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 خالصه:

 

 شود یم دایدخترک پ کی! یا کم گذاشته یزیچ یکن یکه حس م ییجا در دل روزگار در آن کشد یزمانه آدم را م

قدر نخورده، روحش  روحش را آن یکرده که غذا لشیتبد یبه آدم یکس یب نیمانده و هم کس یب ایکه در دل دن

 است... بودههرگز ن ییکه گو شود یآن چنان ذوب م ،یگرم میپژمرده شده و با هر نس

 

 :مقدمه

 

 شدن دارم! دهیکه احساس در دمیرس ییآن جا به

 ...اندازد یجهنم م ادیکه تنگناست و درجه حرارتش من را به  ییآن جا به

 ام؟ مرتکب شده ییاحساس؟ من چه خطا نیا دیگو یم چه

 :دیگو یاز درونم م ییصدا

 !«؟یا به خدا دل نسپرده که نیتر از ا خطا»
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 خب مادرم ترس زلزله را داشت. یاتاقم بگذارم؛ ول ی پنجره یتختم را جلو خواهم یکه م گفتم یبه مادرم م شهیهم

و منتظر  کردم یرا م ام ینه! زندگ ایبود که بر سرم نازل شود مهم ن میزلزله نداشتم. برا یبرا یکه نبود، غم حاال

 بودم که فقط تمام شود.

و  کردم یداده بودم. به رفت و آمد مردم نگاه م هیپنجره تک واریتختم نشسته بودم و سمت چپ بدنم رو به د یرو

و  کردم ینگاهشان م« را دارند یمردم که حداقل کس نیخوشا به حال ا: »گفتم ینم یا شهیکل یمثل آدم ها

 :گفتم یم

 «برسد که مانند من تنها هستند. یبه داد کسان یکی»

 خاص از مردم را! ی حال آن گونه کردم یم درک

آغوش  هی خواهد، یآغوش گرم م هیام! دلم  من دل شکسته د؟یمرا د یزجه ها یچه کس م؟یبودم به که بگو تنها

 !ابیعشق کم هیناب، 

 ام هیگر نیغمگ لمیف کی دنیمانند قبل آن طور نبود که با د گریم را با تموم وجود حس کردم. داشک یها قطره

 و نفهمم. ردیبگ

است را هم  یجار میکه با شدت در رگ ها یخون کنم یقدر حس لمس کالبدم باال رفته که احساس م ها آن یتازگ

 .کنم یحس م

 .زنم یو نه حرف م خورم ینه م شنوم، یم نه

 .ام یینایشده در حس المسه و ب میحواسم تقس تمام

 !زارم یب رانیاز ا ریغ ییعمر دارم از هر جا تا

 زدم. رونیتخت بلند شدم. پنجره را بستم و بعد از خاموش کردن چراغ قرمز رنگم از اتاق ب یرو از

 ییلب به غذا توانم ینم ! چهار روزه کهستیچهار روزه گشنم ن ینبود که غذا نخورم؛ ول میها یوقت از ناراحت چیه

 بزنم.

 و رو کرد. ریرا ز ام یچهار روز، تمام زندگ نیا
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بار هم  کیچهار روز  نیهم یچهار روز مرا از پا در آورد، تو نیا یول گذشت؛ یام م از فوت کردن خانواده یماه کی

کنم؟ چرا  شیصدا دیچرا با زند، یرقم م میرا برا یطور زندگ نیا نیکل زم ی فرمانده یبه آسمان نگاه نکردم. وقت

 او صبر بخواهم؟ از دیرا درست کند؟ چرا با ام یاز او بخواهم زندگ دیبا

 .شوم یمحتاج او هم نم یندارد؛ ول یبیباشم؟ ع گرانیمحتاج د دینبا

 که خودش مرا از آن دور کرد. یآغوش است،یلیام آغوش گرم ا خواسته تنها

کوچکم  ی قدر جثه آن توانم یدر آغوشش کودک شوم، م توانم یدارم که م را یاز سال ها احساس کرده بودم کس بعد

 را در آغوشش جا بدهم که درونش ذوب شوم.

