمی -

این سن همچین موجودی ندیدم. روزی که اومدم بیمارستان با هم 

دعوامون شد، تهدیدم کرد که ازت دور شم، بعد خودش بهم زنگ زد که 

راه گفت و زنگ زد و بهم بد و بیمن کنارت باشم بهتره. دوباره فرداش 

وباره که با عمو گفت اگه من رو کنارت ببینه، یه بالیی سرم میاره. دمی

دونی که دلم به حالش سوخت. می اش، آروم بود. طوریرفتیم در خونه

 .کنهانگار یه چیزی بیش از حد توانش داره اذیتش می

. فکرم سمت سوفیا شدم خیره او به قبل از ترمتعجب راش هایحرف با 

 :پر کشید

نه، یا شاید اون عاشق یه دختر بود که ولش کرد و رفت. شاید تأثیرات او -

ور نبود خانواده، خیلی کمبودها توی زندگیش داره. یه خواهر داره که اون

 .دنیاست، فکر کنم اون هم دست کمی از این نداره

 پدر و مادرش کجان؟ -

اش چیزی نپرسیدم. ت از خانوادهوقپدر و مادرش مردن. من هیچ -

 !دونم اصالً کس و کاری داره یا نهنمی

فکر نکن. فکر کن اصالً همچین آدمی توی زندگیت خیال، بهش بی -

ریم مسافرت حال و نبود. کارهای طالقت درست شه، یه چند وقت می
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هوامون عوض شه. قول میدم کاری کنم که همه چیز رو فراموش کنی. 

 .برو تو، هوا سرده مریض میشی اآلن هم پاشو

 :نگاهم را از او دزدیدم و با انگشتان دستم بازی کردم

  .افتادها نمیام. کاش هیچ وقت این اتفاقخیلی خسته -

 .اش گذاشتمام قفل کرد و سرم را روی شانهدستش را دور شانه

وقت ی کاش استفاده نکن، دیگه تموم شد. هیچهیس! دیگه از کلمه -

 .هات رو بگیرهذارم نه کسی اذیتت کنه، نه کسی جز من دستنمی

های اطرافم ی آدمانداخت. برعکس همهسرمای زمستان رعشه بر اندام می

که پاییز و بهار را دوست داشتند، من عاشق زمستان بودم، عاشق سپیدی 

نشست، عاشق درختانی که رخت های خانه میی که روی سقفهایبرف

ای شکل که در دل شب های پنبهکردند، عاشق دانهسپید بر تن می

بستم تا صبح شود و می بارید و من به شوق برف بازی چشمانم رامی

ای درست ام سربازانی با دماغ هویجی و چشمان دکمهبرای قصر برفی

 .کنم

مراه با بلورهای درخشان برفش، خاطره هوای سرد و دلچسب ه 

ساخت. من عاشق زمستانم، عاشق بلندی ها را برایم میانگیزترین صحنه

اش به خواب ها، با الالییها و گلقدر بلند که درختهایش، آنشب

 .روندمی
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کنند و های به خواب رفته لباس سفید از برف بر تن میگاهی شاخه -گاه

ی برف های ریز و تازه از سفر رسیدهزیبایش، پنبهزمین با لباس سفید و 

 منجمد را ها خواباند ، آبگیرد. قدرتی که درختان را میرا در آغوش می

 غلبه زمین فرسای طاقت گرمای به دهد،می فراری را پرندگان کند،می

 رعد آهنگ و باردمی باران و برف و کشدمی ابری آسمان روی بر کند،می

 .دهداز سر می طوفان و برق و

. بودم برفی ملکه منتظر و ساختممی برف از قصری همیشه در کودکی 

 هم با و نشستمی کنارم هم او گاهی. خندیدمی کارهایم به رامان گاهی

 امروز ولی ماندیم؛می برفی یملکه منتظر و شدیممی خیره آسمان به

ر ذهنم ملکه برفی د لبخند با و زدم زل باریدمی که آسمانی به بودم، تنها

 .ام را تجسم کردمکودکی

 که باز. میوفته سرت از برفی یملکه به کردن فکر فکر کردم بزرگ شی  -

 .بیاد برفیت ملکه منتظری شدی، خیره آسمون به

 :خندیدم و بدون برگشتن زیر لب گفتم

دونم باألخره یه روزی میاد؛ ولی دیگه مثل قبل حوصله ندارم براش می -

 .زم. کی اومدی؟ متوجه اومدنت نشدمقصر بسا

اش را به دیوار داد و دست به سینه به من خندید و بهم نزدیک شد. تکیه

 .خیره شد
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یشت باشه، باهاش قدم دونستم وقتی برف میاد دوست داری یکی پمی -

 .بزنی. اومدم که بریم بیرون با هم قصر برفی بسازیم

 :ناخواسته پوزخند زدم

 برفی قصر دیگه اآلن  ام مرد.نهرویاهای بچگودیگه بزرگ شدم،  -

 منتظر دیگه. خواممی باشه آرامش توش که خونه یه اآلن خوام،نمی

 زندگی خواممی. باشم قصرم یملکه خودم خواممی نیستم، برفی یملکه

 .نیست شدنی انگار ولی کنم؛

 .نگاهم کن -

 .نشست امگونه روی دستش دوختم نگاهم را به او 

سازم، تو میشی اش کرد. برات یه قصر میزی نیست که نشه برآوردهچی -

کنم که دوباره همون آنیسا قبل خدا همه کار می ی اون قصر. بهملکه

 !شی، همون دختر پر شر و شور

گفت من در رویا غرق بودم، در رویای زندگی با او. او از عشق و می

زد کنار هم بودن حرف میزد. او از گفت و چیزی در وجودم جوانه میمی

کرد. گرفت، ریتم ضربان قلبم را تند میو من چیزی در وجودم شعله می

  .کردکرد و بغض نشسته در گلویم را باز میدستان سردم را گرم می

  هنوز هم مثل قبل دوستم داری؟ -
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 .هنوزم مثل قبل دوستت دارم -

 .قدر اذیتت کردمکه اینبا این -

 .هایم گذاشت و با عشق در چشمانم خیره شدانگشتش را روی لب

 هیس! هرچی بود گذشت از این به بعد ما کنار همیم. خب؟ -

 اگه مامانت راضی نشه چی؟ -

ره من باهات ازدواج کنم، نه مامانم. هر قبالً هم پرسیدی، بهت گفتم قرا -

کی بخواد جلوم رو بگیره توی روش وایمیستم. اصالً هم برام مهم نیست 

 اشه. حله؟کی ب

 .مان بودندفقط لبخند زدم و دوباره ماه و آسمان شاهد عشق میان

*** 

رفت. انگار دنیا دیگر دو روز به دادگاه مانده بود. همه چیز خوب پیش می

شد. رفتار دیاکو زمین تا آسمان فرق کرده بود، من کوک میسازش با 

انگار با خود عهد بست که پدری نمونه باشد. ندامت و پشیمانی در 

 زد. رامان این روزها دائماً کنارم بود انگار وحشت دوریچشمانش موج می

دادند عمویی که برایم جانشان را میاز من را داشت. جالب بود عمو و زن

بار هم به دیدنم نیامده بودند. حتی خبر داشتم با آمدن ای یکاصالً بر

کرد و پرسیدم، انکار میرامان هم مخالفند؛ ولی هر بار که از رامان می
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تی گفت برایش نظر دیگران مهم نیست، حشد، میگاهی که عصبی می

ترسیدم و هایش میآن شخص پدر و مادرش باشند. گاهی از رفتار و حرف

تواند روزی اش این است، قطعاً میگفتم اگر رفتارش با خانوادهبا خود می

بار احساس و مرا هم ترک کند؛ ولی بین جنگ عقل و احساس انگار این

 .قلب پیروز این جنگ بودند

ه بودم. تهران دیگر برایم مثل قبل دوباره پا در شهر غبار و درد گذاشت

سفر رامان هم کنارم نبود، نبود. تداعی اتفاقات تلخ بود. اللخصوص در این 

کرد. او هر چه اصرار کرد، دیاکو مخالفت جای خالی او بیشتر اذیتم می

 وقتی. کند آماده را سفرمان کارهای بماند، شیراز در او که خواست کرد و 

د، دیگر اصرار نکرد. وقتی از فرودگاه بیرون دی را دیاکو بودن مصمم

 :لبخند زد و گفتآمدیم، مادر دستم را در دستش فشرد و 

فردا دیگه همه چی تموم میشه. دوباره روزهای خوب ازمون استقبال  -

 .کننمی

العملی نشان دهم. خوشحال بودن در ذهنم دانستم باید چه عکسنمی

  .ز مغزم پاک شده بودنقش نداشت. انگار ساختار خوشحالی ا

 :تفاوت لب زدمبی

 کدوم هتل باید بریم؟ -

بارید، نگاهم کرد و دستش را ته و چشمانی که غم میمادر با صدایی گرف
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 :ام انداخت و گفتدور شانه

کار کنم که حالت خوب شه؟ چی بگم که ما رو ببخشی؟ آنیسا چی -

های حت تأثیر حرفجوری دیدنت رو ندارم! کاش اون روز تمادر، دل این

 .ببینمجوری تلخ گرفتم که اآلن ته قصه رو اینقرار نمی سارا و دیاکو

 "ای کاش"ی قدر این روزها از کلمههایم نشست. چهلبخند تلخ روی لب

 .متنفر بودم

 
تر هم میشم، فقط بهم زمان بدین. خواهشاً جان! خوب خوبم مامان -

کس د کرده به خودش منم. هیچکه ب خودتون رو مقصر ندونین. اونی

د زدم به همه ام نیست. اول و آخرش خودم گنمقصر نابودی من و زندگی

خاطر من توی کنم. فقط شما خودتون رو بهچیز، خودم هم درستش می

دردسر نندازین. همه چیز رو به خودم بسپارین. بذارین به مرور زمان همه 

 .چیز حل شه

هایش به اجبار به و غم بود؛ ولی لبسکوت کرد نگاهش پر از دلخوری 

دانست نم، نمیخوادانست حرف نگاهش را میلبخند باز شد. نمی

دهم، من دیگر در این نقش گونه نشان میهاست من خود را اینسال

  .استاد شده بودم

مان شد. وقتی چهره در هم مادر را دید، پدر با چمدان کوچکی نزدیک

 :ت. سرش را به طرفین تکان داداش نشساخم ریزی روی پیشانی
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 گشت؟چیزی شده؟ دو دقیقه پیشتون نبودم، حالتون چرا بر -

 .ناخواسته نیشخند زدم

 .ها منم دیگهمثل همیشه مسبب این اخم و دلخوری -

ای از کنارشان گذشتم. آن دو هم همگام با من قدم حرف اضافهبی

ر مهر سکوت به که کالمی حرف بزنند. انگاداشتند، بدون اینمیبر

 .هایشان خورده بودلب

ا از فرودگاه بیرون رفت. از هایش را بلندتر برداشت و جلوتر از مپدر قدم

اش زل زدم، انگار او دیگر دیاکوئه سابق نبود. پشت به قامت خمیده

 همه برای من هایلجبازی لرزید. کمرش خمیده و دستانش می

بنده من را به تنهایی مورد  این بود گفته خدا انگار. داشت محکومیت

 .بیازمایید خاندانش با را او ندهید امتحان قرار 

ر ماشینی که پدر کرایه کرده بود شدیم. طبق عادت همیشه سرم را سوا

 .بخشیدمی آرامش وجودم به به شیشه چسباندم و خنکی آن 

  .طور آزاد و رهاحس پری را داشتم که در هوا معلق بود همان

 .ستم و خواب چشمانم را ربودچشمانم را ب

 ((رامان))

 صورتم در باد عطر  روی تاب نشستم و چشمانم را روی هم گذاشتم.
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 عریانم بازوهای روی باران نم -نم و بود سرد کهاین با. شد نواخته

 سرعت. بود آشوب دلم و کشیدمی شعله گرما درون از ولی ریخت؛می

ولی انگار آرام شدنی در کار نبود.  بودم؛ آرامش دنبال کردم، بیشتر را تاب

های در هم گره خورده به خمها ایستاد. دست به سینه و با امادر باالی پله

 .من زل زد

 خوای سرما بخوری؟پاشو بیا تو. می -

 .نیشخند زدم و نگاهم را از او گرفتم

 نگران منی؟ -

 .دستش را روی نرده گذاشت و کمی خم شد

ی ؟ معلومه که نگرانتم، مگه غیر تو بچهکنی دشمنتمچرا فکر می -

کنی یگم کاری که میخوام. اگه مای دارم؟ من خوبیت رو میدیگه

 .اشتباهه، برای صالح خودته

با تمسخر خندیدم و دستم مشت شد. انگار نفرت وجودم را فرا گرفته 

 .بود

آخه خنده داره! نگرانی که سرما بخورم؟ واقعاً؟ یعنی یه مریضی  -

که دیدن کسی میرم کنی از اینوقت فکر میکنه؟ اوننگرانت میکوچیک 

قدر با سیاست میرم، اینار هم گفتم نباشه میکه دوستش دارم، هزارب
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کنی! تا جایی که چند روز باهام قهر بودی. واقعاً مردنم براتون رفتار می

وقت نگرانم مهم نیست؟ پیش من حرف از نگران بودنت نزن، تو هیچ

عموی دونم مشکلت با آنیسا چیه! همیشه فقط نقش یه زننمینبودی. 

