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شنا ی  صدا صدا شیب ییآ شد.  شم اکو  صدبار در گو  روزها با غم نیکه ا ییاز 
 یکرد و مانند پتک یم دیحال  بدم را تشد دنشیشده بود. هر بار شن نیعج میها

 آمد. یبر سرم فرود م
 یافکار م  یحجم  عظ ان  یبار هم مانند هر دفعه، جان تا لبم باال آمد و از م نیا

 یانداخت و م یدر نوسااان بود و جانم را از درون چنم م دیو ام أسی نیکه ب
 رانده شدم.  رونیفشرد، ب

 به بخش اورژانس. یدکتر محمد ی_ آقا
س صدا شد و من نف سودگ یهر لحظه کم و کمتر  سر  آ ش یاز  اما فقط  دم،یک

در خود فرو برد. دسااتم  یتالقمرا چون با یتاب ی... و باز هم بیلحظه ا یبرا
کرد. نگاهم بر نفس  یمن و محمدم را جدا م ی  نشست که هوا یا شهیش یرو
 نامنظمش ثابت ماند.  یها
انبوه  خاطرات، غوطه ور شاادم و گتشااته ام را لحظه لحظه  ان  یبار  هزارم م یبرا

 کردم.  یزندگ
رام ب گهید بتیمصاا نیهم تو منجالب فرو رفته بودم، ا شینطوریمن هم ای"خدا

 " ارمیبه خدا من دووم نم اده،یز
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شم ها دمید شد و چ صو نیپر! با اول میتار  ست،  یریت که از او در ذهنم نقش ب
رگه  در میرا بستم و غم ها میچشمها دنشید دیکرد . به ام دنیلبم شروع به لرز

 شد! یگونه ام جار یرو ،یکیبار یها
همه و همه  رش،یاخ یو رفتارهاها  یبدقلق یگرمش، نگاه براقش، حت یصاادا
ا اش، لبخند ر ینیریدر آمد. شاا شیدر ذهنم به نما نما،یبر پرده ساا یلمیچون ف

 نداشت. یکه با بغض همراه بود و دوام یبر لبم کاشت. اما لبخند
 ،یکرد یکردم تو کم محل یاواخر  به هردومون سخت گتشت، من تلخ نی_ ا

شاااه، پس  یبدون نبودت نبود  منم م نویاما ا ؛یکرد یمن بحث کردم تو دور
 رو.... زیهمه چ میتوروخدا برگرد، برگرد تا درست کن

صدا باز ستار پ ف  یظر یهم  بار هزارم مرگ را تجربه کردم.  یو من برا دیچیپر
داشاات چشاام دوختم و  میبود و  حکم قفس را برا دایکه آخرش ناپ ییبه راهرو

شااد، چشاامم را  یم ادآوریا که سااکوت ر یبا نقش دخترک ییجز تابلو یزیچ
 نگرفت. 

 یستار. پردیجوش یو سرکه م ریضرب گرفته بود و دلم مثل س نیزم یرو میپا
 یرا به همراهش م ضیبهتر شاادن حال مر دیآمد و نو رونیب یکه از اتاق کنار

لب کرد. مرد م ند یداد، نظرم را ج خدا را شااکر م دیخ بهبود  یکرد برا یو 
 .ضشیمر

 ندیرا زهرآلود کرد، اما تلخ تر از آن د میزبانم آمد و کل گلو ریز یتلخ یمزه  
بد ب مد رو یکال خت بود، چ یجان مح کردم و  یکه فکرش را نم یزیآن ت

 به رخ دادنش نبودم، به سرم آمده بود! یراض
 م.رنم  کنار اتاقش نشست یریش مکتین یکنار رفتم و بر رو شهیپشت ش از
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 داشتم را لب ادیام فرو بردم و هرچه ذکر به شمارم را در انگشت اشاره  صلوات
شمه  صلوات را که زمزمه کردم، چ شک یزدم.  شت  دیام جوش دهیخ شک پ و ا