 اش نهینگاهم کند و محکم سرم را به س یبا مهربون شهیخودم نگهش دارم. هم شیاو را تا ابد پ توانم یکردم م فکر

 از قلب، عشق و خشونت! یقلبش مخلوط شود، مخلوط نیدلنش یشدن سرم با صدا دهیکوب یکه صدا یبکوبد، طور

 ام را احساس کردم. شده ریسراز یو باز هم اشک ها دمیکش یآه

چهار روز سرم  نیرا بستم که مثل ا میکه چشمم به سقف خورد. لجبازانه چشم ها دمیمبل سه نفره دراز کش یرو

 .رمیرا باال نگ

پشت در  یک یعنیشدم،  رهیمبل خوابم برده بود. متعجب به در خ ی. رودمیدفعه از جا پر کیدر،  یصدا دنیشن با

 بود؟

شدن در به مراتب تند تر از قبل شده بود. نگران شدم. به سرعت  دهیکوب یجا بلند شدم و به طرف در رفتم. صدا از

 شدم. رهیخ ایلیاشک بار و متعجب به ا ییدر را باز کردم و با چشم ها

برداشت و بدن  زیبسته شد به طرفم خ یبد یکه در را هل داد و در با صدا بعد از آن سرعت به داخل خانه آمد و با

 .دیام را در آغوش کش و استخوان شده جان یب

 کوچکم، کوچک تر شده بود. آغوش امنش، پهناور تر شده بود. ی جثه

 برگشته؟ چرا

نداشت، محکم او را بغل کردم و دوباره بغضم را شکستم.  وانیل کیبلند کردن  یحت یبرا یکه جان میدست ها با

 بلند یدفعه با صدا نیا

 زدم و گفتم: زار
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 کمی امیب یشدم گفت پناه یب یدیکس رو ندارم دلت سوخت؟ د چیه یدید ؟یچرا دوباره برگشت ؟یچرا رفت _

دل  یجور نیهمه ا یبرا ؟یکار ها هم بلد نیاز ا یکن یکه زود قضاوت م ییبدم و دوباره برم؟ تو شیدلدار

 ؟یسوزون یم

 تنش را دوباره حس کنم. یماه، توانستم بو کی. بعد از  فشرد اش نهیسرم گذاشت و به س یرو رو دستش

 دارد! یچه آرامش  اش نهیکه فشرده شدن سرم به س آخ

 ازش جدا شوم، گفتم: که نیبند آمده بود. بدون ا باًیتقر ام هیتر شدم. گر آرام

 ؟یگینم یزیچرا چ _

 اش گفت: از غم دورگه یصدا با

 ماه؟ هی نیتو ا دمیکه کش یزجر ای میبگم؟ از شرمندگ یاز چ _

 نشدم. شیصدا را دوست داشتم که متوجه حرف ها نیلمس ا قدر آن

 آغوش! نیآغوش را داشته باشم، فقط هم نیتا ا دادم یرا م ایدن تمام

 به صحبتش گفتم: توجه یجمع شد و ب میاشک در چشم ها دوباره

فقط به فکر خودت  ؟یچقدر خودخواه ینیب یم شه؟یروز بغلت نکنم روزم شب نم هیمن اگه  ینگفت ؟یچرا رفت _

 بدون من! کشه یم یدختر چ نیا یو با خودت نگفت یبود

 زد و گفت: ام یشانیپ یبر رو یا را از خودش جدا کرد، بوسه من

 ؟یشد یجور نیچرا ا یدون یم _

 نگاهش کردم که گفت: یسوال

 !یتو از خدا دور شد _

مبل نصب  یجلو وارید یکه بر رو یرنگ یطوس یواریرا با ساعت د شیجا م،یرو به رو ی فوق العاده ریتصو ناگهان

 شده بود، عوض کرد.