ت دوست نداشتی اون رو کنار من ببینی، با وقخوب رو بازی کردی، هیچ

دونستی جونم رو براش میدم، باز هم مخالف بودی. چرا مامان؟ که میاین

ها و عقایدم چرا دوست داشتن من برات مهم نیست؟ چرا به خواسته

 هم من خب آرزوته؟ ی؟ مگه نمیگی خوشبختیم ذاراحترام نمی

 سخته قدراون. خوبه حالم ونا کنار بینم،می آنیسا کنار رو خوشبختیم

 کنی؟ باورش

 :نیشخند زد و سری از تأسف تکان داد

مقصر تو نیستی، اون مادر و دختر انگار جادو کردن بلدن. اون از کژال   -

 حرف اون از فقط همه. بود چشم توی شد، مونخانواده وارد که از وقتی 

 داشتن،می نگه بیشتر رو اون احترام ولی بودم؛ بزرگه عروس من. زدنمی

شوهر  کس همه شده دخترش که هم اآلن. نداشتم وجود منی اصالً انگار

و پسرم. هرچی بهتون میگم که تو گوشتون نمیره. حاال که بابات رو 

 اون با خوامنمی قدمه، بد اون راضی کردم، تو قانع نمیشی. از نظر من 

 یادیز خواسته هم من یخواسته. کنه خراب رو زندگیت شومش قدم

 حسرت با هم همه. هست زیاد آشنا و دوست و فامیل توی دختر نیست،

کنن. کافیه نگاهت رو از اون دختر بگیری، ببینی کیا دورتن. یم نگاهت



 

 

 WWW.98IA3.IR 367 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

قدر هم حرف بزنم، توی بدبختی ما اینه، اون قاپت رو دزدیده. هر چه

 .گوشت نمیره. کور و کرت کرده

 :تر شدمکالفه ایستادم و چند قدم به او نزدک

خوای انتقام اون روزهایی چی میگی واسه خودت؟ پس بگو تو فقط می -

دیده نشدی رو بگیری! اون هم از کی؟ از پسر خودت؟ اونی که  که

خوای ما رو بچزونی؟ مادر خوره،،من و آنیساییم. میبیشترین ضربه رو می

من، بزرگ شو! اگه کژال تو چشم بود، برای این بود که محبتش و 

ارش خالصانه بود، نه ریاکارانه؛ ولی خودت رو ببین، رفتارهات رو رفت

که منِ بچه باید بشینم شمایی که کشم از این خجالت میببین! واقعاً

 .بزرگم کردی رو نصیحت کنم

های بلند از او دور شدم. ماندنم و شنیدن ای با قدمحرف اضافهبی

م چیزی بگویم که ترسیدکرد. میهایش، خشمم را چند برابر میحرف

 .ام شودباعث پشیمانی

زد دم. مادر کالفه و عصبی بلند داد میهای بلند، خود را به در رسانبا قدم

  .هایم توان شنیدن نداشتخواند؛ ولی گوشو نامم را می

در را باز کردم، با دیدن پدر پشت در، ابروهایم در هم گره خورد. سرم را 

 سرم آرام. نکردم دریافت جوابی ولی کردم؛ مسال لب زیر پایین انداختم و 

 .ام شدیدتر شدی او، دلشورهدهپری رنگ دیدن با. آوردم باال را
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 شده بابا؟ حالتون خوبه؟چی -

کالفه دست در موهایش کشید و به سختی وارد حیاط شد. در را بست و 

 .اش را به در دادتکیه

 .دیاکو زنگ زد -

اشکی از چشمانش چکید. ضربان قلبم منتظر به او چشم دوختم. قطره 

لرزید، دیده بودم. دستانم میزد. تا به این سن اشک ریختنش را نتند می

 :لرزیدحتی صدایم می

 !جون به لب شدم! حرف بزن دیگه -

کشید. صورتش کبود صدایش در گلو خفه شده بود، انگار سخت نفس می

تکلمش را از دست شده بود. هر آن منتظر افتادنش بودم. انگار قدرت 

دادم؛ ولی  هایش را در دست گرفتم و تکانشداده بود. جلوتر رفتم. شانه

کردم تا کالمی حرف طاقت التماس میقرار و بیانگار تأـیری نداشت. بی

نفس  -مان آمد نفسبزند. مادر وقتی از دور حالش را دید، با دو سمت

 :زنان گفت

خدا حاللت  هش رامان؟ بهشده؟ چرا رنگت پریده؟ چی گفتی بچی -

 .کنم بالیی سر پدرت بیادنمی

تر کرد و آب دهانش را پایین داد دهانش خشک پدر با سختی لبش را 
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 .بود برداشته ترک هایش شده بود. لب

 .آنیسا... آنیسا رو از جلوی در هتل دزدیدن -

شنیدم، انگار واقعاً کر شده بودم. گنگ نگاهش کردم. دیگر چیزی نمی

حس شده بود و کنار پاهایم افتاد. زانوهایم خم شد و روی زانو م بیدست

کردم. اصرار دیاکو برای ی آخر رفتنش را مرور میر ذهنم لحظهنشستم. د

نرفتنم، تلخی پدر برای اصرارهایم به رفتن، قهر کردن مادر، همه و همه 

 :در ذهنم نقش گرفت. ناخودآگاه فریاد زدم

ام هم کنم! به خداوندی خدا، جنازهرو نابود میبالیی سرش بیاد خودم  -

عا کنین پیداش کنم، واگرنه دیگه من هم ذارم به دستتون برسه. دنمی

  .بینیننمی

زد. پوزخند زدم و آرام نگاهم را به مادر دوختم. در نگاهش، ترس موج می

 :لب زدم

وای به حالتون اگه زیر سر شماها باشه! خودم رو با این خونه  -

 .کشمتون به آتیش میدگیزن

 .قرار گرفتم روی پدرهای لرزان روبهبه سختی ایستادم و با قدم

 شد؟گفتم من باید پیشش باشم، قبول نکردین. دیدین تهش چی -
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 :پدر با چشمان خسته و غم زده به من زل زد

 .ریم تهرانبلیط گرفتم، با هم می -

بود. با دو سمت خانه رفت. توانست روی پا بأیستد، مادر تنها کسی که می

ی دیاکو ندبار شمارهچند دقیقه طول کشید تا آماده شود. در این بین، چ

 .را شنیدم "باشدمشترک مورد نظر در دسترس نمی"را گرفتم و هربار 

 ((آنیسا))

تمام تنم کوفته بود. با حرکات ماشین، به سختی چشمانم را باز کردم. 

با دستانی بسته دراز کشیده بودم.  هوا تاریک بود. روی صندلی عقب

 .هرچه تالش کردم، نتوانستم دستم را باز کنم

 .گیج و گنگ، با ترس کمی سرم را باال آوردم

 شده بود! آره؟طوری عشقم؟ باألخره بیدار شدی؟ دلت برام تنگ چه -

آمد چه به سختی آب دهانم را پایین دادم. هرچه فکر کردم، یادم نمی

آمد شلوغی و دعوای بود. آخرین چیزهایی که یادم می بالیی سرم آورده

جلوی هتل بود. پدر رفت که ببیند چه اتفاقی افتاده، مادر هم کنارم نبود. 

ی هتل وقتی شلوغ من و دیاکو به قصد دادگاه هتل را ترک کردیم. جلو

 .شد، یک آن دستمال جلوی دهانم گذاشته شد و دیگر چیزی نفهمیدم

کویر بود. ماشین از شانه جاده پایین رفت. انگار در یک  دور تا دورم انگار
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 .خاکی پیچیده بود تاریکی و ظلمات شب خوفناک بود

 .کمی از راه را که رفت، توقف کرد و سمتم برگشت 

 ده بود. چرا چیزی نمیگی؟ باهام قهری؟دلم برات یه ذره ش -

 :های قفل شده گفتمتمام نفرتم را در نگاهم ریختم و با دندان

 !متنفرم فهمی؟می! متنفرم ازت من! متوهمی آدم یه  !آشغالی تو یه  -

، محکم روی فرمان ماشین خندید و وسط خندهوار میخندید، هیستریک

 .کوبید

فهمی دوستت جوری شدم. چرا نمینخاطر تو ایلعنت بهت! من به -

. تو ذارم کسی تنهام بذارهدونم تو هم دوستم داری. دیگه نمیدارم؟ می

ریم، یکی هست از مرز ردمون کنه، فقط جا میباید با من بمونی! از این

تونه کس نمیجایی که آوردمت امنه. هیچباید دور روز صبر کنیم. این

ذارم دست کسی بهت میری! نمیا میپیدامون کنه. تو یا مال منی، ی

 !برسه. قول میدم مواظبت باشم

اضطراب و استرس وجودم را  معلوم بود حالت عادی نداشت. ترس و

احاطه کرده بود. سعی کردم آرام با او حرف بزنم؛ ولی انگار او چیزی 

 .شنیدنمی

رم ذادامون، عزیزم بیا برگردیم. ببین من و تو اگه برگردیم، دیگه نمی -
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کسی بهمون نزدیک شه. حق با توئه، من و تو هم رو دوست داریم. کسی 

دونی من غربت رو دوست ندارم، ه. خودت میتونه ما رو از هم جدا کننمی

جا باشیم. من ایران رو دوست دارم، توی غربت دق خوام همینمی

 .کنممی

کشید، هایم نکرد. چند دقیقه طول ای به حرفاز ماشین پیاده شد. توجه

دوباره سوار ماشین شد و استارت زد و حرکت کرد. انگار وارد یک باغ 

 .رافم نگاه کردمشده بودیم. با دقت به اط

 . ...کار کنی؟ عقالنی فکر کن! ببینخوای چیما کجاییم؟ می -

 .اش گذاشتانگشتس را به عالمت سکوت روی بینی

خوای برگردیم تا خوای من رو گول بزنی، میهیس! هیچی نگو. تو می -

هات رو ی عوضی. من دیگه گول حرفتو بری پیش اون مرتیکه

 !مواظبتم من  امنه،جا جامون خورم. ایننمی

ام را پیش کشید. انگار واقعاً خوشی از من رو برگردانده بود. اشک راه گونه

ی مردم یا با این روانی روانهجا دیگر مسیر آخر بود، قطعاً یا میاین

 .شدمغریب میکشوری 

بار دیگر ماشین ایستاد. فضای اطرافم روشن شده بود. ماشین را خاموش 

ر سمت مرا باز کرد و بازویم را گرفت. آرام مرا پیاده کرد و پیاده شد د

فایده بود. کرد. به اطرافم نگاه کردم، دنبال راه فرار بودم؛ ولی انگار بی
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فقط یک خانه در این اطراف  کرد باغ بود. انگاردورتادور تا چشم کار می

 .کردهایش داغم را تازه میوجود داشت. لبخند روی لب

 مادرم زندان جااین نیست، جااین ما جز کسهیچ ردی؟گمی  دنبال چی -

 .بود

کرد. حجمی از اندوه دستم را کشید. انگار خاطرات تلخی را مرور می

 .پایان در دلم نشست اندوهی که دست بردار نبودبی

 .ولم کن! دستم درد اومد. لعنت بهت -

نگاهم ایستاد، سمتم برگشت. با چشمانی که اشک در آن حلقه زده بود، 

 .ی طناب را ماساژ داد و بوسیدکرد و دستانم را باز کرد. جای گره

خوام مثل اون باشم، من بهت شک ندارم، من مریض ببخشید. من نمی -

شی. مگه من چیم از اون کمتره؟ خوام تو مال من بانیستم، من فقط می

 من که خیلی از اون بهترم. نگاهم کن، من چیزی کم دارم؟

زنی؟ چی داره اذیتت گی دامون؟ از کی داری حرف میچی داری می -

 کنه؟می

 آرام و کرد نگاه اطراف به ترس، با. گرفت دستانش در محکم مچ دستم را 

 .شد نزدیک من به کمی

گفت چون مادرم خوشگله، همه جا زندانی کرد، میبابام مامانم رو این -
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داشت؛ ولی  خوان اون رو ازش بگیرن. اون خیلی مامانم رو دوستمی

گفت بابام گفت شکاک، میاش بهش میمامانم خسته شده بود. همه

ست؛ ولی بابام دیوونه نبود، عاشق بود. همیشه بهش احترام دیوونه

کرد، مثل هی از دستش فرار می ذاشت؛ ولی مامانم خسته شده بود.می

 !تو

در آمده بزاقم را به سختی پایین دادم. با صدایی که از شدت ترس به لرزه 

 :بود، به او زل زدم

خب، اگه من رو دوست داری که نباید اذیتم کنی. بیا برگردیم  -

جا زندان مامانت بود؟ خب تو که نباید کار مون. مگه نمیگی اینخونه

 وقت فرق تو با اون چیه؟بابات رو تکرار کنی. اون

 .ام را در دستانش گرفت و تکانم داددو طرف شانه

م تو رو ازم جدا کنه. بابام ذارم حتی مرگ هیستم. من نمینه، من اون ن -

قدرت ایستادن جلوی عزرائیل رو نداشت؛ ولی من دارم. دیدی نذاشتم 

 !بمیری؟ نجاتت دادم

 :زدبا ذوق مانند کودکان حرف می

 کلی بود، زده رو رگش های بابام جون داد. اون ولی مامانم توی دست -

ش بده. نجات نتونست. بود خون دریای حموم، وان توی. رفت ازش خون

زد. فقط من باال کشید و مامانم رو صدا میهر شب تو خواب عربده می
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وقت کنارمون نبود. ما اصالً یه سرش بودم. دریا ایران نبود، دریا هیچ

 !خانواده نبودیم

ی تخیل قوی دارد. همچین کردم قوهتوانستم باور کنم، فکر مینمی

برایم سخت بود. گرفت. تحمل این شرایط نمی چیزی در ذهنم جای

کردم چیزی سد راه گلویم ام را از دست داده بودم. احساس میدلخوشی

شده و قصد خفه کردنم را داشت. وقتی نگاه متعجب مرا دید، لبخند 

داشتم. دلم به میتلخی زد و من را دنبال خود کشید. همگام با او قدم بر

 .حالش سوخته بود

تاد. به فضای تاریک خوفناک ته باغ ها مانده بود که ایسبه پلهچند قدم 

هایش ریخت. چند قدم از من دور شد. صدای عربدهخیره شد و اشک می

 .در باغ پیچیده بود. روی زانو نشست

 .انگار او هم کاسه صبرش لبریز شده بود

 ریدیگ کار شده، شوکه  توانست گریه کند. منِجا که میاجازه دادم تا آن

هایش قراریهایش، بیدانستم این ضجه. اگر مینبودم بلد او تسکین برای

ماندم؛ ولی من یک اهرم بودم برای خاطر من بود، قطعاً کنارش میبه

 .اشتحمل فشارهای روحی

شد. دامون قصد آرام شدن نداشت ام سرازیر میمحابا از گونهاشک بی

گونه م چه باید بگویم، چهدانستچند قدم به او نزدیک شدم؛ ولی نمی

مان را پر کردم و کنارش ایستادم دستم را فتار کنم. چند قدم فاصله بینر
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 .هایش گذاشتم و فشاری به آن وارد کردمروی شانه

بس کن، همه چی تموم شد. تو مقصر نیستی. مطمئن باش مادرت هم  -

 .جوری ببینهدوست نداره اآلن تو رو این

ای از که کاسه م را پایین آوردم در چشمانیآرام سمتم برگشت. دست

    .خون بود خیره شدم

دانستم این نگاهش پر از ترس بود، پر از التماس بود؛ ولی من که نمی

حرف در چشمان هم خیره شده بودیم. ترس و التماس برای چیست. بی

اش را پاک کرد. در آن واحد های روی گونهدستش را مشت کرد و اشک

زد، پوزخند زد و صدایش موج میتغییر کرد. با نفرتی که در رنگ نگاهش 

 :گفت

من انتقام مادرم رو ازش گرفتم. من از اون متنفر بودم، از بچگی ازش  -

روز کرد. اونزار بودم. درست از زمانی که یادم میاد، مادرم رو اذیت میبی

حال نهای بابام مرد، با ایدونستیم توی خونه، توی دستکه میبا این

تان. وقتی دکترها گفتن تموم کرده دیگه از سریع رسوندیمش بیمارس

دستشون کاری ساخته نیست، یه چیز مثل خوره به جونم افتاده بود. 