 اشک...
×××××× 

 یا رور شیتخت نشسته بود و پشتش به من بود. آرنج ها یاتاق شدم. رو وارد
ها شیپا ته بود و دسااات  طه  پایرا بر هم چل شیگتاشاا به نق  یکرده بود و 

که حت رهیخ ینامعلوم ته بود  قدر در فکر فرورف  کیحضااور مرا در  یبود. آن
 شبل یرا از رو شیآنکه انگشااتها یاش حس نکرد. کنارش نشااسااتم. ب یقدم

 بردارد سرش را چرخاند و نگاه  دلخورش در نگاهم گره خورد.
ا . نگاهم راورمیرا تاب ب یتوانسااتم دلتنگ یتوانساات اما من نم یاو م دیشااا 

 شالم مشغول شدم. یگوشه  و با دمیدزد
 .می_  اومدم حرف بزن

س و نف دیصورتش کش یرو یخودم حس کردم. دست ینگاهش را رو ینیسنگ
 .دیکش ییپرصدا
 نیخواد ا یم یتا ک ؟یحرف بزن یحاال اومد یدلت خواسااته گفت ی_ هرچ

 رفتارت باشه؟
عقل  شیروزها نیا ی  و پنهان گاهیگاه و ب یبا او بود تند رفته بودم، تلفن ها حق

 افتاده بود.  انمانیاز سرم برده بود و مثل خوره به جان اعتماد و عشق م

http://www.roman4u.ir/


 7 اغما

 یمن ل؟یکند و عقل را زا یبود که عشااق آدم را خودخواه م نیاز ا ریمگر غ اما
مد را حق خود م ها نیتوانسااتم بر ا یدانسااتم، چطور م یکه مح ماس   یت

 مشکوک چشم بپوشم؟
 شااد دیاتاقش نشااساات و تشااد وارید یبر رو عکس دونفره مان یبر رو نگاهم

 را بسته بود!  میکه راه گلو یبغض
 شد. میها یبمش، مرهم دلتنگ یصدا

 .نمیب ینم یزی! اما من چیحرف بزن یخوا یم ی_ گفت
 ی  نگاهش، کالفگ ی  تفاوت یب ش،یصاادا ی  . سااردنمشیچرخاندم تا بب چشاام

 رد.ک جادیدر بدنم ا یرفتارش؛ تا جانم رسوخ کرد و لرزش
اتاقش خفقان آور شااد و تحملش سااخت! بلند شاادم و درساات رو به  یفضااا

 . نگاهش باال آمد و در نگاهم نشست.ستادمیا شیرو
صورت مردانه  یبود که نم بیعج ستم از نگاهش، حرف دلش را بخوانم.  توان

تعادلم را حفظ  یکرد. به سااخت یتر م فیمرا ضااع نیداشاات و ا شیاش  ته ر
 از او بردارم، نجوا کردم. آنکه چشم یکردم و ب

شد نیب ی_ محمد چ شده؟ چرا عوض  من وقت  یچرا برا ؟یمن و تو عوض 
 ستم؟یمگه من همون باران  سابق ن ؟یندار
سرم  دیبا دنشید یبار من بودم که  برا نی. استادیام ا یقدم کیشد و در  بلند

 شد. نهیرا مرتب کرد و دست به س شرتشیبردم. ت یرا باال م
من نه عوض شاادم نه  ؟یتکرار یحرف ها نیاز ا یخسااته نشااد _ خودت

 .یکن یطور برخورد م نیع*و*ض*ی که تو ا
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گاه غال  ن ته بود و  تپش قلبش نفس  یذ اش جرات حرف زدن را از من گرف
 را! دنیکش

هام غر با مد  مد ،یشاااد بهی_ مح ناساااه و من م یکه من رو م یمح  یشاا
 .ستیجوابش ن نیشناختمش ا