 کردم. هیبلند گر یبا صدا ستین یواقع ایلیا ی چهره که نیو ا نیریش یایرو نیبودم. با فکر کردن به ا دهید خواب
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خشک  یها هیشده؛ اما باز هم گر یماه هر چه آب در بدنم بود خال کی نیزجه نزدم. انگار در ا یکردم ول هیگر

 .شوند یروان م میهستند که از چشم ها

 که نیآوردم و بدون فکر کردن به ا رونیب خچالیآب را از  ی شهیبلند شدم و به طرف آشپزخانه رفتم. ش میجا از

 خوردم. شهیآب را از لب ش د،یآ یخوشش نم شهیش ی با لبه مادرم از خوردن

 لب گفتم: ریخنک آب تمام وجودم را در بر گرفت که ناگهان، عهدم را فراموش کردم و ز یدما قدر آن

 شکرت! ای! خدادیزیلعنت بر  نیسالم بر حس _

 نشستم و با خودم فکر کردم: خچالیبهم گفت افتادم. همان جا کنار  ایلیکه در خواب ا یحرف ادی ناگهان

تصادف فوت کرد، پدرم تو  یکه از دستم رفت، مادرم که درجا تو ایلیشد جوابم؟ ا یهمه من با خدا بودم، چ نیا _

دوباره صدات کنم و ازت  یدیبه چه ام یزجرکشم کرد ای! خدایجراح غیت ریام هم ز برادر هفت ساله مارستان،یراه ب

 آرامش بطلبم؟!

نه  ،یحوصلگ یحمام شدم. از ب یرا پاک کردم و راه میببرد. مصمم، اشک ها لیامروز قرار بود خانه را س که نیا مثل

 حمام هم نرفته بودم. یدرست و حساب یها شده بودم؛ بلکه حت یتنها مثل فرار

 دهیآب با شدت به کف سرم کوب یدوش احساس کردم چقدر من حمام را دوست دارم. قطره ها ریبار، ز نیاول یبرا

 .کرد یم سیرا خ میو مو ها شد یم

 شوم، نه به قول معروف گربه شور! زیکه تم یکردم با سرعت حمام کنم؛ البته جور یحس، سع نیا الیخ یب

به ما  ینظر هیکنم تا بلکه خدا  یکنم زندگ یگرفته بودم سع می. تصمدمیام را پوش آمدم و حوله رونیحمام ب از

 د.بکن

 .فتمیعقب ب یکه از زندگ ی. به طورمیایبه خودم ب گریمعلوم نبود چند ماه د آمد، یبه خوابم نم ایلیا اگر

 یرا روشن کردم که رو ونیزیبه طرف مبل حرکت کردم. تلو یشکالت کیاستکان و بسته ک کیدم کردم و با  یچا

 شبکه مستند بود.

 ادیماده به  یها ریش دنیشبکه! با د نیا یها ریبود و ش شیایبرادرم افتادم که دن ادیبزرگ به  یها ریش دنید با

 :گفت یم شهیمادرم افتادم که هم

 کالس خانواده رو نگه دارن. تونن یکه فقط خودشون م دونن یها هم م ریماده ش یحت _
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 :دیده بار به ما نگو ینبود باال یپدرم افتادم که روز ادیبه  

 داره. یچ مینیبب مستند دیبزن _

 بود. امدهیکردن به من ن ی. زندگشدند یبودند که روان م ییو سه باره اشک ها دوباره

عوض  یرنگ و شلوار دمپا گشاد مشک یطوس یام را با بافت را خاموش کردم و به طرف اتاقم رفتم. حوله ونیزیتلو

 کردم.

شده و به  سیخ یکه حال به تکه ها یلخت مشک یشدم. موها رهیتوالتم نشستم و به خودم خ زیم یصندل یرو

گود رفته بود و  میچشم ها یو سرد شده بود، پا فروغ یب م،یچشم ها یشده بودند. رنگ طوس لیتبد دهیهم چسب

 سرخم بود. شهیهم یام، لب ها آمده بود. تنها قسمت شاداب چهره رونیام ب گونه یاستخوان ها

بود نگاه کردم. با  دایدور که از پنجره پ یبه مسجد نهیآمدم و از داخل آاذان مسجد از فکر در  یصدا دنیشن با

 اذان واضح بود. یمسجد دور بود، صدا که نیا

زدم. وضو  ایقطع شدن ارتباط من با خداست! دل به در لیچهار روز به دل نیو حال بده ا بتیکه مص دانستم یم