که بعد مراسمات مامان، وقتی دوباره با هزارتا نقشه توی سرم بود تا این

 .جابابا تنها شدیم، ازش خواستم بیایم این

 .لند خندیدگاهی به پشت سرش انداخت و بسکوت کرد و عقب رفت. ن
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بردمش ته باغ به هوای قدم زدن. گفتم بریم قدم بزنیم و با هم حرف  -

برنیم. حال روحی خوبی نداشت، کالً فکرش پیش مامانم بود. اصالً 

حواسش به اطرافش نبود. به ته باغ که رسیدیم، محکم هلش دادم. 

قدر زدمش که نفسش ، اینخوابوندمش روی زمین. تا جون داشتم زدمش

اومد. باز هم دلم آروم نشده بود. با سنگ محکم کوبیدم توی سرش.  بند

به خاطر مادرم، به خاطر دردهایی که کشید، به خاطر خودم، به خاطر 

وقت محبتی ازش ندید. اون هم بچگی که نداشتم، به خاطر دریا که هیچ

 ازمون رو مونبچگی کهاین خاطربه کشتمش  مثل من مشکل روحی داره.

 دفنش هم جاهمون  حبت رو دوست داشتن و توی ما کشت.م گرفت،

 ازش و رفت و نیاورد طاقت هم اون مامان، مرگ بعد گفتم همه به. کردم

  .ندارم خبر

 .کردم که فقط توهماتش باشه. دعا میزد. ازش ترسیدمقلبم تند می

انیه نگاهم کرد و سنگینی نگاهم باعث شد سرش را برگرداند. چند ث

 .رگرداندسرش را ب

دونی چرا؟ چون وقتی تو رو از من نترس! من تو رو دوست دارم، می -

کشن، این هایی هستن که بیشتر از من دارن عذاب میدیدم، فهمیدم آدم

دیدم از پدرت متنفری و برای مادرت دلت که میکرد. اینمن رو آروم می

گریه دیدی و توی خواب کابوس میها دیدم شبکه میسوزه، اینمی

دونی ها دلیلی شد برای فراموشی گرفتن من. میکردی، همه اینمی
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وقتی تو رو دیدم، دیگه عذاب وجدان مرگ بابام رو نداشتم، گفتم حقش 

جوری خودم افتادم. اونبود؛ چون با دیدنش، یاد اذیت و آزارهاش می

 زندگی چه خودم رفت دمیا دیدم، رو تو وقتی مردم. روزی صدبار می

جوری بزرگ شدم. با اومدن تو یه آدم فی داشتم. یادم رفت چهمزخر

ی اون رفت که سر و کلهدیگه شدم. همه چی داشت خوب پیش می

احمق پیدا شد تو رو هوایی کرد. به سرم زد یه بالیی سرش بیارم؛ ولی 

 های تونتونستم. چندبار خواستم با ماشین زیرش کنم؛ ولی چشم

های مامانم معصومهـ نگاهت پر از درده، مهات مثل چشذاشت. چشمنمی

 های مامانم؛درست مثل چشم

تونستی از خودت دفاع کنی، تو باهوشی؛ ولی مامانم نه ولی تو می 

باهوش بود، نه سیاست بلد بود. برای همین تحمل نکرد و خودکشی 

 ایشده محکوم تو! ونیبم من با باید تو  گیرم،می قدرت تو کنار من  کرد.

ذارم ازم دور شی! ی ابدی دل منی. نمینار من بمونی. حبس خوردهک که

کشم، ازت ذارم کسی بالیی سرت بیارهو تا زمانی که نفس مینمی

 .کنممحافظت می

که ترس تمام وجودم را احاطه کرده بود و صدایم را لرزان؛ ولی با این

 .محرف زدم تا شاید بتوانم متقاعدش کن

داری؟ تو کم دختر دورت  رو کنار خودت نگهخوای به اجبار من می -

ها خوشبخت شی. نبود، همه هم دوست داشتن. غیر اینه؟ شاید کنار اون
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 . ...من

 :وسط حرفم پرید

خواستی گولم بزنی؟ تو که گفتی برگردیم با هم زندگی دیدی گفتم می -

ه، دختر دورم زیاد بود؛ کنیم! اآلن میگی کنار من خوشبخت نیستی؟! آر

 فهمی؟کس برام تو نمیشه. من عاشقت شدم! میی هیچول

 !این عشق نیست، جنونه -

 .اسمش برام مهم نیست. مهم حسیه که بهت دارم -

خوای من رو زندانی ی باباتی، میتو هیچ حسی بهم نداری! تو هم لنگه -

ای بشیم بچهخوای مادر و پدر کنی. من هم میشم یکی مثل مامانت! می

 ست؟ بشه یکی مثل تو یا دریا؟که پر از عقده

هایش سرخ شد، دستش مشت شد. عصبی سمتم برگشت. چند گوش

 گوشم در محکمی سیلی هوا،بی و کرد پر مان را قدم فاصله کوتاه بین

 اشسیلی جای هنوز. کردم حس دهانم در را خون یمزه. خواباند

 مشتش در را موهایم. شد دهکشی دیگر طرف به سرم که سوختمی

 .کشید تیر سرم موهایم شدن کشیده با گرفت و سمت خود کشید. 

 !ولم کن وحشی -

دیوانه شده بود. جنون واقعی را در او دیدیم. با پشت دست، چندبار در 
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 :کرددهانم کوبید پشت هم تکرار می

من خفه شو! خفه شو! کثافت آشغال! من رو با اون حیوون مقایسه نکن!  -

 !مثل اون نیستم

قدر کتک خورده بودم که دیگر جانی برایم نمانده بود. سرم گیج آن

 .رفت، جلوی چشمانم سیاهی مطلق بود. دیگر چیزی نفهمیدممی

 (رامان)

دور روز بود کل شهر را زیر رو کرده بودیم؛ ولی اثری از آنیسا نبود. انگار 

ها نبیمارستا  و شهر ایهکالنتری تمام. رفت فرو زمین آب شده بود در 

ها نبود. دوربین جلوی ها را هم گشتیم هیچ خبری از آنخانهحتی سرد

هتل صحنه دزدیده شدنش را گرفته بود؛ ولی هیچ سرنخی از خود به جا 

نگذاشته بود؛ انگار همه چیز از قبل برنامه ریزی شده بود. فکرم درگیر 

 .دادبود، دیگر به جایی قد نمی

بخور از پا افتادی. باید جون داشته باشی  ؟ بیا مادر، یک چیزرامان جان -

 که دنبالش بگردی یا نه؟

توجه کردم. بیشان را کنارم تحمل میزار بودم. به اجبار بودناز همه بی

به سارا، نگاهم سمت کژال کشیده شد زانوهایش را در آغوش کشیده و 

ریخت. دلم به حالش کنار پنجره نشسته بود به بیرون زل زد و اشک می

داد. بلند مان میسوخت. انگار تنها من و او بودیم که نبودن آنیسا عذاب
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شدم آرام سمتش رفتم و کنارش نشستم. سنگینی نگاه سارا را حس 

خواستم، یک سرنخ کردم؛ ولی برایم مهم نبود. اآلن تنها چیزی که میمی

 .بود که مرا به آنیسا برساند

 عمو خوبی؟زن -

خون شده بود، نگاهم کرد. نگاهش به من بود؛  یشمانی که دو کاسهبا چ

 .ولی فکرش جای دیگر به پرواز در آمده بود

این روزهای آخر خیلی حالش خوب بود، آرامش داشت. عشق رو توی  -

 به خوشی کردممی فکر. کردمی زندگی رویا توی  دیدم.هاش میچشم

رو باهاش  سازش کردم،،زمونهمی اشتباه انگار ولی برگشته؛ اشزندگی

خواد. از زمانی که چشم باز کرد تا کوک نکرد. دنیا خوشی دخترم و نمی

. تو از دوری دیگه طرف به امروز، فقط عذاب کشید. از یه طرف دیاکو، از 

 خوادنمی نیست، بشو تموم خدا امتحان ولی گذروند؛ رو هااین یهمه

ام جیگر گوشه از روزه دو! رامان کنممی دق دارم. برداره سرش از دست

خبری نیست. یعنی اآلن کجاست؟ نکنه بالیی سرش آورده باشه؟کل شهر 

کارش کرده؟ این چه قانونیه؟ رو گشتیم؛ یعنی کجا برده دخترم رو؟چی

تونن کاری برامون بکنن؟ یعنی با این اطالعاتی که چه مملکتیه که نمی

 !کنن؟ مگه میشه؟تونن دخترم رو پیدا ها دارن،،نمیاین

شد. با دیدن ریخت. دل سنگ برایش آب میه پهنای صورت اشک میب
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هایش، بغض پنهان شده در گلویم را شکستم و با او همراه شدم؛ اشک

 .کردمای نداشت، باید سرنخ پیدا میها فایدهها و غصهولی این اشک

کاری  دونی؟ اصالً کس وعمو، شما اصالٌ هیچی از اون پسره نمیزن -

  نداره؟

 .هقش بلند شد -را به طرفین تکان داد و دوباره هق سرش

 .دونمنه، یعنی نمی -

کرد. دیدن کالفه ایستادم و پنجره را باز کردم. خنکی هوا کمی آرامم می

کرد. دستم را سمت پنجره ام میهای ممتد کالفهها، صدای بوقماشین

 :بود، سریع گفت عمو انگار چیزی به ذهنش رسیدهبردم که زن

 .جا نیستچرا، داره. یه خواهر داره که این -

 .انگار روح به بدنم برگشته بود. دوباره کنار پایش زانو زدم

 دونید؟خب کجاست؟ چیزی ازش می -

 :دوباره در خود فرو رفت

دونم زمانی که با هم آشنا شدن، خواهرش هم باهاش بود. نه؛ فقط می -

گفت اسم ه بودن. میک کوفتی هم و دیدیعنی توی اون مشاور امال

 .کنهخواهرش دریاست، ترکیه هم زندگی می
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ای آدرسی چیزی از خب این یعنی شاید اون مشاور امالکی شماره -

 خواهرِ داشته باشه. ها؟

 .جا بازه؟ صاحبش که توی زندانهدونم، مگه اوننمی -

  .کرد کشیده شدفکرم سمت دختری که با آنیسا کار می

 سا کو؟عمو، گوشی آنیزن -

 .ای نیستکار؟ اون تو که اصالً هیچ شمارهخوای چیمی -

دونم، شاید با همین دخترِ دریا تصویری صحبت کرده باشن. چه می -

 .شاید چیزی توی گوشیش پیدا شد

برم. خواست بره دادگاه، گفت گوشی و کیفم رو نمیاون روز که می -

 .کیفشه کیفش توی اتاقه، گوشی هم توی

مکث سمت اتاق کوچک هتل رفتم. در اتاق باز بود. سرم را تکان دادم بی

   .آرام وارد شدم و سمت تختی که کیفش روی آن بود رفتم

اش مشامم را پر کرد. نفس زیپ کیف را باز کردم بوی عطر همیشگی

 .عمیق کشیدم و سعی کردم آرام باشم

 -یاد کل اشت. بهموبایلش را دستم گرفتم. مثل همیشه رمز ند

 .هایمان، لبخند روی لبم نشستکل
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کار کنم که باید خوام چیخوام رمز بذارم. مگه میبه تو چه؟ من نمی -

ذاری؟ گوشیم رمز داشته باشه؟ اصالً تو هم نباید بذاری! برای چی رمز می

 کنی؟زنی! نکنه داری بهم خیانت میمشکوک می

هام ها و فیلمنتونن به عکس ش کردم،که یه موقع گمنه خیر. واسه این -

 .دسترسی داشته باشن

جوری دونه چهای هم هست. میای دیگه! کسی که دزده، حرفهدیوونه -

 .رمز گوشی زو باز کنه

 .خواد رمز بذاری، غلط کردمخب باشه، حق با توئه. نمی -

 .بلند خندید و دستانش را به هم کوبید

  .ر بگو عزیزم، بلند هم بگو! سه بابار فایده ندارهنه دیگه، یک -

عصبی دستی در موهایم کشیدم برای پاک شدن خاطرات از ذهنم، سرم 

 :را به طرفین تکان دادم. آرام زیر لب گفتم

 .امیدم نکنخدایا نا -

ی دیاکو، هایی که در گوشی بود، شمارهمخاطبین را گشت تنها شماره

  .دریا هیچ اثری نبود از بود، تینا و مرتیکه آن و کژال، پدر و مادرم 

های من و کژال و دامون پیام رسان واتساپش را باز کردم. در آن هم پیام

 باز را پیامش  ی دیگر که باعث لبخند روی لبم شد.بود و یک شماره
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 :بود گفته کژال که بود دریا همان این قطعاً. کردم

زد. مخت رو سالم زن داداش عزیزم. تبریک میگم، باألخره میرغضب ))

 خوشحالم. شدم امیدوار بهش  کار رو داشته باشهکردم قدرت اینفکر نمی

 مواظب بوسمت،می دور از. پیشتون میام فرصت اولین توی. کنارشی که

 ((.باشین خودتون

 صدای تا خورد بوق چند  با خط خود آنیسا در واتساپ با او تماس گرفتم.

 .پیچید گوشی در سرخوشش

 طوری؟زیزم! سالم، چهداداش عبه! زن  -به -

 :سعی کردم مؤدبانه صحبت کنم

تونم چند لحظه وقتتون رو سالم خانم، من پسرعموی آنیسام. می -

 بگیرم؟

 :کمی سکوت کرد و بعد از دقایقی آرام گفت

 .بله، بفرمایید -

 شما از برادرتون خبر دارین؟ -

 :دوباره کمی مکث کرد و بعد از دقایقی گفت

 .ش باهاش صحبت کردمروز پی بله، چند -
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 چند روز؟ دقیق میشه بهم بگین؟ -

  طور مگه؟ چیزی شده؟ اتفاقی افتاده؟فکر کنم چهار روز پیش. چع -

 در مورد آنیسا باهاتون حرف نزد؟ -

خوان بیان یه مدت پیش من. یعنی گفت میان ماه چرا، اتفاقاً گفت می -

خیلی دوستش آنیسا  جا، گفت همه چی خیلی خوبه،عسلشون رو این

 .بود خوشحال خیلی    داره.