 بشیرا از ج شیبر هم نشست.  دست ها شیشد و پلک هادر هم  شیها اخم
ستش پ کیآورد و با  رونیب ساژ داد. ب یشانید  زیاز آن ماندن را جا شیاش را ما

د را شاا یختم م شااتریب ی  که به دلخور یندانسااتم. من آدم رفتن نبودم اما ماندن
 آمده که دلتنم حاال یبود. حت محینبود،ترج ممیخواستم. رفتن تصم یهم نم

 بودم و دلتنم تر... 
کند و من در  یهم آرامت م شیاخم ها یکه حت یاز کساا یبود دور سااخت

 ممکن بودم. طیشرا نیسخت تر
ش دنیبهم خوردن در و د یصدا با سربه فلک ک ش ابان،یخ ی دهیدرختان  م چ

شاادند و گونه ام را  یجار یگریپس از د یکیبر هم گتاشااتم و قطرات اشااک 
شده  گرفتم که خودم شیرا در پ یدادم و راه رونیام را ب سوزاندند. نفس حبس 

 دانستم. یهم مقصدش را نم
×××××××× 

 _ باران؟
 بازم بابا  مهین یچشم ها انیباز کردم و و از م چشم

گفتم.  یساارم گتاشااتم و "آخ" آرام یدسااتم را رو د،یکشاا ری. ساارم تدمیرا د 
 به روبه رو ی. نگاهمانع شاد دیچیکه در گردنم پ یخواساتم بلند شاوم اما درد
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ضع نیا لیمن بود دل یرو مشیکولر که باد م*س*تق دنیانداختم و با د را  تمیو
 انداختم و لب تر کردم. ی. به بابا نگاهنستمدا

 خوابم برد یدونم ک ینم ن؟یاومد ی_ باباجون ک
سب یها دانه ستش م ریز یکی یکی حیت صدا دیلغز ید شان  یو  به هم خوردن
 ی، بدون صالبت م تمیانداخت که حاال بدون ر یم یمردقلب  یصدا ادیمرا 

ستگاه ریزد . ز سوت ممتد را م ید ش یکه اگر آن  را م یزندگ انیسوت پا دیک
 نواخته بود.

 میپا یندلص ژیق یتوجه به صدا یرا در مشتش فشرد و کنارم نشست. ب حیتسب
 را صاف کردم. میُسر دادم و زانو دیدست سف کی ک  یسرام یرا رو

به هم تو  ختهیما رو ر یمحمد به اندازه کاف شاااه،یکه نم ینجوریابا جان ا_ ب
ما ه گهید حاال  خدارو  ،یچیداغون ترمون نکن.  بات دل نگرانتن .  با مان  ما

 .ادیخوش نم
ستش سع شیپا یرا رو د شت و  شک آلودش، از  شیگتا در پنهان کردن نگاه  ا

 ماند. جهینت یمن ب د  ید
اجازه  میدستش گتاشتم و به اشک ها یدستم را روبلندگو،  یتوجه به صدا یب

 دادم. دنیبار ی
شم هاش رو باز کنه  ی_ بابا محمد همه َکس  منه، نم تونم تنهاش بتارم! اگر چ

 خوره. یغصه م نهیرو نب یکس
زد. پنهان کردن  یبه شاامارش افتاده بود و غم در نگاهش موم م شیها نفس

که پدر بود.  ذره ذره آب  ینه مرد بود اما یمرد کار آسااان یاحساااسااات، برا
 !شتریو دم نزدنش را ب دمید یشدنش را م
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 مونم امشب. ی_ برو خونه استراحت کن، من م
 و ادامه داد. دیپرسوز کش یآه

 .ششی_ اگر خدا خواست و به هوش اومد من هستم پ
کردم و بعد از مکث چند  یشاادم و چند قدم  مانده تا اتاق محمد را ط ساارپا

 .نمیتا بابا را بب ستادمیا یمحمد، طور یرو یا هیثان
 .یخواد شما بمون ی_ قربونتون برم من، شما که حالت از من بدتره، نم