 مادرم را پهن کردم. ی از مکه آورده ی گرفتم و سجاده

دست  ستادم،یا یا شده بود که دلبندش بودم را سر کردم. رو به قبله یجور زیر یصورت یکه با گل ها دیسف چادر

 را بغل گوشم گذاشتم و با بغض زمزمه کردم: میها

 قربتاً اِلَا اللّه، اهلل اکبر... خوانم، یسه رکعت نماز مغرب م _

از خدا دور شده بودم، پر  که نیبه خاطر ا میو چشم ها کردم یمادرم را استشمام م یبو رفتم، یکه م یا هر سجده با

 .شد یاز آب م

 یمیآن ها با نس یرفتند! جا نیاز ب یبا باد میو تب ها یام، کالفگ در بر گرفته یسوزان دلم، آتش جهنم یگرما

 بهشت عوض شد. یخنک به همراه بو

ظاهر  میجلو ییایلیو نه ا نمیدم. نه پدر و مادرم زنده شدند، نه برادر نازنکر یاولم که تموم شد، احساس سبک نماز

 محض بود که به سراغم آمد. یشد. تنها آرامش

دو نماز آن را دستش  نیمادرم افتادم که محال بود ب ادیکه در جانماز بود، باز به  یرنگ یطوس_یآب حیتسب دنید با

 .ردینگ
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را بستم و شروع به  میسردش را لمس کردم و برداشتمش. چشم ها یو الغرم سنگ ها دهیکش یانگشت ها با

 گفتن کردم. حیتسب

که که  یبود؛ همان عکس میچشم ها یمادر و پدرم جلو ریبدنم به جلو و عقب تاب برداشت. تصو ناخودآگاه،

 سته بود.آنها نش نیدرشت، مظلوم و مرموز ب یمن بودم و برادرم با آن چشم ها اش رندهیگ

 همه اشک خسته شدم! نیسوخت، خودم هم از ا کیها چشم

 

*** 

 ایلیا لیفکر کردم. با خودم از اول محاسبه کردم. دل ایلیبه ا برد یکه در تختم کالفه بودم و خوابم نم یوقت شب،ید

 یبودم؟ چون آن ها اشخاص گرانیبود. من چرا با د دهید گرانیچند بار مرا با د که نیدور شدن از من چه بود؟ ا یبرا

 !نندیمن برنامه بچ یبا دوست ها خواستند یمسرشان  رهیداشتند، خ ازیبودند که به کمک من ن

و با  یو با طلبکار دمیکش یپوف کردم، یفکر م شبمید یمبل نشسته بودم و داشتم به فکر ها یکه رو یحال در

 :دمیبلند از خودم پرس یصدا

منتش رو  خواد یچرا م ایلیدر اصل که کارم اشتباه نبوده، ا ینگفتم؛ ول یزیچ ایلیبه امن کارم اشتباه بوده که  _

 بکشم؟

 آرام گفتم: یبا صدا کشد یآغوشش پر م یدلم برا که نیا ادیبعد با  

 !کشم یخودم نوکرشم، منتشم م _

 ی قهیاش  دهنده نتیو بلند که تنها ز ینوک مداد ییباشه. مانتو یافسرده و نه آن چنان یلینه خ پمیکردم ت یسع

رفته بود،  ام یبه مادر بزرگ مادر میپر رنگ، رنگ مو ها یو شال طوس یذغال نیبزرگ و شل مانندش بود. شلوار ج

از حد معمول الغر  شیصورتم ب ،یصورت یگوشت یول کیبار یرنگ و لب ها یدرشت طوس یبلوندِ بلوند! چشم ها

 بود. فتادهیو تا نهنوز از تک  یشده بود. ول

بابا  دیسف یمایزدم تا سوار ماکس رونیاز خانه ب ام یو مشک دیسف یها یکتون دنیخانه را باز کردم و بعد از پوش در

 یشدنم وقت جیگ ،یگرفتن رانندگ ادی. شد یرا روشن کردم، هجوم خاطره ها بود که به ذهنم روانه م نیشدم و ماش

و اصال حواسش به منه کالفه و  دیخند یخودش م یرانندگگرفتن  ادیخاطرات  ادیکه پشت فرمون بودم و پدرم به 