  .پوزخند زدم و دستم مشت شد

عسل؟ دو روز پیش جلوی در هتل کدوم خوشحالی؟ کدوم ماه -

 .داداشتون، دخترعموم رو دزدیده. قرار بود برن دادگاه برای طالق

 :ای متعجب تکرار کردکمی سکوت کرد بعد از ثانیه

 کاراین دامون نداره امکان گین؟می چی  دزدیده؟ یعنی چی دزدیده؟ -

ها زن و گین؟ در ضمن اوناست میر دارین شما بدونم کجا از! کنه رو

 شوهرن، دزدی چیه؟

عصبی از اتاق بیرون رفتم. کژال روی تخت نشسته بود، نگاه ملتمسش را 

 .به من دوخت

دم کنی؟ گوشی دستت باشه بمن رو باور نداری، مادرش رو که باور می -
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 .به مادرش

 .عمو، خواهر دامونهبگیر زن -

ز دستم گرفت در گوشش گذاشت با کژال با دستان لرزان گوشی را ا

 :بغضی که در صدایش بود گفت

تو خواهر اون پسری؟ تو رو به هر کی که دوست داری بگو برادرت  -

  کجاست؟ بگو دخترم رو کجا برده؟

ی دستم گذاشت. بلندتر از عمو دراز کردم گوشی را رودستم را سمت زن

 :دمپرسی و  کرد. گوشی را در گوشم گذاشتمقبل گریه می

حاال خیالت راحت شد؟ اگه قبول کردی به سؤالم جواب بده. به غیر از  -

ای توی تهران یا شهرهای دیگه دارین؟ یا آشنایی ی دیگهاون خونه، خونه

  جا دارین که دامون رفته باشه پیشش؟این

 :اش را باال کشید و گفتلرزید. بینیصدایش می

داریم که دامون توش  یه خونهکس رو نداریم. فقط همون نه، ما هیچ -

 .کنهزندگی می

 .امید شد مشتم را به دیوار کوبیدمتمام امیدم نا

باشه. اگه خبری ازش شد بهم اطالع بدین. گوشیش هم خاموش کرده،  -
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 .کار کنمدونم دیگه باید چینمی

 :ر در گفتن حرفی دو دل بود کمی من و من کرد و گفتانگا

ی خوبی جا خاطرهه باغ داشت که دامون از اونتوی ساوه بابام یه خون -

 . ...جا رفته باشه، شاید اومده باشه ترکیه. یعنینداره. فکر نکنم اون

 :وسط حرفش پریدم

ونه اومده تنه، هیچی از آنیسا نداره. نه مدرکی، نه کارت شناسایی، نمی -

 .یسمای که گفتی رو بهم بگین لطفاً تا بنوباشه ترکیه. آدرس این خونه

 .به سختی کاغذ و خودکار پیدا کردم. آدرس را گفت و من نوشتم

 ((دامون))

ها وزید. باالی پلهباد خنکی از پنجره کوچک تک اتاق زیرزمین نمور می

اطرات کودکی در ایستادم به زیر زمین نمور و تاریک زل زدم. تمام خ

ی آن کشیدم، همهذهنم نقش گرفت. جیغ و فریادهایی که از ترس می

 .کشیدشد و سوهان به روحم میصداها در گوشم پخش می

هوا دیوانه شده بود؟! یا شاید من با خاطرات مرور شده هوای بدنم تغییر  

 .کردکرده بود. در سرما عرق سرد روی تنم شره می

زده گذاشتم. نفسم از تاریکی و خفگی زیر رد و زنگدستم را روی نرده س

زدم. خاطرات بیش از بیش در ذهنم نفس میزمین بند آمده بود. تند 
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 -کشید و من را کشانگرفت، وقتی پدر سنگدالنه دستم را مینفش می

های ها و ضجهام گریههای کودکانهانداخت. التماسکشان به زیر زمین می

روی آن سنگدل نداشت همه و همه در ذهنم زنده  مادرم که هیچ تأثیری

ی خوشی نداشت تمام دکی که هیچ خاطرهشد. انگار همین دیروز بود کو

زد. خود شد در این اتاق تاریک و نمور! قلبم تند میخاطراتم خالصه می

 دلم  .دیدممی اسیر باشد، شده زندانی قفس در که گنجشکی را مانند 

 اتاقک این به انگار. نداشتم برگشتن قدرت یول خواست؛می تازه هوای

ها را پایین رفتم به دور و برم نگاه لهپ آرام. بودم شده محکوم ترسناک

. کرد جلب را امتوجه هاپله کنار انداختم. کودک در خود جمع شده 

  .بود زده زل من به التماس و ترس با که کودکی

د جمع شد جلوی تر او بیشتر در خونزدیک شدم. نزدیک و نزدیک

محو شد.  پاهایش زانو زدم، لبخند زدم و دستم را سمتش دراز کردم؛ ولی

زدم. نفس می -ترسیدم. خود را عقب کشیدم پهن زمین شدم و نفس

 :شدهای یک زن اکووار پخش میبار صدای خواهشاین

ست. نگاه کن، اون کنم ولش کن! اون فقط یه بچهنکن، التماست می -

جام! پشت این درم، میارمت دامونم، نترس مادر، من این ی ماست.بچه

 !جانم بیرون. نترسی مامان

. ام را پیش گرفت نگاهم به در خورد؛ ولی صدا قطع شداشک راه گونه

 :آمدیار صدای فریاد میاین
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مونی تا یاد بگیری جواب سر باال بهم ندی! فهمیدی؟ جای جا میهمین -

مونی که متوجه جا میقدر اینت. اینجاسادب همینهای بیبچه

 .اشتباهت بشی

 .صاحب شده رو باز کن با هم حرف بزنیمدامون بیا این در بی -

 .کرددستانم را روی گوشم گذاشتم. صداها اذیتم می

  دامون مگه نمیگی دوستم داری؟! اینه دوست داشتنت؟ -

ی عنکبوت بود. ی نمور پر از تارهاسمت اتاقک ته راهرو رفتم تمام. خانه

 .کردبوی نم و کثیفی اطراف حالم را بدتر می

 جایی؟ چرا چیزی نمیگی؟دامون اون -

 .پشت در ایستادم دستم را روی در گذاشتم

میرم! ذاری. من بدون تو میاگه در رو باز کنم، تو میری و تنهام می -

تو  تو مثل همیم، هر دو از بابامون بدمون میاد. اصالً هرچی ببین من و

کشم تا تو و مامانت آرامش داشته خوای بابای تو رو هم میبگی! می

 مونی؟باشین. خوبه؟حاال پیشم می

 ((آنیسا))

پیچید. ام در هم میدلم آشوب بود. از تاریکی اتاق و بوی نم دل و روده
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 .مشتم را به در کوبیدم

ارم صاحب رو باز کن! د، بزن همه رو بکش. فقط اآلن این در بیباشه -

 .تونم نفس بکشمخفه میشم، نمی

آمد. سرم را به در چسباندم. صدای سکوت بود دیگر صدایی نمی

ام را به در دادم مشتم را دوباره رسید. تکیههای تندش به گوش مینفس

 :که او هم بشنود گفتمبه آن کوبیدم آرام؛ ولی طوری

دونی چرا؟ میترسم. وقت از تنهایی و تاریکی نترسیدم و نمیمن هیچ -

وقت وقت به کسی تکیه نکردم، به کسی اعتماد نداشتم، هیچچون هیچ

واینستادم بقیه دلشون برام بسوزه یا برام کاری کنن. روی پاهای خودم 

 ایستادم. برای خودم ارزش قائل شدم خودم رو دوست داشتم و دارم برام

لی مهم نیست بقیه پشتم چی میگن! خودم و وجودم برام مهمه؛ و

های امثال تو ترسو و بزدلن، هیچ ارزشی برای خودشون قائل نیستن. آدم

زنن برای یکم محبت، اون هم له می -خواد لهدلشون ترحم می

کنن که اگه بهم های اجباری و دروغکی. دلشون رو خوش میمحبت

دونین بدترین هست، دوستم داره؛ ولی نمیمحبت کرد، یعنی تا تهش 

! این حس هیچ ارزش و اعتباری نداره! شاید حس دنیا حس ترحمه

زنه، میره. تو باید خودت حدأقل دو روز توی وجودت بمونه، بعدش پر می

رو دوست داشته باشی تا این قدرت و حس مثبت رو به بقیه بدی که 

  .دوست داشته باشن
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م؛ راستش رو بخوای من دوستت داشتم، ازت تونم بهت دروغ بگنمی

یواش شدی آدم منفور زندگیم! کسی که  -ی یواشاومد؛ ولخوشم می

حتی توی ثانیه هم اون حس ترحم توی من به وجود نیاورده و نمیاره. 

کنه. تو یه آدم هات هم اذیتم میزارم که حتی صدای نفسقدر ازت بیاین

دورت نیست. همه تنهات گذاشتن. کس ترسو و احمقی! واسه همین هیچ

ات! اگه این دوتا خاطر پولت بود و قیافه به هایی هم که دورت بودن،اون

رو نداشتی، یه قرون هم ارزش نداشتی. پس به خودت نبال تو هیچی 

 .نیستی

احساس کردم تکان خورد. صدای پاهایش را شنیدم. آرام پشت در کمین 

را دستم گرفتم آماده ایستادم. با کردم و چوبی که آماده کرده بودم 

که قدرت ایستادن زد، با اینکه قلبم تند میبا اینلرزید، که دستم میاین

نداشتم؛ ولی تحمل کردم و ایستادم. چشمانم را بستم و نفس عمیق 

 و هیاهو دوباره چشمم، شدن باز با. بود ایثانیه چند آرامش ولی  کشیدم؛

 .شد وجودم مهمان آشوبه دل

رفت لنجار میانگار به جان در افتاده بود با ضربه و فشار داشت با آن ک

های کبودم ای احساس کردم قلبم در حال ایستادن است. لببرای ثانیه

 .لرزیدمی

شد. خود را عقب کشیدم پشت در بودم از آن انگار در داشت باز می 

کار را تمام  فاصله گرفتم و با همان حالت تهاجمی ایستادم که تا وارد شد

 .گرفتنم را میکردم، قطعاً او جاکار را نمیکنم. اگر این
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در با صدا باز شد، با عجله و عصبی وارد اتاق شد. دستم را بلند کردم و 

چشمانم را بستم محکم چوب را به پشتش کوبیدم. وقتی صدای آخش را 

 تکان هنوز انگار ولی بود؛ شده زمین پهن  شنیدم، چشم باز کردم.

ان را پر مگفت. چند قدم فاصله بینخورد، حتی زیرلب چیزهایی میمی

ای دیگر بزنم که پایم اسیر دستانش کردم و چوب را بلند کردم تا ضربه

جان شده بودم. قدر قدرت داشت یا شاید من بیگونه آندانم چهشد. نمی

 .وقتی پایم را کشید، پهن زمین شدم و چوب از دستم افتاد

دم چند جا از بدنم خورد شده. دیگر ترسی در وجودم نبود، مطمئن بو

خندید؛ انگار روح شیطان در ها میخود را رها کردم. او مثل دیوانه

های او، قطعاً هر کس جای من وجودش بود. در آن تاریکی و صدای خنده

کرد؛ ولی من خنثی بودم به سقف اتاق خیره بود از وحشت سکته می

  .نگار فرشته مرگ را به چشم دیده بودمشدم و لبخند زدم، ا

 خواستی من رو بکشی؟ آره؟می -

تر! غیر اینه؟ اصالً یه آره! یه حیوون از رو زمین کمتر، زندگی پر آرامش -

پیشنهاد بهت میدم. بیا و مردونگی کن، قبولش کن. حاال که جفتمون 

ت رو خود جون هم بعد بکش، رو من  جا افتادیم، بیا یه کاری کن.این

  وار تموم شه. مؤافقی؟بگیر. بذار زندگی توی همین لحظه کثافت

اش رعشه به تنم باز هم فقط خندید تکانی به خود داد که صدای عربده
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 .انداخت

 .کشمتجوری نمیحیوون، تو باید زجرکش شی! این -

کرد و صدایم که کل وجودم درد میحاال نوبت من بود که بخندم. با این

 .بود؛ ولی خندیدم و سرم را به طرف او برگرداندم تحلیل رفته

ترسم؟! فکر کردی جوری صدات رو ببری باال من ازت میفکر کردی این -

ست که تو هم یه جا طویلهجا کجاست؟ قصر بابات؟ نه جانم، ایناین

ترسم! تو هیچی نیستی! هیچی! گاوی هستی که رم کرده. من ازت نمی

 . ...تو فقط یه احمقی که

جان بود، خود را سمت من حال و بیکه بیدوباره بلند داد زد و با این

 .کشید. من حتی قدرت این را نداشتم خود را عقب بکشم

خس  -دستش دور گردنم نشست فشار دستش دور گردنم باعث خس

ام بود، دیگر راه فراری نبود؛ اگر هم بود های آخر زندگیصدایم شد. لحظه

سوخت نوک د. چشمانم قدرت باز ماندن نداشت و میتوانی در پاهایم نبو

های آخرم بود. پاهایم تکان حس شده بود. دیگر نفسانگشتانم سرد و بی

کرد آن را بلند کردم و روی دستش که درد میخورد. دستم با اینمی

گذاشتم؛ ولی قدرت دست او خیلی بیشتر بود. بین مرگ و زندگی 

خواستم. دلم آغوش مادر را گ را نمیمر این من. بود دردناک  بودم،

بار دیگر برای خواست، دلتنگ رامان بودم. دوست داشتم فقط یکمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 395 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

  .بار او را ببینمآخرین

کشیدم. دیگر حتی قدرت آمد، به سختی نفس مینفسم دیگر باال نمی

 شدن باز میل رمقمبی چشمان    تکان داد دست و پاهایم را هم نداشتم.