با دسااتمال کاغت بلند آورده بود عرق  رونیکتش ب بیکه از ج یا یشاااد و 
 اش را پاک کرد. یشانیپ

 نیبرمت خونه. خود محمد هم از ا یاومدم م یدکترش، وقت شیرم پ ی_ من م
 .ستین یراض تیوضع
که محمد در آن قرار داشت، را از نظر  یچرخاندم و اتاق شهیرا به طرف ش سرم

 گتراندم.
شرط ا شب پ یخودتون، م یخونه  نیمن رو ببر نکهی_ به   مادرجون شیخوام 

 باشم.
 رهیدو دستش گرفت و مهره ها را چرخاند و نگاه خ یانگشت ها انیرا م حیتسب

 د.من ثابت مان یاش رو
 _ باشه.
××××× 

ه پر درخت شدم. قدم بر را اط  یکه بابا داده بود باز کردم و وارد ح یدیرا با کل در
شتم و راه یسنگ هدف  یبار ب نیشد را ا یبه محمد ختم م شهیکه هم یگتا
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صدا یط شکالت ادیمرا به  م،یپا ریسنم ها ز یکردم.   ی  انداختند که ملود یم
ضرب  میروزها نیآرام   ا سنم ها یمرا پر  میپا ریبود که ز یینواخت و همانند 

 و له شدن بلند نبودند. ندیغلت یم
 ام شد. دهیچیافکار  درهم پ ی  شگیمزاحم  هم یگوش یصدا

 _ بله؟
 مامان بر گوش  جانم نشست. ینگران و آشفته  یصدا

 محمد چطوره؟ ؟یی_ بارانم کجا
 . نگاهم را به آسمان دوختم.شیبرا دیپرکش دلم

 .ینگران نباش قربونت برم. محمد هم همونطور نا،یم خونه محمد ا_ اومد
 و حالم را دگرگون کرد. دیبه وضوح به گوشم رس شیصدا لرزش

 رحم کنه، به تو رحم کنه. شی_ خدا به جوون
مراقب خودت  کیاش مجال سااخن گفتن را از او گرفت. بعد   هیگر یوصاادا

 باش تلفن را قطع کرد.
س انیبه پا یسنگ راه شمم را گرفت. اما  یگل ها یی  بایو ز دیر داخل باغچه چ

ندن و بو ما ماغ  یدل و د گترا دنشاااانی گاه  نداشااتم. ن ها یرا رو میرا   یگل 
 رفتم. یچرخاندم و  به سمت ورود یمحمد

ش پیتا ک پیک یخاموش خانه و پرده ها یچراغ ها  سالن خانه  یشده  دهیک
عدازظهر بود اما به هشت شب را همچون ماتم سراها کرده بود. ساعت چهار ب

دردناک تر دلم را به  یداد و غم یماتم م یگرفت، خانه بو شتریماند. دلم ب یم
المپ را  نیولمتشاانج ا یحال بد و فضااا نیاز ا ییرها یشااور انداخت.  برا
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شدم. هردو پرده  سمت پنجره ها روانه  شن کردم  و به  بزرگ را کنار زدم و  یرو
 رفت.خانه را در برگ ییروشنا

 ی. چادرنماز به ساارداشاات و روافتمیدنبال مادر جون رفتم و اورا در اتاقش  به
ه اش دلم ب دهیصورت رنم پر دنیمخصوص  نمازش نشسته بود. با د یصندل

 کرد. یدرد آمد. دستش به آسمان بود و دعا م
سپردم، باهاش امتحانم کن اما ازم نگ ای_ خدا . من رشیمحمدم رو به خودت 

 مادره. هی یدعا نیا ر،یجوونم رو ازم نگ ای! خداوهید نکن، زنش هم باوال یو ب
به گلو شیهق ها وهق تاق را در هم شااکسااات . بغض  چنم  میسااکوت ا

 انداخت و آرام لب زدم.
 نیآم ی_ اله

هق هقش شاادت گرفت. به ساامتش رفتم و در  دنمیطرفم برگشاات و با د به
 آ*غ*و*شش فرو رفتم. 