 منگ نبود.
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. کردم یخودم را پخش م ی مورد عالقه یو فقط آهنگ ها شدم یم یج ید نشستم، یشاگرد م یصندل یرو که نیا

من به آهنگ  دیتا شا زدیراجع به خوندن خواننده ها حرف م یو رگبار کرد یمن اعتراض م ی قهیپدرم هم به سل

 .اورمیب یرو یمیقد یها

 .مینشست یو من و او پشت م میرفت یم ییجا یکه خانوادگ یبرادر کوچکم وقت اس،یکردن من و ال کلکل

 و طرفدار همه بود. دیخند یمهربان و مظلوم فقط م شهیکه هم یمادرم؛ مادر 

 راه افتادم. ایلیو به سمت شرکت ا دمیرا کش یکنند. دست دایپ یراه میدفعه نگذاشتم اشک ها نیا

شدم. واحد هفت،  یرا پارک کردم و وارد ساختمان بزرگ تجار نمیاز رفتارش نداشتم. ماش یا ینیب شیپ چیه

 یداخل ونیتازه وارد شغل دکوراس که نیبود. با ا ریهم معاون مد ایلیداشتند و ا یداخل ونیدکوراس یشرکت طراح

 فوق العاده بودنش در عرصه کارش است. طربه خا نیزه کار را به او دادند و اتا کی یمقام برا نیشده، بهتر

نامزد  ی. ناسالمتشناختند یهمه من را م بایتقر جا نیبلند شد. ا شیبه احترامم از جا یشرکت شدم که منش وارد

 بودم. ریمعاون مد

از تهران رفت  تشیبود که با عصبان شیماه و پانزده روز پ کینه...  ایام خبر دارد  از مرگ خانواده ایلیا دونستم ینم

 به خاطر من بود. تشیعصبان د،یکس نفهم چیکه ه ییجا هی

من  دانست یبرگردد. مهراب م ایلیا گهیها دوستش، مهراب به من زنگ زد و گفت که قرار است چهار روز د یتازگ

 .ستمیگناهکار ن

تصادف را نداند. پدر و مادرش هم که سه ماه بود به سفر  ی هیکه قض زنم یبرگشته بود پس حدس م روزیتازه د ایلیا

 رفته بودند و آن ها هم خبر نداشتند.

 جلو رفتم. یزدم و من هم کم حال یکم رنگ و ب ی. لبخنددیآ یکه به سمتم م دمیدور مهراب را د از

 اش گفت: تاسف خورده ی چهره با

 !یخوش اومد_

 هم آرام گفتم: من

 هست؟ ایلیممنون، ا _

 گفت: هیرا تکان داد و بعد از چند ثان سرش
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 !تیخبر تصادف رو بهش نگفتم. بازم تسل _

 شدم. ایلیاتاق ا یعالمت تشکر با لبخند سرم را تکان دادم و راه به

 یصدا دنیبه در زدم. با شن یا ضربه چند

 چرخاندم و وارد اتاق شدم. یدر را به آرام ی رهیقند در دلم آب شد. دستگ ایلیا «دییبفرما»

صورتش نشست و سرش را با کارش گرم  یرو یبسته شدن در، سرش را باال آورد. ناگهان اخم یصدا دنیشن با

 کرد و گفت:

 ؟یخوا یم یچ نجایا _

 و گفتم: دمیکش یقی. نفس عممیتصادف را بگو یاز همان اول بسم اهلل ماجرا خواستم ینم

و  یفرصت رو بد نینامزدت بودم ا یروز هیکه  یبزنم فقط ازت انتظار دارم به من باهات حرف خوام یم ا،یلیا _

 بدم. حیرو توض زیکامل همه چ یبگذار

 را باال آورد و گفت: سرش

 .یباهام حرف بزن یتونست یبودم و رفتم. ده روز بعدش که م یماه؟ روز اول من عصبان کیاآلن؟ بعد از  _

 به حرفش گفتم: توجه یب

 خودم حرف بزنم چه برسه به تو! یبا خدا یمن خوب نبود و نتونستم حت یماه حال روح هی نیا یتو _

 نشستم و گفتم: شیپاها یو جلو زشیتر رفتم کنار م جلو

 من با اون ها رابطه داشتم؟ یکن یتو واقعاً فکر م _

 نبود انگار ناراحت بود. با همان حالت گفت: یشد، عصب یجور هی

 ها؟ نیشاپ و ا یتو پارک و کاف ؟یداشت کاریپس با اون ها چ _

 اهیس یبود. موها یخواستن یمرد ها پی! از آن تآمد یم یلیاش خ نگاه کردم به صورت سبزه اهشیس یچشم ها به

 لخت، چهار شانه و قد بلند!