 .کردمچ صدایی نشنیدم هیچ چیز حس نمیهی دیگر نداشت

 ((رامان))

تمام راه پاهایم را روی گاز فشردم. به سرهنگ کاظمی که مسئول پرونده 

 .جا را به او دادمآنیسا بود، با تلفن خبر دادم و آدرس آن

گفت. دیاکو صندلی عقب پدر کنارم نشسته بود، انگار زیر لب ذکر می  

کرد و دست در بار خدا را صدا میدقیقه یکداده بود و هر چند  تکیه

 قبول بماند، مادر کنار کشید. کژال هرچه اصرار کردیم هتل موهایش می

 به را سرش او، به توجهبی و بود نشسته دیاکو کنار. شد همراه ما با. نکرد

  .ریختمی اشک و بود چسبانده شیشه

دونیم وفته. ما اصالً نمیرسن، اتفاقی نمیها زودتر میتر برو! پلیسآروم -

 .تر بروجاست یا نه! پس یواشآنیسا اون

 .زار بودمهای ناامید کننده بیدندان روی هم ساییدم از حرف

رسن؟ واهلل ما هروقت زنگ دونی زودتر از ما میتونم بابا! از کجا مینمی -

شد. در ضمن دلم ساعت بعد از حل شدن ماجرا پیداشون می زدیم یک

 !جا پیدا میشه. خواهشاً انرژی منفی نده، مطمئنم یه سرنخی اونروشنه



 

 

 WWW.98IA3.IR 396 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

گفت. دیگر از کسی صدا در نیامد پدر سکوت کرد، دوباره زیر لب ذکر می

ساعت در راه بودیم و هرچه به ته  تمام مسیر در سکوت گذشت. یک

شد. وقتی تابلوِ ساوه را رسیدیم، دلشوره و اضطرابم بیشتر میتهران می

ام را دیدم، انگار بال پرواز به من داده بودند. سرعتم را بیشتر کردم. گوشی

دستم گرفتم و به آدرس نگاه کردم. طبق آن نوشته، باید در خاکی 

پیچیدم و بقیه راه جاده خاکی بود. مه نوری داشت، نه ماشینی از می

 .شدجا رد میآن

 کمی  سرعتم را کمتر کردم. مسیرش مشخص نبود. به راهم ادامه دادم. 

شد با د؛ ولی نمیدا من به دوباره جانی  پلیس، ماشین نور. رفتیم جلو

سرعت رفت، راه زیادی هم نمانده بود. دیگر رسیده بودیم. با دیدن 

که آمبوالنس، رنگ از رخم پرید. سریع پایم را روی ترمز کوبیدم. بدون آن

 .ماشین را خاموش کنم، پیاده شدم و بقیه راه را دویدم

 .چند مأمور جلوی در ایستاده بودند

ثری از آنیسا بود، نه دامون. با ترس آرام قدم به اطرافم نگاه کردم. نه ا 

برداشتم، نزدیک شدم. آب دهانم را با صدا پایین دادم و رو به مأموری که 

 :کنار در ایستاده بود، پرسیدم

 جان؟این -

 :مامور با اخم پرسید
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کنید؟ عقب وایستین، خطرناکه! کار میجا چیجاست؟ شما اینکی این -

 !ردنهنوز قاتل رو پیدا نک

 مامور به رفتم جلوتر گفت؟ قاتل؟ قتل؟! چه کسی مرده بود؟ چه می

 :گفتم بود ایستاده که دیگری

 .من باید برم تو با سرهنگ کاظمی هماهنگ کن -

 .زدندنفس می -ها هم نفسدیاکو و پدر کنارم ایستادند آن

 .جاستذارین بریم تو؟ دخترم اینشده؟ چرا نمیچی -

 :ر از قبل گفتسرباز عصبی و تندت

گفتم که نمیشه. هنوز قاتل رو نگرفتن، ما هم اجازه نداریم کسی رو  -

 .بفرستیم داخل

  .قاتل چیه؟ بابا دخترعموم اون توئه. بیا کنار، من باید برم تو -

رویم بهسمتش رفتم او را کنار زدم یکی دیگر از سربازها با اسلحه رو

 .ایستاد

 .جا ایستادیمدستوری که گرفتیم، این دونیم. فقط طبقما چیزی نمی -

 :عصبی عقب رفتم بلند فریاد زدم

میریم یه خبر الأقل به ما ها ما چند روزه داریم از دلشوره میبابا لعنتی -
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 .ذاره بریم توسیم بزن به سرهنگ، بگو ما جلوی دریم. میبدین. بی

ک سرباز شد کرد. نزدیکژال تازه به ما رسید، با ترس به اطراف نگاه می

 .کنارش زانو زد

جاست، به من نیاز داره. دلم تو رو خدا اجازه بدین برم تو! دخترم اون -

 !آشوبه! بذارین برم

ها بود ی دیوار نشاند. نگاهم به آندیاکو او را به سختی بلند کرد و گوشه

که با صدای شلیک اسلحه، قلبم تندتر از قبل شروع به تپیدن کرد. با 

ی که داشتم، سمت در دویدم و از وسط دو سرباز که آخرین توان

شان به داخل جلب شده بود رد شدم. هرچه ایست دادند، گوش حواس

 ایستاده  نفر چند ی متروکه دویدم. جلوی در ندادم و به طرف خانه

 شنیدن، را پاهایم صدای وقتی. رفتم شانسمت لرزان، هایقدم با. بودند

 .برگشتند سمتم

ی نگفته بودند که نگاهم سمت برانکارد کشیده شد. پارچه هنوز چیزی 

. کرد خارج جسمم از سفیدی که روی آن جسم کشیده شده بود، روح را 

. آمد بیرون در از  ویژه یگان نیروی یک همراه دستبند با دامون آن پشت

 .بود من آنیسای  جانبی جسم این  بودم مطمئن دامون، دیدن با

 بلند دامون  گاهم فقط دنبال آن برانکارد بود.روی زانو نشستم. ن

 :زد داد بلند سرهنگ خندید،می
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ات نکردم! ببرینش بندازینش توی ماشین این شو تا خودم خفه خفه -

 !جانی رو

کشان از کنار من بردند. با  -ای به سرهنگ رفت. او را کشانچشم غره

تم که خونش را قدر قدرت داشخواست آنکرد. دلم مینیشخند نگاهم می

  .ریختممی

 .داغش رو روی دلت گذاشتم. نذاشتم دستت بهش برسه -

قدرت حرف زدن نداشتم، حتی قدرت تکان خوردن هم نداشتم. سرهنگ 

 .کشان از من دور کرد. سرم را پایین انداختم -خودش او را کشان

نشستیم گذشته مانند فیلم از دیدگانم گذشت. یاد روزهایی که با هم می

گفتیم و برای هم نقشه قدر از آینده میکردیم. چهآینده را تصور می و

 مان خراب شد؟کشیدیم! پس چه شد؟ چرا تنهایم گذاشت؟ چرا آیندهمی

دادی. من دلم لعنتی تو که همسفر نبودی، حدأقل قولش رو بهم نمی -

طور زندگی کنم؟ رو به آینده با تو خوش کردم؛ اما حاال که نیستی چه

ی اون آینده را سپری کنم و طوری وانمود کنم طور لحظه به لحظهچه

که انگار هیچ اتفاقی نیوفتاده؟ تو برای من همه کس بودی! همه چیز 

 جوری زندگی کنم؟بودی! بدون تو چه

ای داره کاش خدا من رو هم با تو ببره. زندگی بدون تو برام چه فایده

تو گره زده بودم؟ حال خوبم تک لحظات خوبم را به بودن  -وقتی که تک
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و لحظات زیبام و لذتم از زندگی رو به بودن تو گره زده بودم. یعنی تو 

 نبودی شفیق رفیقِ حتماً باید باشی که من هم حالم خوب بمونه. چرا 

 کردی؟ رهام راه میون  و

مونی. مگه قول همین چند وقت پیش بود که بهم قول دادی پیشم می

 نامردی تو شد؟! نهایت مرام و معرفتت همین بود؟ چی پس نداده بودی؟ 

 و داشتم دوستت عاشقانه ایستادم، عشقمون پای که منم این باز کردی،

 میام زود خیلی باش، منتظرم! داشت خواهم دوستت و دارم دوستت

 !زود خیلی! پیشت

لرزید. دندانم قغل شده بود، هایم میمردم. شانهمن بدون او قطعاً می 

توانستم باور کنم دیگر آنیسا را مم را از دست داده بودم. نمیقدرت کال

  .کشیدخورد. قلبم تیر میام سر میندارم. اشک پشت هم روی گونه

ام نشست برایم مهم نبود کیست. دیگر هیچ چیز مهم دستی روی شانه

 !نبود

 .رسونیمش بیمارستانبلند شو مرد! انشاهلل که خوب میشه، زود می -

 به متعجب و  کردم بلند را سرم  دانستم درست شنیدم یا نه،نمی

 :پرسیدم لکنت با. کردم نگاه سرهنگ

گین؟ پس... پس چرا روش کی حالش خوب میشه؟ برای دلخوشیم می -

اون حیوون گفت پارچه کشیده بودین؟ چرا مثل جنازه بردنش؟ چرا 
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 !داغش رو روی دلم گذاشته؟

 :سرهنگ سرش را پایین انداخت و گفت

 دکتر  ست. دخترعموی شما، داخل زیرزمینه.چاره دیگهاون یه دختر بی -

 خدا. بیمارستان میدن انتقالش  میدن انجام رو اولیه کارهای. سرشه باال

 رو دخترعموتون داشت قصد جانی اون. رسیدیم زود شکر رو

. مرده اون کرد فکر هوشه،بی دخترعموتون دید وقتی یعنی  بکشه؛

 وقتی. کنه دفنش بود کشته پیش وقت چند که دختری  کنار خواستمی

 قایم و کنهمی ول  رو دخترعموتون ترس از شنوه،می رو در صدای

 دکترن، نظر تحت هم دخترعموتون. کردیم پیداش اومدنتون قبل . میشه

 !نباشید نگران

های تمیز و شفاف نگاه کردم. از وقتی آنیسا را به به فضای بیرون از شیشه

جا ایستاده بودم و نگاهم را از آن اتاق عمل برده بودند تا به اآلن، این

منظره برنداشتم. دیاکو پشت در اتاق عمل بود کژال و بابا روی صندلی 

نیاز  نشسته بودند و هر کدام قرآن کوچکی در دست گرفتند و راز و

  .کردندمی

 کزایی یخانه آن هایصحنه جا بود؛ ولی فکرم سمت من جسمم این

 فقط که گناهبی دخترک آن جنازه. شدنمی محو چشمانم جلوی از  بود،

. بود شده دفن خاک خروارها زیر روانی موجود آن نخواستن خاطر به

کردم فکر می این به وقتی . بود شده خاک اسیر آرزو هزاران با که دختری
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 تپش از قلبم  رسیدیم امکان داشت آنیسا را از دست بدهم،اگر دیر می

  .آمدمی بند نفسم ایستاد،می

 جوری غرقت کرده؟چی داره این منظره که این -

 .دست به سینه و با لبخند سمت پدر برگشتم

ی جاست؛ ولی فکر و روحم توی اون خونهجاست، جسمم ایننگاهم این -

کردم؟ به نظرتون کار می. اگه جای اون دختر آنیسا بود، باید چیلعنتیه

 !موندم؟زنده می

زبونت رو گاز بگیر! خدا رو شکر که هیچی نشده. انشاهلل همه چی خوب  -

 .شیمپیش میره. دوباره همه دور هم جمع می

 .پوزخند زدم به دیوار تکیه دادم

بل آنیسا توی هیچی نشده؟ مطمئنین؟ قتل سوفیا، دختری که ق -

زندگی اون روانی بود واقعاً هیچی نیست؟ اگه اون رو جلوی آنیسا کشته 

باشه، اکه بالیی سر آنیسا آورده باشه، اگه فشار روحی بهش وارد کرده 

ذره جون دادن بود.  -ها مهم نیست؟ قطعاً برای آنیسا ذرهباشه، واقعاً این

دونیم اون حتی نمی دونه توی اون خونه لعنتی چی گذشت؛کس نمیهیچ

جوری آدرس هتل رو پیدا کرد! از کجا فهمید آنیسا تهرانه؟ حیوون چه

وقت شما راحت کنه! اونام میکلی سؤال توی ذهنمه،د اره دیوونه
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 ایستادی میگی چیزی نشده، خدا رو شکر؟

سکوت کرد سرش را پایین انداخت انگار از گفتن چیزی مردد بود. با 

 .های در هم گره خورده به او زل زدمخمچشمان ریز شده و ا

 دونین که من خبر ندارم؟شما چیزی می -

 .کمی مکث کرد و نفس عمیقی کشید

 .دیاکو بهش گفت -

قدر عصبی بودم که دستم مشت شد. نگاه متعجبم انگار کر شده بودم. آن

 .را به او دوختم و نیشخند زدم

ن این بال رو سرش دیاکو به اون حیوون گفت دخترش کجاست که او -

 بیاره؟

حرف  خواد با دیاکونه، به دیاکو گفته یکی دو ساعت قبل دادگاه می -

بزنه؛ انگار از قبل همه چیز رو توی ذهنش چیده بود. با برنامه اومد جلو. 