 محمد؟ یب یکش یتو چه مدلت مادر،  یبرا رمی_ بم
 بود و حرفش  جگرم را سوزاند. دهیامانم را بر هیگر

 فکرش یکردم؟ حت یگشت چه م یمحمد؟ اگر بر نم یب دمیکش یچه م واقعا
 زد. یبه دلشوره به دلم چنم م هیشب یزیکرد و چ یم یهم ته دلم را خال

 گونه اش پاک کردم. یرا از رو شیآ*غ*و*شش جدا شدم و اشک ها از
 گرده مامان، من مطمئنم. ی_ محمد برم
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 تک فرزندش دنیاز پرکش یمادر یشد برا یبودم؟ نه! نبودم. اما مگر م مطمئن
سرش از در  خانه  دشیکه تمام ام یمادر یشد برا یگفت؟ مگر م شدن پ وارد 

 زد؟ ادیرا فر یدیبود، ناام
 تنها بمانم. میماندن را نداشتم، به اتاق محمد رفتم تا با غم ها طاقت

هجوم  کبارهیمرگ،  هیشااب یاتاق و حساا ی  کیاتاق را باز کردم، نبودنش و تار در
 را فشرد. میگلو نیسنگ یکرد وبغض دنیشروع به لرز میآورد. دستها

 یتساای. با دلم که رودبااورمیبودنش کم نبود که حال نبودش را تاب ب یروزها
 .شتریکرد و خودم ب ینداشتم! دلم به شدت اورا طلب م

دلم. تختش را که مرتب  ینشااساات رو ییغبار تنها میشاادم و با قدم ها داخل
 آزاد! میبغضم رها شد و اشک از حصار چشم ها دمید

×××××× 
تخت  ی. لبه دیتخت دراز کشاا یساارش قالب کرد و رو ریرا ز شیدسااتها

 اش گتاشتم. نهیس ینشستم و دستم را رو
 ؟یراستش رو بهم بگ یخوا ی_ محمد نم

 نگاهم کرد.  شهیتفاوت تر از هم یب
 مونه. ینم یباق یحرف گهید ،یبهم شک دار ی_ وقت
 . دیبه هم جنب  میرا چنم  انداخت و عضالت لبها میخفقان آور گلو یبغض

 ن؟ی_ هم
 گتاشت. شیچشم ها یو رو دیکش رونیسرش ب ریدست راستش را از ز 

 !نی_ هم
 .دیبار یمهابا م یبود و ب یجار میها اشک
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 محمد نگاهم کن و بگو...بگو..._ 
 کرد؛ اما با وجود آن حال و هوا ادامه دادم. یرا قطع م میبغض صدا 

 _ بگو تموم شد!
صدا بلند ست. نگاهش متعجب بود و  ش صبان شیشد و ن شد تیاز ع ه دورگه 

 پرپشت و موم دارش را چنم زد. یبود. موها
 ؟یزن یم شدن مکه حرف از تمو یباران؟ انقدر مطمئن یگ یم یدار ی_ چ

زنم  یو خواسااتم لب باز کنم که صاادا دمیاش دزد یرا از نگاه برزخ نگاهم
 را ناآرام تر کرد. نمانیاش جو  ناآرام ب یگوش

ست شت و بعد از د یبرد و گوش د  یاش، برا یگوش یصفحه  دنیاش را بردا
" بعدا باهات تماس  یکرد و باز هم جمله  ینگاهش با نگاهم تالق هیچند ثان

 شد. دهیشد و بر گوشم کوب ی" شالقرمیگ یم
×××××× 

تخت بود به خودم آمدم. برگشتم و به صفحه  یمحمد که رو یگوش ی برهیو با
 شدم. رهیخ یگوش ی
 از آن منتظرش نگتاشتم. شیب یمهتاب  متعجب شدم ول یشماره  دنید با