 نگران شده بود زدم و گفتم: یاش که مثل کودک به چهره یلبخند

 ؟یشناس یرو که م میانشاهلل تبسم و مر _
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 تکان داد که ادامه دادم: یسر

که اومده بود به من بگه  میشاپ بودم، پسر خاله تبسم بود، آرش! با هم آشنا بود یکه باهاش تو کاف یاون پسر _

 به تبسم بگم آرش از تو خوشش اومده. یجور هیکه 

 درنگ گفتم: بدون

 میاز طرف من فقط با مر خواست یدانشگاهمون بود که م یاز بچه ها یکیپارک باهاش بودم،  یکه تو یاون پسر _

 آشنا بشه.

 . ناگهان گفت:مینگفت یزیکداممان چ چیه

 ؟یپسره چ یکیبودن، اون  یطور نیها ا نیا _

مردم  یبود. داشت آبروم رو جلو دهیمن رو تو پاساژ د ییهوی _دفعه نتوانستم سرم را باال نگه دارم. آرام گفتم:   نیا

 مجبور شدم باهاش به رستوران برم. از من خوشش اومده بود. برد یم

 گفت: رفت، یاتاقش م ی که به سمت پنجره یجاش بلند شد و در حال از

 .یزد یبفرما! من اگر نامزدت بودم تو همون موقع به من زنگ م _

 سکوت شد و بعد گفت: یا لحظه چند

 برو! یندار یکار دارم. کار _

 و با بغض گفتم:بلند شدم  نیزم یرو از

حرف بزنم تا  یبا کدوم مامان درد و دل کنم؟ با چه پدر گهیبرادرم؟ د ایبرم؟ مامانم؟ بابام  یک شیکجا برم؟ پ _

 ؟یبگو با ک ؟یاز مشکالتم دور بشم؟ چرا ساکت شد کمیکلکل کنم تا  یمن رو بخندونه؟ با چه داداش کمی

 کرد: زشیره ردوبا میبه سمتم برگشت. کوه اشک ها جیو گ متعجب

چون نتونستم! نتونستم  گمیچرا ده روز بعدش سراغت رو نگرفتم، منم م یگیرو ندارم. م یکس گهی! من دایلیا _

خونه و  هی یخالصه شده تو می... کل زندگیو نه برادر یدارم، نه پدر ینه مادر گهیرفت رو هوا! د میچون کل زندگ

 تنهام نگذار! گهید یکیفکر کردن به تو! تورو خدا تو 

که مهراب  دمیطرف، فهم یصدا دنیبه در خورد و بعد با شن یا کردم. تقه هینشستم و بدون صدا گر یصندل یرو

 وارد اتاق شده.
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 بود که به گوشم خورد. ام یزنگ گوش یتنها صدا قهی. بعد از چند دقشدم ینم زدند، یکه م ییحرف ها متوجه

ازشان  شد یم یماه کیمانتوم در آوردم. مامان بود،  بیرا از ج ام یگوش ن،شا رهیخ ینگاه کردن به نگاه ها بدون

 نداشتم. یخبر

 را وصل کردم و کنار گوشم قرار دادم. یصاف شد گوش میصدا یکردم حفظ ظاهر کنم و با چند سرفه، وقت یسع

 شاد و ذوق زده گفت: ییصدا با

 کوچولو چطوره؟ اسیگلم؟! مامان خوبن بابا خوبن؟ ال یدل مادر، خوب زیسالم عز_

 خنده گفتم: با

 شما... ادیبه  شهیدل! همه خوبن هم زیسالم و عرض ادب خدمت مادر شوهر عز _

 که از پشت تلفن هم معلوم بود، گفت: ییمهربان با

 سالمت باشن انشاهلل! _

 گفتم: کردم، یرا منهدم م میرل و با دست اشک هارا کنت میکه صدا یحلقه زد. در حال میاشک در چشم ها دوباره