قدر مظلومانه درخواست کرد، نتونستم بهش نه بگم. قبلش هم میگه اون

، حتی بهش گفته بود من چندباری که باهاش حرف زد متقاعدش کرد

 گول هم روز اون. بهتره زندگی یه حقش و لیاقت آنیسا رو ندارم 

 قرار سر دامون ولی ذاره؛می قرار هتل توی باهاش. خورهمی و هاشحرف

 .افتاد اتفاق اون دادگاه به رفتن قبل ساعت یک یا ساعت نیم دقیقاً. نمیاد
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 و بود داده تکیه دیوار به را دوختم؛ خود  گیج و گنگ نگاهم را به دیاکو

 .بود عمل اتاق در به نگاهش

 !تونم باور کنم دیاکو حقیقت رو گفته باشهنمی -

 یعنی چی؟ -

گین طالق چیزی مزخرفی برای خودتون دارین که می شماها یه قانون -

 د میره با کفن باید برگرده. غیر اینه؟خوبی نیست، دختر با لباس سفی

 .سؤالی نگاهم کرد

دونید اآلن توی فکرم چیه؛ امکان جوری نگاهم نکنید! خودتون میاین -

 .خواست اون دوتا دوباره به هم برگردونهداره می

 !چرنده -

 .عصبی مشتم را کف دستم کوبیدم

ذیتش نکرد. من دارم چرند میگم؟ داداشت برای بدبختی اون دختر کم ا -

 !دست نبود؟انتظار داری باور کنم با اون حیوون هم 

گفتم که ها فکر بیمار توئه! اشتباه از من بود، نباید بهت میاین -

 !بافی کنیجوری خیالاین

گفتی. مثل این چند روز که من مثل اسپند راست میگی، نباید بهم می -
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همیده آنیسا تهرانه، گفتم اون مرتیکه از کجا فروی آتیش بودم هی می

ترسیدین؟ بابا، تو کار رو کرده. از چی میتون بهم نگفت که دیاکو اینیکی

قدر آنیسا رو دوست داشتی! تو دیگه چرا؟ تو که جونت رو براش که این

دادی، اآلن چی عوض شده؟ چی تغییر کرده؟ این همون آنیساست که می

چیزی براش کم نذارم.  گفتینگفتی مرد باشم براش، که میهی بهم می

 !فهمم چی باعث شده بهش پشت کنیفهممتون بابا! نمینمی

 .کالفه نگاهم کرد

خواست به زندگیش گند بزنه، پشتش بودم من تا آخرین لحظه که می -

کنم؛ ولی آدم و بهش گفتم هیچ کار نکنه، من همه چیز رو درست می

خودش رو عروسک  ی امن من زد بیرون،حسابم نکرد. نصف شب از خونه

دست دیاکو و اون مرتیکه کرد. بهش گفته بودم اگه به حرفم گوش نده، 

 .باید قید من رو بزنه

گفت مامان رفته پیشش دست خودش نبود، توی فشار بود. کژال می -

تونه بکنه رو من می گریه کرده، ازش خواسته هر راهی که برای آزادی

 .انجام بده

 .نیشخند زد

کنه. همون کژالی که اومد این کار رو نمیوقت اینهیچ دروغه سارا! -

چرندیات رو بهت گفت، روز عقد دخترش با پررویی تمام اومده من رو 
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 دعوت کرده. این هم بهت گفته؟

 .پوزخند زدم و دست به سینه، به دیوار تکیه دادم

ی آخر هم اومده بهت گفته تا شاید تو بری و جلوش رو بگیری تا لحظه -

 .رت بود؛ ولی شما نرفتینمنتظ

سر و پا رو به نرفتم؛ چون اون انتخابش رو کرده بود. گفت اون الت بی -

 .تو ترجیح داده و اون رو دوست داره

جوری خودتون رو متقاعد کردین؟واقعاً نفهمیدین برای کمک به من این -

به کار رو کرده؟ یا به نفعتون بود خودتون رو به نفهمیدن بزنید؟ شما این

اش تونست گولتون بزنه، خام ی زنانهحرف مامان گوش دادین، با حربه

 !تونم درک کنم؛ ولی شما رو نهشدین. مادر رو می

 :کمی سکوت کرد و بعد از دقایقی آرام گفت

 سارا ولی برم؛ خواستم عقدش روز زندگی هر دوتون برام مهم بود.  -

 پس رو تو و بودن رفیق هم با گفت ست،پسره اون پیش دلش اون گفت

 حتی نیست، تو با دیگه دلش گفت سارا به رفتنش قبل شب اون. زده

 هم عقدش بعد تا گفت. کنه دورت اون از و بگیره رو دستت گفته بهش

کار بذارن همه چی تموم شه. به نظر تو، من باید چی ندن، خبر من به

 کردم؟می
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دونستید اون از کژال و آنیسا ها رو گفته، میمامان از خودش اون حرف -

هام نگاه کرد بهم گفت دل خوشی از اون دوتا خوشش نمیاد؟ تو چشم

مون اومده، همه چی به هم نداره. گفت از وقتی کژال پاهاش توی زندگی

 دونستین؟ها رو میکنه. ایناون به کژال حسادت میریخته. 

ی لبش را به دندان با ابروهای در هم گره خورده، به من زل زد و گوشه

 :گرفت

قدر دلت از اون پره؟ اون این چرندیات چیه به هم بافتی؟ چرا این -

ها فهمی؟ مادرت! اون و کژال مثل دو تا خواهرن. اینمادرته! می

 !یض توئهخزعبالت ذهن مر

آره ذهن من مریض؛ ولی بد نیست ببینی توی ذهن بیمار زنت چی  -

 !گذرهمی

های قفل شده، نامم را خواند. دستش را بلند کرد فقط عصبی با دندان

 .کمی مانده بود روی صورتم بخواباند که دیاکو دستش را در هوا گرفت

انداختین روی جا بیمارستانه. صداتون رو کنین؟ چتونه؟ اینکار میچی -

 !سرتون

شیم. گیرم از همه،تون دور میآنیسا که خوب شه، دستش رو می -

تون رو ذارم حتی یک لحظه فکرش سمت شما کشیده شه. قید همهنمی

کشین؛ زنم! شماها از پدر و مادر بودن، فقط اسمش رو یدک میمی
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 .واگرنه چیزی که باید باشین ما ازتون ندیدیم

ز کنارشان گذشتم. اآلن فقط سالمتی آنیسا برایم مهم ای احرف اضافهبی

 .ها بمانددهم کنار آنای اجازه نمیبود. بعد مرخص شدنش، لحظه

ترسیدم او را تنها امروز روز ششم بود که در بیمارستان مانده بودم. می

جا نشدم. دلم برای کردند، راضی به ترک آنبگذارم. هر چه اصرار می

کرد. هر پرستار و ام مید. ترس از دست دادنش دیوانهآنیسا تنگ شده بو

آمد، من راهش را سد یو(( بیرون میسیدکتری که از بخش))آی

 .شدندپرسیدم که کالفه میقدر سؤال میکردم، آنمی

داد وارد اتاق شوم. امروز سوخت اجازه میها پرستار دلش میگاهی وقت

 را بخش آن مخصوص لباس اشم دوباره با التماس اجاره دادند کنارش ب

 زندگی به امیدم تمام. بود دنیا جای بدترین یوسیآی من برای. پوشیدم

 دیدم،می تخت روی حرکتبی و ساکت را او وقتی. دادممی دست از را

 تنفس دستگاه مانیتورینگ،  دیدن با. کردممی مرگ آرزوی خود برای

و وحشت به جانم  ترس بود، وصل او به که هایدستگاه مصنوعی،

 .افتاد. آرام سمت تختش قدم برداشتممی

اش مثل روزهای قبل روی صندلی کنار تختش نشستم سرم را نزدیک

 .بردم

قدر خوابیدی؟ دلت برام تنگ سالم زلزله. پاشو دیگه! بس نیست این -

 بگن که منتظرم لعنتی اتاق  این در معرفت؟! چند روزه پشت نشد بی
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رو ببینه، بیا برو تو منتظرته؛ ولی هر روز با این رویا  تو خوادمی آنیسا

کس های قشنگت رو باز کردی. هیچکس نمیگه چشمسپری میشه هیچ

دیدیم، پسره نمیگه منتظری تا من رو ببینی. یادته داشتیم با هم فیلم می

تصادف کرده بود رفت توی کما، بعد دختره که باهاش حرف زد به هوش 

قدر مسخره بود، یعنی با حرف دختره برگشته؟! من اومد، تو گفتی چه

زنم بینم وقتی دارم باهات حرف میاش تو رویام میاین چند روز همه

کنی. نمیشه تو هم صدام رو بشنوی دلت برام بسوزه؟ هات و باز میچشم

 میگم خودم با هاوقتبعضی نمیشه توی واقعیت هم این معجزه رخ بده؟ 

زنه شنوه؛ ولی خودش رو به نشنیدن میرو می صدات سرتق دختره این

که تو رو حرص بده. اگه واقعاً این راه رو پیش گرفتی، برای مجازات و 

 !ذارمتنبیه من به خودت قسم تنبیه شدم، دیگه تا پای جونم تنهات نمی

خاطر من و کژال به زندگی برگرد. بدتر از من رحم کن بهم، برگرد. به 

که دکتر بهمون امید داده گفته عملت میشه. با این اونه که داره دیوونه

خوب بود، ضریب هوشیت خوبه؛ ولی کژال آروم شدنی نیست، هر روز زیر 

شمار های سفید موهاش به بیسرمه. دیاکو توی همین چند روز خال

 بخشی تو پاش یک بخش این توی پاش یک شده، خم کمرش  رسیده،

 .بستریه کژال که

شیم از این خواب لعنتی. پاشو! بسته ذره آب می -همون داریم ذرهمه

 !دیگه
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 .با صدای پرستار، خود را عقب کشیدم

جا بمونین. لطفاً برید آقای راد وقتتون تموم شده. خوب نیست زیاد این -

 !بیرون

های پرستار کمی سمت او خم شدم آرام در توجه به حرفبلند شدم بی

 :گوشش زمزمه کردم

عشق من! خیلی زیاد! این رو یادت بمونه، رامان  خیلی دوست دارم -

 .مون رو شروع کنیمآنیسا هیچه. پس زودتر بیا تا زندگیبی

دو روز دیگر هم گذشت روزهایی که برایم دردآور بود. آنیسا قصد بیدار 

شدن نداشت؛ انگار به خواب بیشتر نیاز داشت. تالفیِ تمام 

 .ن کرده بودهایش را در این چند روز جبراخوابیبی

 .کشیدمبار تنها پشت در اتاق انتظار نمیاین 

 .خواهر دامون هم منتظر و چشم به راه بود

 درگیر را روزی چند. بود آمده دو روز بعد از پیدا شدن آنیسا و دامون 

 و است بیمار برادرش که کند اثبات خواستمی او بود برادرش یپرونده

 .شود بستری تیمارستان در باید

 با پر توپ با لحظه اول وقتی جلوی در بیمارستان خود را معرفی کرد  در

 را آنیسا که خواست التماس و گریه با دیدم وقتی ولی کردم؛ برخورد او

 حتی نیست، مقصر که او گفتم خود با. سوخت حالش به دلم ببیند،
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 .کنیم پیدا را آنیسا شد باعث او کمک

 شما دیدینش؟ -

 .یم نشستهالبخند تلخی روی لب

روی  هاش رو بهشنوم. چشمبینمش؛ ولی صداش رو نمیآره، هر روز می -

حرکته که روی تخت بینم. یه جسم بیرو نمی هاشکنه. خندهمن باز نمی

 .خوابیده

زنم که اثری داشته باشه، دلش به حالم بسوزه من هر روز براش حرف می 

هم دروغ میگن که اون  شاید یا شنوه،نمی زودتر برگرده؛ ولی انگار 

 .شنوهصدامون رو می

 :او هم مثل من تلخندی زد و آرام گفت

من همون روز اول که دیدمش ازش خوشم اومد. دختر شیطون و  -

کردم خام دامون شه. اصالً دوست داشتنی و پر انرژی بود، فکر نمی

اش بشه. وقتی دامون بهم گفت اگه بتونه کردم طعمهفکرش رو نمی

روز بهش خندیدم و گفتم عمراً بزنه پول خونه رو بهم میده، اون مخش رو

کردم، اون هم گول قیافه و زبون بهت پا بده؛ ولی انگار من اشتباه می

 .های دامون رو خورده بودبازی

 :وسط حرفش پریدم
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خواست من رو تنبیه کنه، هیچ حسی به داداشت نه، اون فقط می -

 .نداشت

 :ابرو باال انداخت و گفت

 مطمئنی؟ -

 .سرم را به عالمت مثبت تکان دادم

آره، مطمئنم. اون برای آزاد شدن من از زندان زن اون شد واگرنه هیچ  -

 .حسی به دامون نداشت

 .متعجب شانه باال انداخت

ها که دامون بهم نگفته بود. چه خوش خیال بودم که فکر هه! چه دروغ -

ه و هیچ مشکلی نداره. خیالم راحت شده بود الأقل خوشبخت کردم می

 راست یروده یه دامون  این سر و سامون گرفته؛ ولی خیال باطل بود.

 دروغ هاوقت خیلی. زدمی توهم بچگی از کالً. نیست شکمش توی

 بابام، هایحساسیت. کنه جلب خودش به رو بقیه توجه که گفتمی

تأثیر گذاشت؛ ولی با همه این اوصاف  روش همه هااین مامانم، هایگریه

خواست براش تهیه مامان و بابام خیلی دوستش داشتن. هرچی می

لی به الالش گذاشتن، تهش شد این. بچگی یه قدر لیکردن. اینمی

قدر دختر دورش دونی چهدردسر داشت، بزرگ شدنش هزاران دردسر! می

د، از طرفی هم عاشق کرد. غرورش زیاد بوبود؟ ولی به هیچکس نگاه نمی



 

 

 WWW.98IA3.IR 413 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

 ترینکوچیک یا  سوفیا بود. کسی جرأت نداشت نگاه چپ به اون بندازه

 که  شد شروع روزی از هامونبدبختی یهمه. بکنه سوفیا به احترامیبی

 بیرون اتاقش از و بود خودش توی مدت یه شد، گیرگوشه  .رفت سوفیا

رست مثل زمانی شد که د. بود کرده تغییر آسمون تا زمین اصالً. اومدنمی

 سرش، باال آوردم پزشکروان یه زور به! بودم ترسیده  فهمید مادرم مرده.