 ...نمتیبب دیصدبار زنم زدم، حتما با یی_ الو محمد کجا
که دنبالش  یو زبانم توان حرکت نداشاات. کساا دیلرز یا مرساام میها دساات

از نظرم  ؟یام داده بود، قطعا خودش بود اما با چه منطق یکه باز یبودم، کساا
 از مهتاب. ریممکن بود غ یهرکس

 ؟ینیمحمد رو بب دی_ مهتاب تو چرا با
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سکوت را نم نمانیب یتلخ سکوت شد.  اما من  ستم. حت یحکم فرما   یخوا
 زد. یحرف م میبرا دیشد باز هم با یرم خراب مس ایاگر دن

 ؟ی_ مهتاب باتوام؟ چرا الل شد
 .دیچیدر گوشم پ شیمن کرد و صدا من

 شه! ینم ینجوریاش مفصله، ا هی_ قض
 محمد نکهیجلودارم نبود. فکر ا زیچ چیبودم و ه دهیرساا تیاوم عصاابان به

 گریجور  د کیکه آن طرف مهتاب بود  نیجور و ا کیخ*ی*ا*ن*ت کرده بود 
 داد. یآزارم م

 ام؟یمهتاب.  کجا ب ادهیروت ز یلی_ خ
 .دیبار یم شیبود و آرامش از تک تک حرف ها لکسیمن کامال ر برعکس

 من. یخونه  ای_فردا ب
 و طول اتاق را قدم زدم.  ستادمیا

 .امیتو نم یامروز، دوما من خونه  نی_ اوال که هم
 کرد و گفت. یمکث کوتاه 
 باش. ایکافه رو گهیساعت د کی _ باشه، تا 
ساارم  یرا بسااتم. شااال را رو میمانتو یقطع کردم و دکمه ها یخداحافظ یب

 ون  یزیرفتم. مادر جون رو مبل نشااسااته بود و به تلو رونیانداختم و با عجله ب
 خاموش زل زده بود.

تا  گردم. واجبه وگرنه تنهاتون  یرم و زود بر م یم ییجا هی_ مامان جان من 
 ذاشتم. ینم
 شد. بلند شد و به طرفم آمد. انیدر چهره اش نما یحرفم نگران با
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 زنم زدن؟ مارستانیشده؟ از ب ی_ چ
را در دستم گرفتم و به ساعت که پشت سرش بود نگاه کردم. ساعت  شیدستها

شان م شته بود و من با کیربع از آن  کیداد  و   یپنج و ربع را ن  دیساعت گت
 رفتم. یزودتر م

 رم. نگران نباش. یم یدوست هی دنید یامان جان، برا_ نه م
سه  یها لب شت. ب*غ*لش کردم و ب*و* شش هزاران حرف ناگفته دا خامو

 گونه اش قرار دادم. یرو یا
 گردم. یکن، زود بر م نانی_ بهم اطم

 آمدم و رفتم. رونیاز آ*غ*و*شش ب و
××××××× 

س یچوب یصندل یرو سته بودم و منتظر ک ش ام  یندگو ز ندهیکه آبودم  یکافه ن
انداختم، درسااات ساار  یام نگاه یله کرده بود. به سااااعت مچ شیپا ریرا ز

 بودم. دهیساعت رس
به هم  یحرف چیکه بدون ه یساار خورد. دختر و پساار انمیاطراف یرو نگاهم

 ادیبود. با  میبردند که حاال آرزو یخوشاا یچشاام دوخته بودند، مرا به روزها
 کیددو پسر جوان نز زیکه به م یدادم و به کافه چ ونریمهتاب نفسم را پرصدا ب

 شد چشم دوختم . یم
 _ سالم

ست ام دنید با ست گرفته بود ابروها رحافظیمهتاب که د ره در هم گ میرا در د
 .خورد
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من و  یاش نشاااند. دلش برا یکنار یصااندل یحافظ را رو رینشااساات و ام 
 پسرش چه؟!  یشوهرش نسوخته بود، برا