 .نیقربان شما، لطف دار _

 طلبکارش به گوشم خورد: یکم ی. صدامیبگو یزینتوانستم چ شتریب

 م؟ییما کجا ینیبب ینزد یزنگ هیماه زنگ نزدم، تو چرا  هیبودم  ریمن درگ _

 آرام گفتم: ییصدا با

 بودم. ریم شرمنده، من هم درگباز یاحوالتون بودم. ول یایجو ایلیاز ا _

 مهربان شد و گفت: دوباره

 م؟یبزن یگپ هیما باهاش  ستیشما ن شیپسر ما اونجا پ نیا گمیدشمنت شرمنده عروس گلم! م _

 کردم و گفتم: ایلیبه ا ینگاه مین

 خدمتتون. از من خداحافظ! یچرا هستش، گوش_

 که گفت: دمیمامان رو شن یگرفتم صدا ایلیکه تلفن را سمت ا یحال در
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 خداحافظت مادر! _

سرم را به درد آورده  ،یگرفتم. فشار عصب میسرم را در دست ها ایلیا یبه حرف ها توجه ینشستم و ب یصندل یرو

 بود.

 کنارم نشست و گفت: مهراب

 ارم؟یبرات آب ب یخوا یم _

 گرفت. میرا جلو یگوش ایلیند لحظه بعد هم ارفت. چ رونیبلند شد و ب شیهمان حالت سرم را تکان دادم. از جا در

 بکاهم. شیاز سرما یتا بلکه بتوانم کم دمیچیرا در هم پ میرا گرفتم و دست ها یکرده گوش خی یدست با

 :دیپرس یجینشست. با گ میدفعه او بود که جلو نیا

 خانوادت کجا رفتن؟ ؟یکس رو ندار چیه یچ یعنیمن اصال متوجه حرف هات نشدم.  ا،یلع _

 مانند گفتم: کهیت یحالت با

 عمرشون رو دادن به شما! یهمگ _

 افتاد. نیزم یشل شد و رو شیپا نشسته بود. ناگهان پاها ی پنجه یرو

 زمزمه کرد: آرام

 ؟یچ یعنی _

 بلند تر ادامه داد: بعد

 چرا؟ ؟یکِ ؟یچه جور _

 

 که آمده بود گفت: یدفعه مهراب نیا

 !مارستانیب یو برادرش هم تو مارستانیراه ب یهمون جا فوت کردن، پدرش تو ایتصادف کردن، مادر لع یهمگ _

 داشته باشد. عیوقا نیاز ا یچه بازتاب دانست یشک بهش وارد شده بود که نم قدر آن

 ماه بعد کی
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*** 

 

 اکبر، اهلل اکبر، اهلل اکبر... اهلل

و جانماز را جمع کردم. از اتاقم خارج شدم و به  دمیمهر را بوس ،یشگیهم یمهر گذاشتم و بعد دعا ها یرا رو سرم

آب کم داشت، بهش اضافه کردم. برنجم را آبکش کردم و  یبه مرغم زدم و چون کم یسمت آشپزخانه رفتم. سر

 گاز گذاشتم. یرو

 اش را دعوت کردم. برگشته نیو مادر و پدر تازه از اوکرا ایلیا امروز

 می. براکردم یمن سرد برخورد م یبا من مهربان شده بود؛ ول یلیرا ندارم، خ یکس دیکه فهم یروزبعد از آن  ایلیا

 با من خوب رفتار کند. ام یکس یبه خاطر ب خواستم یسخت بود؛ اما الزم بود چون من نم

 شستنشان کردم.  بود. به طرفشان رفتم و شروع به ییظرف داخل ظرف شو یکم

 معلوم شود. دی. اگر واقعاً دوستم دارد، باکردم یروشن م ایلیرا با ا فمیتکل دیبا امروز

 شدم. یسرگرم شستن شده بودم که ظرف ها را دوبار شستم. سرم را تکان دادم و مشغول آب کش قدر آن