 من تا شده خوب که کردمی بازی فیلم شاید یا شد خوب یواش -یواش

 دونستمنمی  .ترکیه برگشتم شد، بهتر دیدم وقتی. بردارم سرش از دست

 .ذاشتمش نمیتنها واگرنه بیوفته، بد اتفاقات همهاین قراره

لرزید. هایش میریخت. شانهدستش را جلوی صورتش گرفت و اشک می

 !دلم به حالش سوخت، واقعاً زندگی سختی داشت

نهایت باورم نمیشه اون کسی رو کشته باشه. اون هم دختری که بی -  

عاشقش بود و پدری که واقعاً چیزی براش کم نذاشت! منه 

م ما رو ترک کرده، برای همین پدر  کردممی فکر همیشه احمق 

وقت دنبالش نگشتم، تازه ازش کینه به دل گرفته بودم. درسته دل هیچ

خواستم، اون هم به وقت مرگش رو نمیخوشی ازش نداشتم؛ ولی هیچ

 !دست برادرم

ترس وجودم را احاطه کرد .من هم   ،lcu با دویدن پرستار و دکتر سمت

 را در پرستار  وارد بخش شوم، پشت سرشان دویدم؛ ولی تا خواستم

 اتفاقی آنیسا برای دانستمنمی اصالً. شدنمی دیده چیزی بیرون از. بست
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 .شده بد حالش دیگر مریض یا افتاده

قدر پرسید. من آندریا هم کنارم ایستاد و با استرس پشت هم سؤال می 

 .ترسیده بودم که قدرت حرف زدن نداشتم

 شده؟یم چیچرا کسی بیرون نمیاد ببین -

در جوابش فقط سکوت کردم و چشم به راه بودم تا کسی از در بیرون 

 .بیاید

 .میرمچرا چیزی نمیگی؟ دارم از استرس می -

 :کمی سکوت کرد و دوباره پرسید

 اگه اتفاقی براش افتاده باشه چی؟ -

 :عصبی و پر از خشم سمتش برگشتم

اش یی سر آنیسا بیاد، زندهبال اگه خدا  هنر دست اون داداش روانیته! به -

 .کنم روزی هزاربار آرزوی مرگ کنهذارم. کاری مینمی

زد. سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. دست خودم نبود، دلم شور می

دانستم این دختر گناهی که میاعصاب و روانم به هم ریخته بود. با این

 .کردا بدتر میافتادم و این حالم رندارد؛ ولی با دیدنش یاد دامون می

ترین لحن ممکن با او حرف بزنم؛ ولی انگار مؤفق سعی کردم با آرام
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 .نبودم

جا درست جا نباشین، لطفاً برین! اصالً بودنتون اینبهتره شما این -

عموم نیست. شما هیچ نسبتی با دخترعموی من ندارین، اگه عمو و زن

کنن. به صالحتونه یجا ببینن، مثل من باهاتون برخورد نمشما رو این

 .جا نباشیناین

 :اش را پاک کردهای روی گونهکمی سکوت کرد با پشت دست اشک

که یه خبر ازش هرچی بگن حق دارن؛ ولی بذارین من بمونم. همین -

 .خوام مطمئن شم حالش خوبهجا میرم. فقط میبهم بدن، از این

کردی ستریش میکاش قبل این اتفاقات، اون داداش تیمارستانیت رو ب -

 .افتادها نمیکه امروز این اتفاق

 قلبم ضربان. شدم نزدیک در به دیگر حرفی نزد من هم سکوت کردم و 

 دستم روی را  امپیشانی  و چسباندم در به را دستم. زدمی تند

 .نگذارد تنهایم که خواستم آنیسا از التماس، و خواهش با و  گذاشتم

امان برگرد. بیشتر از این نذار عذاب بکشم. به برگرد آنیسا، تو رو جون ر -

کنم خودت قسم دیگه تحملش رو ندارم! صبرم تموم شده. خواهش می

میرم. تو برگرد، قول میدم هرچی تو بگی تنهام نذار! من بدون تو می

برمت خرم، میبرمت زیر بارون برات بستنی میچشم بسته قبول کنم. می

قدر دوست داری آب بپاشی روم، ذارم هر چهشمال لب ساحل می
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برمت همون ساندویچی که دوست داری هرچی دوست داری سفارش می

خدا هر چی تو بگی همون میشه!  بدی، اصالً به کثیفش اهمیت نمیدم. به

 !تو فقط برگرد

هایم را پاک کردم. بدون با نزدیک شدن صدای پای دریا، سریع اشک

 :ن انداختم که آرام پرسیدکه به او نگاه کنم، سرم را پاییآن

 ترسی؟می -

 .بغضم را پایین دادم و نیشخند زدم

که نتونم خودم رو کنترل دونی از چی؟ از اینترسم، میآره خیلی می -

 .کنم یه بالیی سرت بیارم

 .لرزید، کمی از من دور شدصدایش می

ترسم اتفاقی بیوفته کار کردم؟ من هم مثل تو نگرانم! میچرا؟ مگه چی -

 . ...و

هایی ام را تهدیدوار سمتش گرفتم. با دندانسمتش برگشتم انگشت اشاره

 :که از عصبانیت قفل شده بود گفتم

بار دیگه دهنت رو وا کنی انرژی منفی بهم بدی، این بیمارستان رو یک -

کنی! . قدمت نحسه! چرا گورت رو گم نمیکنمروی سرت خراب می

جا برو! با چه زبونی بهت حا هیچ تأثیری نداره، پس لطفاً از اینبودنت این



 

 

 WWW.98IA3.IR 417 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

 بگم متوجه شی؟

ام را به دیوار دادمـدریا هم با فاصله از من، روی زمین نشست سرش تکیه

. دلم به حالش سوخت؛ ولی واقعاً تحمل هایش گذاشترا روی زانو

ا نداشتم. ال صدای باز شدن در، نگاهم را از او گرفتم و با دو دیدنش ر

 .سمت دکتر که بیرون آمد رفتم

 .چی،شد دکتر؟ من همراهِ آنیسا راد هستم -

جانی روی ام گذاشت. لبخند بیدکتر نگاهم کرد و دستش را روی شانه

 .هایش نشستلب

بود کدوم رو نگران نباش، حالش خوبه. انگار بین مرگ و زندگی مونده  -

 انتخاب رو دنیا این بود، بیشتر دنیا این به وابستگیش انتخاب کنه؛ ولی 

 .اومده هوش به مریضتون. کرد

هایش را خورد کنم، خواست مشتم را در دهانش بکوبم و دنداندلم می

 .زدسرد و آرام حرف میقدر که خونآن

 .ای کشیدم و لبخند روی لبم نشستپوف کالفه

هاش رو باز شده؟ دیگه نباید توی اون اتاق باشه؟ اآلن چشمخطر رفع  -

  کرده؟
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 :تر از قبل گفتسرد فقط لبخند زد و سرش را تکان داد. آرامدوباره خون

مونه، از فردا میارنش توی بخش. های ویژه میامشب رو توی مراقبت -

 .تر بیای مالقاتشتونی بری خونه استراحت کنی، تا فردا سرحالدیگه می

 تونم اآلن ببینمش؟نمی -

هیجان براش خوب نیست، بهتره تا فردا صبر کنی. تو که تا اآلن صبر  -

کردی، یه امشب هم تحمل کن. به نظرم برو یکم به خودت برس که 

 .وقتی دیدت، پشیمون نشه

لبخند زد و از کنارم گذشت. نفس راحتی کشیدم و به دریا که سمت 

 .ز ترسش به من نزدیک نشددکتر رفت نگاه کردم. بدبخت ا

که دکتر رفت، با چشمانی که خیس از اشک بود، با کمی فاصله از بعد این

من ایستاد. انگار خیلی ترسیده بود. نن هم از رفتارم پشیمان بودم. تا 

 :خواستم حرف بزنم، او گفت

خواستم خوشحالم که حالش خوبه، امیدوارم من رو ببخشین. من نمی -

دونین شاید اگه من هم جاتون، قط دلم پیشش بود. میاذیتتون کنم، ف

کردید! کردم؛ ولی ای کاش یکم من رو درک میبودم این برخورد رو می

 از کدومهیچ مقصر من  فهمیدید من هم حال خوبی ندارم.ای کاش می

 قشنگ زندگی وقتهیچ من برای نبودم، برادرم و خودم زندگی اتفاقات

 داره من برای که اینی ناک بود. اصالً نفهمیدم درد و مزخرف خیلی نبود،
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 خودم با هامتنهایی توی همیشه. وحشتناک فیلم یا زندگیه گذره،می

 دوست رو زمین که هاییاون فقط کاش داشتم، انتخاب قدرت کاش گفتم

 پرسیدنمی خودمون از نطفه بستن قبل کاش. اومدنمی دنیا به داشتن

یگه بذاری؟ دوست داری یه زندگی بهت د دنیای توی پا داری دوست

بدیم؟ یا حدأقل نیمی از این جهنم کوفتی که برامون ساختن و نشونمون 

دادن تا بتونیم تصمیم بگیریم به این جهنم پا بذاریم یا نه، می

 نذاشتن ایدیگه انتخاب  جهنم، این توی دادن مونهول  جوری همین

قدر آدم بدی ندگی قبلیم اینز توی شاید میگم هم هاوقت بعضی. برام

  .بودم که این زندگی حهنمی حقمه، دارم تاوان میدم

 :لبخند تلخی زد و ادامه داد

خالصه هرچی که بود، چه شیرین، چه تلخ، توی سرنوشتم هست و باید  -

تحمل کنم، حق اعتراض هم ندارم. اآلن هم نیومدم بگم ازتون دلخورم یا 

وقت زود قضاوت نکنید، گناه برادرم رو به دلم گرفته فقط اومدم بگم هیچ

پای من ننویسین. به آنیسا بگین من رو ببخشه، بگین من از هیچی خبر 

 .نداشتم

 را چشمانم. گرفت دلم. نداشتم درستی برخورد  از خودم عصبی بودم،

 من به پشتش او کردم، باز را چشمانم وقتی. کشیدم عمیقی نفس و بستم

 .داشت رفتن قصد و بود
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 دریا خانم؟ -

 .مان را پر کردمکه برگردد، ایستاد چند قدم فاصله بینبدون این

. نبود خودم دست خوام، حالم خوب نبود. هرچی گفتم هم معذرت می -

. ببخشدتون بخواد که  نیست دلخور شما از کسهیچ بگم هم این

 .باشه کامتون به دنیا این بعد امیدوارم

 ((نه ماه بعد))

 (آنیسا)

پشت پنجره ایستادم به این چند وقت که گذشت فکر کردم. به اتفاقاتی 

های رامان، همه و همه در های اطرافیانم، به عاشقانهکه رخ داد، به حرف

 .کردچرخید و فکرم را درگیر میسرم می

که برگردم اجازه ورود دادم. در باز شد رامان با روی با صدای در بدون این

 .خوش وارد اتاق شد

 .خانمسالم حاج -

 .لبخند روی لبم نشست چند وقتی بود که این نام را روی من گذاشت

 جوری صدام نکن؟مگه نگفتم دیگه این -

 .خندید و سمتم آمد
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 .چی صدات کنم عشق من، زندگی من، نفس من، عمر من،جون من -

رفت لبخند عمیقی روی زد دلم غنج مینفسم تنگ شد، قلبم تند می

 .تهایم نشسلب

 !دیوونه -

 :مقدمه پرسیدبی

 رو کردی؟ فکرهات -

 :هایم برگشتدر کسری از ثانیه تمام حس

 .اهوم -

 خب نتیجه؟ -

 .دو دلم -

 رفت پنجره سمت و دستش از دور کمرم جدا شد کالفه پوفی کشید 

 .گرفت دندان به را لبش یگوشه

من دوستت که خوایم؟ به اینی چی؟ غیر اینه ما دوتا هم و میواسه -

 دارم شک داری؟

 . ...من نگفتم به عشق بینمون شک دارم، فقط -
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پاکت سیگارش را در آورد یک نخ سیگار را جدا کرد فندک طالیی رنگش 

ی آتشش را فشرد و پک عمیقی به سیگار زد و عصبی را گرفت دکمه

 .دودش را بیرون داد

 .خس افتاد -ام به خسکرد سینهبوی سیگار اذیتم می

پاییدمش، پنجره را باز کردم. چند تار موی حالی که زیر چشمی می در

 عصبی وقتی. بود شده متورم گردنش رگ بود شده سفید اش کنار شقیقه

 .دادمی دست او به حالت این خورد،می حرص چیزی از و بود

قدر دلم خورد باال برده بود. چهحایی که تا میآستین پیراهنش را تا آنج

 را خود کرد ای آشفتگی درون و بیرونش، هرچه سعی میگرفت برمی

 .نبود مؤفق دهد، نشان خوب

 مگه قول ندادی سیگار نکشی؟ -

 .کنمقول ندادم، گفتم کمش می -

 مگه نمیگی کنار من آرومی؟ -

حق بده بهم، توی فشارم. بهت میگم بیا از این شهر کوفتی بریم  -

دونم کنی. نمیحساب نمیمون رو بسازیم، اصالً من رو آدم زندگی

مشکلت چیه؟! آخه وابسته به خانواده هم نیستی که بگم دلتنگشون 

خوای مونه، اون هم اینه که حتماً من رو نمیمیشی فقط یه دلیل می

 .دیگه
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دستم را سمتش بردم وسط سیگار که بین دو لبش بود را گرفتم. حرکاتم 

نگاهم کرد. سیگار را با ترین حالت ممکن را زیر نظر داشت با مظلومانه

حرف رویش قرار گرفتم. بیی آهنی پنجره خاموش کردم و روبهلبه

نگاهش کردم دستش را بلند کرد و موهایم را پشت گوشم گذاشت و آرام 

 :گفت

 چرا دوستم نداری؟ -

 کی گفته دوستت ندارم؟ چرا نباید دوستت داشته باشم؟ -

ذارن زندگی کنیم. مامان من میجا نخدا این پس چرا نمیای بریم؟ به -

مونه، بینی؟! بابا هم که کالً مثل سرباز میرو ببین، رفتارهاش رو نمی

 .کنهاش دستور بده اطاعت میهرچی فرمانده

خوام از خدا خسته شدم! دیگه نمی جا که چی بشه؟ آنیسا بهبمونیم این

 فهمی؟دستت بدم! می

گونه زندگی دانستم حق با اوست؛ ولی تا کی باید اینفهمیدم، میمی

افتاد، چه کسی بود که مان میکردیم؟ اگر در شهر غریب اتفاقی برایمی

 مان کند؟کمک

ها دوست ندارم مامان و بابات فکر کنن که من تو رو ازشون گرفتم، اون -

 .که جز تو کسی رو ندارن
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 .ها فکر نکنتو به اون -

که تک و تنها به خودمون چی؟ به خودمون اجازه دارم فکر کنم؟ به این -

کس و کار زندگی بگذرونیم! اگه اتفاقی افتاد کی توی یه شهر غریب و بی

خوای ها اوکی، کارت رو میمون کنه؟! اصالً همه اینهست که کمک

 کار کنی؟ اصالً کار هم هیچی، تو هر ماه باید بری دکتر خودت و بهچی

خوای هر ماه پاشی بیای و برگردی؟ اصالً دکتر هم دکتر نشون بدی. می

کار کنم؟ اگه دیدی توی تهران تنها هیچی، من تک و تنها توی خونه چی

تونم توی خونه دووم بودم، صبح تا شب سرکار بودم. اآلن به نظرت می

. در هامون هستن، دلم گرفت میام پیش مامانمجا الأقل خانوادهبیارم؟ این

یواش دلش نرم  -بختیم، یواشعمو هم ببینه ما با هم خوشضمن زن

 .خوامشینه، من این رو نمیمون بیشتر کینه توی دلش میمیشه با رفتن

رو هم در چشمانم خیره شد، تند نبود، خشن نبود؛ ولی مهربان و خوش

 .توانستم حسی در نگاهش ببینمنبود. انگار یک حالت خنثی داشت. نمی

 خوای چیزی بگی؟نمی -

 یادته وقتی به هوش اومدی، اومدم باال سرت بهت چی گفتم؟ -

 .لبخند زدم و فکرم به آن روز پرواز کرد

*** 
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بار او را با ریش وقتی چشم باز کردم کنار تختم ایستاده بود. برای اولین