 چشم بردارم گفتم: رحافظیامآنکه از  یب
 دونه؟ ی_ آرش م

  
 بود، جواب داد: دایتعجب در آن پ یکه رگه ها ییصدا با

 باهاش داشتم. یبدونه؟ محمد کجاست کار مهم دیرو با ی_ چ
 و یخونسرد زانیم نیشد. ا دهیحافظ به سمت مهتاب کش ریام یاز رو نگاهم

 زدم. یختل یرب گرفتم و خنده را ض نیزم میبود. با پا دیاز مهتاب بع ییپررو
 گم محمد تو کماست... یمحمد کجاست؟ من بهت م یدون ی_ نم

حال  انیم نی. در ادیکشاا ریشااد و ساارم ت یکما ته دلم خال یآوردن کلمه  با
زبانم آمد. قلبم به درد  ریبود. طعم تلخ  حساااادت ز یدنیخراب  مهتاب هم د

مده بود و دن نهیع کردن  وجهنم شاااده بود. توان  جم میایآ ام را  یزندگ یها را
 کرد. یناراحت م شتریمرا ب نینداشتم و هم

حام ها  مد تن لت  غ دمیمن بود، من چرا نفهم ی_ مح ند روزش  نیا بتیع چ
 ه؟یچ

شم ها نگاه ساند. با چ  رهیخ یآمده به نقطه نامعلوم رونیب ییشوکه اش مرا تر
 بود.

شده، مثل  ی_ وقت مکم کرد ک یلیبود. خ شمیپ برادر هیبهش گفتم آرش معتاد 
 ....یلیباران خ
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کردم و چه  یم یمن سخت. چه فکر یبود و هضمش برا نیسنگ شیها حرف
 .دمیشن

 زد. یحرف م دهیبر دهیو بر دیلرز یم شیها لب
مه حت یخوام کساا ی_ بهش گفتم نم فت خ یخانواده  یبفه لتیآرش، گ  ا

تونسااتم  ینم  یینهافهمه. باران اگر محمد نبود،ت یخاله هم نم یراحت حت
 مشکالتم رو تحمل کنم. ی  نیسنگ

ها مانیدل هردو شیها حرف مان گفتن  ما با  به درد آورده بود.    یاز رو ی  را 
 بلند شدم و کنارش قرار گرفتم. رحافظیترس  ام

 بابا آرش تنم شده. یخاله، مامانت دلش برا ستین یچی_ ه
. نفسااش منقطع شاااده بود و حافظ را رها کردم و کنار مهتاب قرار گرفتم ریام

 شتریا براه نفسش ر ش،یکرد تا بغض  گلو یم هیگر دی. بادیکش یسخت نفس م
 از آن نبندد.

 ،یدون یدونسااتم نم ی. من نمیشاا یکن بتار خال هیکن. گر هی_ مهتاب گر
 مقصر منم...

×××××× 
شااده  یعتاب وجدان ریبود خودم را به خانه رساااندم. درگ یهر جان کندن به

 ود.رانده ب رونیام ب یصاف زندگ ر  ینداشت و مرا از مس یا دهیفا گریکه دبودم 
ه ب یخواسااتم مادرجون پ ی. نمدمیکشاا یقیداخل شااوم، نفس عم نکهیا قبل

ونت در یکار ممکن بود، مخصوصا وقت نیحماقتم ببرد. حفظ ظاهر سخت تر
 .ریندا یکار یجز سکوت و مخف یآتش به پا شده باشد و چاره ا
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ست هاآب  ریش ستن د ش شغول  غتا معده ام را  ی. بوشیباز بود و مادرجون م
 نخورده بودم. یزیچ چیکرد. از صبح ه کیتحر