 از تمام شدن ظرف ها به طرف اتاقم رفتم تا آماده بشم. بعد

 یرا شل از پشت بافتم و چتر می. موهادمیپوش یرنگ یمشکو ساپورت  یبه رنگ طوس یگشاد بایبلند و تقر بافت

رنگ،  یبراق و صورت یزدم و با رژ ملیر یکم دم،یرنگ خط چشم کش یمشک ی هیکجم را مرتب کردم. با سا یها

 کردم. لیظاهرم را تکم

 دهیچ یبود که مبل ها پشت به در ورود ی. خانه طورکردم یمبل نشسته بودم و کانال ها را جا به جا م یرو کار،یب

 خمار شده با خود گفتم: میشده بودند. احساس کردم که چشم ها

 !شهینم یزیبزنم چ یچرت هی شمیبا زنگشون متوجه م انیها هم بخوان ب نیغذا که کمه، مامان ا ریز _

 فکر، به خواب فرو رفتم. نیبا هم 

 

*** 
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ناگهان  ا،یلیا ی خانه و چهره یکیتار دنیبا د یباز کردم. خمار بودم ول را میچشم ها یاحساس نوازش شدن، کم با

 نشستم. خیس میدر جا

 بهت گفتم: با

 تو؟ نیاومد یچه جور ن؟یدیرس یک ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا _

 رو نشونم داد و گفت: دیزد؛.کل یلبخند

 نه، اومدم. نی. اومددمینه، رس میدیرس _

 فکر کردم و گفتم: کمی

 !هیمنطق ؟یاومد ییتو تنها یعنی _

 قفل شدم. میشدنم دستم سر جا دهیخواستم بلند بشم که با کش م،یآوردن غذا ادیبه  با

 دفعه شروع به حرف زدن کرد: کی

بتونم باهاش  ارم،یفرشته رو به دست ب هیبتونم  که نیمحال من بود. ا یآرزو یروز هیکردن با تو  یزندگ ا،یلع _

تو  دنیدرکم کن که با د نم،یبب گهینفر د هیسخته که تو رو با  یلیمن خ یبرا ایدا نشم! لعوقت ازش ج چیباشم و ه

 بود... یادیذره ز هیکارم  نیبشم و بخوام کال برم که البته ا یکنار اون ها عصبان

 .دادم یگوش م شیانداخته بودم و به حرف ها نییرا پا سرم

 را در دستش گرفت و گفت: میها دست

 ست،ین یطور نیا یمن دلم برات سوخته! ول یکن ی. تو فکر میکن یچرا با من سرد رفتار م دونم یم ؟یدون یم _

 هیهر لحظه منتظره  کنه، یو قهر م شهیناراحت م زشیکه از دست عز یآدم عاشق وقت هیچون که من عاشقم! 

 ست که دوباره رابطش رو با عشقش خوب کنه!  بهونه

 

تپش قلبم گوش دادم.  یرا فراموش کردم. به صدا میها یگرفت که تمام دلخور یدلم را به باز یهاش طور حرف

شد  دهیکه دوباره در دلم وز یمیمتصل کرده بودم. نس میشده بود که بعد چهار روز، دلم را به خدا یحالم مانند وقت

 آغوش گرمش شدم. اجکه محت یاز نوع خنکش بود که بدنم را به لرزه در آورد. طور

 آمدم و خودم را در بغلش انداختم. نییاز مبل پا مقدمه یب
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 کردند. با بغض گفتم: سیرا خ ایلیا یا سورمه راهنیراه باز کردند و پ میاز چند وقت، دوباره اشک ها بعد

ام رو  شده بودم که چهلم خانواده کس یب قدر نی. ادمیزجر کش یلیمن خ یکه نبود یماه هیاون  یتو ا،یلیا_

 بد موقع! یلی... خیبد موقع رفت ایلی. اختمیر یخونه فقط اشک م ینم و خودم تنها تونتونستم برگزار ک

 

 کرد: زمزمه

 که ممکنه تنهات بگذارم! یوقت احساس نکن چیتنهات نگذارم که ه گهید دمیبهت قول م یجور هی _

 

 

 

 انیپا

921199931  
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