 .دیدمبلند می

 !باألخره چشم باز کردی سفیدبرفی -

 :حال جواب دادمبی

 .دارهنمیی عذابی که دست از سرت بربرفی نه، ملکهسفید -

 .جا جهنم باشهتو جون منی! هرجا بری، دنبالت میام، حتی اگه اون -

 ها چی میگه؟این ریش -

 :هایش کشید و گفتدست به ریش

قدر نبودنت اذیتم کرده که حوصله یه قدم از پشت در این میگه این -

برسه حموم و خونه و حتی حیاط ورتر رفتن و نداشتم چه اتاق اون

هات و باز کنی اینه رسمش بیمارستان تو که من رو دق دادی تا چشم

 نامرد؟

خواستم که جایی که میزدی با اینخاطر تو برگشتم، هی صدام می به -

 .بود انگیزتر وسوسه تو صدای ولی بود؛ برم خیلی وسوسه انگیز 

 یح دادی؟پس جهنم کنار من بودن رو به بهشت ترج -

و عشق رو به هر چیز زیبا و قشنگی ترجیح میدم. بهشت و من آرامش  -
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کرد برم ام میجهنمی نبود، یه سیاهی مطلق بود تهش نور بود، وسوسه

 .ذاشتجلو؛ ولی صدای تو نمی

که اول من رفته باشم. تو تو بدون من حق نداری جایی بری، مگه این -

 .بخوای پشتم بیای مشکلی نیست

*** 

 :لبخند زدم و آرام زیر لب گفتم

 .اش و یادمهخیلی حرف زدیم، همه -

کنه کجا باشیم، فقط خوبه که تا آخر یادت بمونه. برای من فرق نمی -

خوام کسی اذیتت کنه، خوام تو خوشحال باشی، آروم باشی! نمیمی

 خوام دوباره تنهام بذاری! خواسته زیادیه؟نمی

 .وقت هر چی تو گفتی، میگم چشمن، اونجا بموتو تا ابد همین  -

 مونیم؟ریم، توی همین شیراز میجا نمییعنی از این -

تونم که زور بگم بهت. جوری ببرمت؟ نمیوقتی تو دوست نداری، چه -

 !نظرت برام مهمه

 .با یادآوری دادگاه دامون، سرم را بلند کردم و او متعجب نگاهم کرد

 شده؟چیه عشقم؟ چی -
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 .امروز دادگاه دامون بود -

 .آره، میزدونم -

 شده؟خبر داری چی -

 :شانه باال انداخت و گفت

کردم حکمش اعدامه؛ ولی بستریش کردن. اون مریضه، حالش فکر می -

 .هم اصالً خوب نیست

سوزه؛ ولی موندم بود حالت عادی نداره. خیلی دلم براش میمعلوم  -

که قبل اون مون حالش خوب بود با اینقدر اوایل دوستیجوری اینچه

 .پدرش رو کشته بود

قدر مثل یه فرد عاقل ها یه دوره اینای، اینبهش میگن جنون دوره -

 تونه حتی شک کنه که این شخص مریضه؛کنن که کسی نمیرفتار می

 جلو هیچی که دارن وارمجنون هایی هم رفتار غیر عادی ولی یه وقت

 جواب وقتی اشخونه بود آورده که روزی همون رو سوفیا. نیست دارشون

. بود برده رو تو که خرابه اون توی برد و کرد هوششبی داد، بهش رد

 یک. بود زندانیش سوفیا کرد، ازدواج تو با و بود تو کنار که مدت تمام

  .که تو رو ببره توی اون خونه، سوفیا رو کشتفته قبل اینه

شد. ی سوفیا یک لحظه هم از جلوی چشمانم رد نمیرو برگرداندم، چهره
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اش، لبخندش، همه و همه در ذهنم چندین و چندبار اش، طنازیزیبایی

 .تکرار شد

سوفیا افتاد. شاید واقعاً عشق شاید اگه سوفیا کنارش بود این اتفاق نمی -

 .اون رو به جنون کشوند

 :لبخند تلخی زد و دست به سینه تکیه به دیوار داد و گفت

های مادرش، اون بیماریش، ریشه از بچگیش داشت. رفتار پدرش، گریه -

 !ها کم چیزی نیستتنهاییش، این

 جوری نشد؟خب چرا دریا این -

دریا ایران عزیز دلم، قرار نیست روحیه همه یکسان باشه که! در ضمن  -

نبود، اون هم آدم سالمی نیست. وقتی باهاش حرف زدم فهمیدم اون هم 

 .ست اصالً امید به زندگی نداشتاز زندگی خسته

 شدن؟چه حکمتی بود که این برادر و خواهر باید سر راه من سبز می -

شد جون دونم شاید اگه تو نبودی تا اآلن این رازش فاش نمینمی -

 .افتادتو خطر می ایدخترهای دیگه

اش شاید؛ ولی دخترهای زیادی دورش بودن خیلی شانس آوردن طعمه -

 .نشدن
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  :سرش را تکان داد و متفکرانه گفت

خیال، بهش فکر نکن. با فکر کردن به گذشته نمیشه چیزی رو اهوم. بی -

 کنی. فراموشش کن! باشه؟درست کرد، فقط خودت رو اذیت می

 .کنم دیگه بهش فکر نکنمسعی می که سخته؛ ولیبا این -

ها حرف آفرین. حاال که دختر خوبی شدی نظرته امشب با مامان این -

 بزنیم؟

 :ابرو باال انداختم و با لبخند گفتم

 .مادرت سکته نکنه صلوات -

 :ام را کشید و گفتاو هم خندید و بینی

کنیم. کجای دنیا دیدی مادرشوهر عروس رو دوست داشته درستش می -

 .هاباشه؟ تو هم یکی از اون

 :شانه باال انداختم و گفتم

 .واهلل خیلی دلش هم بخواد من عروسش بشم -

 :ای گفتابروهایش در هم گره خورد و با حالت بامزه

به پسر  من قربون عروس ننم برم. بله که درسته. خیلی دلشون بخواد -



 

 

 WWW.98IA3.IR 430 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

 .ذاریمی لیاقتبی این سر منت  مردنیش جواب مثبت بدی

ای غم به دلمان راه باز کند بدون فکر به که لحظهبلند خندیدیم بدون این

گذشته، بدون درد و غمی خندیدیم و چشم به آینده بستیم تا قلم خدا 

 .چه که مقدور است بنویسدبرایمان آن

 !ارمدوستت دارم رامان، خیلی دوست د -

 من بیشتر عزیزم، تو بهترین اتفاق زندگیم -

 ((چند سال بعد))

ها تنها کنار دریا روی همان صندلی چوبی که روزی ما را مهمان مدت))

گذرانم تا مان بود وقت میخود کرده بود و تنها شاهد خاطرات شیرین

 .مان حکم فرما شودشاید روزی برگردی و دوباره عشق میان

 و بگویی عشق از تو شویم  خیره کرانبی آبی به و نشینیم  دوباره با هم 

  .کنم سیراب را خود تو احساسات از لبریز من

خرامان  -کاش روزی بیایی، دستانم را محکم بگیری در ساحل خرامان  

قدم بر داریم غرق شویم در عشق و دوست داشتن بیا و مرا از زندان 

ابدی هستم با یک عمر هم تو من زندانی حبس زندگی نجات بده. بی

 .صحبتی با کوله بار غم و اندوه

ات بگذارم تو از بیا و دوباره دستانم را بگیر نوازشم کن سر روی شانه

صدا طور بیتو گذشت، مثل قبل همانعشق بگو و من از لحظاتی که بی
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 .بیا بدون در زدن وارد قلبم شو

 !پایان ترین عشق منبی

کران برای آمدنت چوبی و آبی دریای بی هاست من و این صندلیسال

 .کنیملحظه شماری می

 .آیی و ما منتظر آمدنت هستیمدانم میمی

 رنگ شد انتظار در نگاه زیبای توچه بی 

 و من

 با تو بودن هستم پر از بهانه

  آری بیا و زندگی را به کامم شیرین کن

 (((.و موج دریا را با آمدنت به آرامش دعوت کن

 این برای پایان داستان قشنگه؟ رامان -

اش درگیر بینیمت همهخدا ما که نمی یعنی تو من رو کشتی! به -

 نوشتنی. آخه من پیش کی برم شکایت کنم؟

با قهر رو برگرداندم و توماج پسرم با دو خود را در آغوشم انداخت و با 

  :شیرین زبانی گفت

 (.س منمن قبونت بلم. )من قربونت برم.( نبس من. )نف -

 :رامان بلند خندید و بالشتک کنارش را سمت او پرت کرد
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چسبه به زن من بینه میور تا چشم من رو دور میبیا برو گمشو اون -

 .اش میرهقربون صدقه

ام را بوسید و برای توماج خود را بیشتر به من چسباند و محکم گونه

 :رامان زبان درازی کرد

 (.)تو هم برو مادرت رو بغل کن تو هم بلو مادلی لو بلغ کن. -

که آخ من فدای اون بلغ گفتنت! آخه چه کاریه این غ رو به جای این -

خوای مثل بابات آخر بذاری، بذار وسط؟ درست بگو مادرم تا کی. می

 خنگ باشی؟ یکم هوشت نباید به من بره؟

 هه، هه، هه! بابا باهوش! نکشی ما رو با هوشت. پاشین بسته لوس بازی -

 .ی باباملباس بپوشین بریم خونه

 آخر نگفتی ته این داستان خوب بود؟ -

 .ها بهتر بودخیلی غمگین بود خوشم نیومد، قبلی -

 یعنی تغییرش بدم؟ -

 .بریمدونم، خود دانی. اثر خودته ما توش دست نمیچه می -

ای برایش رفتم و کالفه دفتر و خودکار را روی میز گذاشتم چشم غره

را روی پاهایم نشاندم و مثل همیشه سفارشاتی که هیچ کدام را توماج 
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 .داد گوشزد کردمانجام نمی

جا آروم بگیر. مادر جون دوباره حالش بد توماج جون مامان رفتیم اون -

میشه، دکتر باید ببریمش. تو که دوست نداری ببریمش بیمارستان! 

  دوست داری؟

 (.نه با پیدر جون بازی تنم)نه با پدرجون بازی کنم -

 :رامان لبخند زد و آرام زیر لب گفت

پس چرا خودت رو خسته  کنه.تو که هرچی بگی کار خودش و می -

 کنی؟می

توماج از بغلم پایین آمد و شکلکی برای رامان در آورد و سمت اتاقش 

 :دوید. هردو آرام خندیدیم نگاهم را به رامان دوختم و گفتم

 چه زود گذشت! مگه نه؟ -

 .ولی پدرم رو در آوردی تا بگذره -

 .غرو شدی -ها خیلی غرتازگی -

 واقعاً؟ -

ی جوری نبود، مطمئنن به خانوادهتو ما رادها کسی این اهوم. واهلل -

 .مادرت رفتی
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خوای دست از سرش ی خونه افتاده. کی میچاره مادر که گوشهبی -

 برداری؟

ها و واهلل درست نیست بگم؛ ولی خدایی به خاطر چشم و هم چشمی -

هایی که داشت این بال رو سر خودش آورد. آخر هم از منی که حسادت

 .گفت حاللم کناومد، شدم پرستارش. حاال هی میش نمیخوش

 .اومدتو هم که بدت نمی -

شون من کنی مریض بودن بقیه و درد کشیدناگه دیدت اینه و فکر می -

 .کنه، باید بگم خیلی پستی که من رو نشناختیرو خوشحال می

 مان به دعوا ختم شد و من با قهر سمت اتاقم رفتم.دوباره پایان حرف

کرد، من ناراحت البته مثل همیشه مقصر من بودم اگر او شوخی هم می

شدم. پشت سرم وارد اتاق شد و در را بست دست به سینه به در تکیه می

 .کردم زل زدجا میها را جابهداد و به من که الکی لباس

 .اتاق تمیزه، زحمت نکش. شما بیا توی بغل من استراحت کن -

 .خوامنمی -

گذره من بیشتر هات بره! چرا هر روز که میقربون این لجبازیرامان  -

 قدر دوست دارم؟ به نظرت طبیعیه؟شیدات میشم؟ چرا آخه من این

رو برگرداندم و لبخند روی لبم نشست لبخندم را از او پنهان کردم و دلم 
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 .هایش غنج رفتبرای حرف

پشت نفهمیدم کی به من نزدیک شد و دستم را در دستش گرفت و 

تر شد و در ام گذاشت و نزدیکدستم را بوسید دست دیگرش را دور شانه

 :گوشم گفت

 .خیلی دوست دارم زندگیم! خیلی زیاد -

 .چشمانم را بستم چیزی که در ذهنم نقش گرفت را به زبان آوردم

 رسهآخرش یکی از راه می -

 هاستکه بودنش جبرانِ تمامِ نبودن

 هاستشکستنها و دلجبرانِ تموم دلتنگی

 کنهیکی که با جادویِ بودنش دنیات رو عوض می

کس تو بینتت که هیچکنه طوری میها فرق میانگار دیدش با همه آدم

  رو ندیده

 .شنوه که هیچ کس نشِنیدهجوری تو را می

 با که کنهمی لبریز محبت و ات رو از دوست داشتن و و جوری روحِ خسته

و حسرتی تو دلت  ی نه هیچ خواستهدار آرزویی نه دیگه وجودش

 .مونه. هروقت این حس رو داشتی، این یعنی عشقمی

جوری قربون قدر دوست دارم که وقتی اینمن هم دوست دارم! این -

هامون خواد دنیا وایسته و هیچ وقت این لحظهام میری دلم میصدقه
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 !تموم نشه

 ۱۴۰۱/۸/۱۵پایان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 WWW.98IA3.IR 437 ر نودهشتیابکاراطمه رنجبر ف  –صید دل 
 

 

 

 

 

  به آدرسیت در انجمن وهای بیشتر و عضجهت دانلود رمان 

 .IR3ia98www..مراجعه کنید 

 @98Ia.irآدرس انجمن در اینستاگرام: 

 www_98iia_comآدرس انجمن در تلگرام: 
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