 _ سالم
 لبش نقش بست. یرو یآب را محکم کرد و لبخند تلخ ریش

 هم خاموشه. تینگرانت شدم. گوش یکرد ری_ سالم، د
 را سار نفس آن کیو  ختمیآب ر وانیل کینشااسااتم و   یناهارخور زیم پشاات

دور از خودم  یرا کم وانی. خنک بود و راه نفساام را باز کرد. پارو و لدمیکشاا
 گتاشتم. زیم یرا رو میگتاشتم و  دست ها

 د،یکم طول کش هیکارم  دی_  ببخش
 .دیچ زیم یغتا را رو یگاز را خاموش کردو ظرف ها ریز

 علیزنم زدم به  یومدین دمی_ د

 نکرده. یفرقو حال محمد هم  یستین ششی. گفت پ
چه  دمینبود و درساات نفهم شیکردم اما حواساام به او و حرف ها یم نگاهش

 میشااسااتم و دوباره ساارجا ییرا در ظرفشااو میگفت. بلند شاادم و دساات ها
شب بخ شدم و بعد از گفتن  شام را خورده و نخورده بلند  ستم.  ش تاق به ا رین

 محمد رفتم.
سااتم دو د نیرداشااته بودم را بکه ب یگتاشااتم و عکساا ریتحر زیم یرا رو آلبوم

 محمد شدم. یگرفتم و محو ژست دل ربا
ت ینطوریهم ا دی. شاستیاز وجودم ن کهیت هیانگار  یستی" ن رو  شد تا من َقدر 

بدونم. محمد من اشااتباه کردم! به خاطر من نه! به خاطر مامان بابات  شااتریب
 عتاب وجدان خفه بشم..." نیبرگرد، نتار من تو ا
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سردرد عج یانبار نگاهم سته.   سم ب شار د یبیشده بود و راه نف شتم و از ف رد دا
شم ها شردم. مکث  یرا رو میچ شم ها یا قهیدق کیهم ف شد چ آرام  میباعث 

 .  فشااارم افتادهدیچرخ یاتاق دور ساارم م ی. چشاام که باز کردم، فضااارندیبگ
راز د تخت یرو رگرفتم و خودم را به تخت رساااندم. ب واریبود. دسااتم را به د

 کهنیگتاشاات؟ فکر ا یم الیکردم بخوابم. اما مگر فکر و خ یو سااع دمیکشاا
خاطره ا یروزها مد را خراب کرده بودم و  با مح تلخ از من در ذهن  یخوبم 

 کرد. یام م وانهیمحمد جا مانده بود، داشت د
با  میکردم و روزها یداند چندبار طول و عرض اتاق را قدم به قدم ط یم خدا

تنش ها و با  نیام را دوره کردم. تمام ا یزندگ ی دهیخطوط در هم تنمحمد را، 
 یتوانسااات. من ب یمحمد نم یکه ب یاش شاااد، من جهیها نت دنیخود جنگ

 یتوانسااتم و نه بلد بودم. ما چون کالف یخواسااتم، نه م یمحمد بودن را نه م
شده بود میبود ود و ن هم بو بودنمان، بود میکه، رم به رم در تاروپود  هم بافته 

 نبودمان، نبود هم...
ش یصدا ش یکه نم یمرا از خواب یزنم گو ساعت طول ک بود،  دهیدانم چند 

م کنار یمتکا یتن  خسااته ام را تکان دادم و رو روزیآورد. کساال تر از د رونیب
 چنپره زدم و با چشمان بسته دستم را به سمت صدا حرکت دادم.

 لمس کردم.دکمه سبز را  د،یرس یدستم که به گوش 
 _ بله

 زده ام کرد. رتیح شیو حرف ها دیچیبابا در گوشم پ ی هیگر یصدا 
 _ محمد برگشت باران، پسرم برگشت....
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 تمام تنم را مور مور شد. ادشیفر با
 شکرت ای_ خدا

 "انی"پا
 یچهارراه الناز
 ۹۶مرداد  ۱2
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