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  »بسم الله الرحمن الرحیم«

  نام داستان: به توان تاوان

  »هستی همتی« Araنویسنده: 
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  »به نام اولین معلم هستی«

  

  #خالصه

ای از تاریکی غرق کرد، به یکباره یخ زده و شیرینی حضورت را در هاله گرمای دستانت

  اما مگر تو همان نیستی که جانم را به تا ابد ماندن قسم داده بودی؟

سازی و اصرار به خوراندن باورهایی به ترین حقایق رها میچرا اینگونه مرا در پس شوم

  ..امافکارم داری که چشمانم را بر رویشان بسته

  ای خواهرانه مقابل مهری برادرانه...ای از جنس عالقه#عاشقانه

  

  #مقدمه

  نگاه خیره و متعجبشان

  زوم چشمان خیس از اشکم

  و رفتارهای به دور از پذیرش عقلی است

  زندکه گویا از من سر می

  هایشانو زمزمه

  چه آزار دهنده است

  کنندکه حکم می

  رهایش کنم

  رانند...هایشان را بر زبان میقضاوت پردهو بی

  پرودگار دانای من!

  تریتو خود آگاه



 
 

Page ۴ of ٣۶ 
 

 کاربر رمان فور »هستی همتی« Araبه توان تاوان | 

WWW.NOVELFOR.IR 

  گذردبه هرآنچه می

  و به سیاهی خیمه زده بر قلب کوچکم

ِ بی   انتهای شبکه در رقابت با تاریکی

  پیروِز آوردگاه گشته...

  دانیبهتر از خویش حال خرابم را می

  و بغض تلخی را

  آزاردمیام را که گلوی گرفته

  چه کنم...

  توانم به سادگی از کنارش بگذرموقتی نمی

  و حتی

  های پی در پیرد انگشتانش در پس سیلی

  هایمبر روی گونه

  به هنگام به رخ کشیدن غرور جذابش

  داردقلبم را به تپش وا می

  این پسر

  تنها برادر

  ی دنیای این دختر سرگشته و حیران است...و همه
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گونه، انگشتانم را مابین تارهای لخت موهای نرمش تاب دادم. ی و نوازشبه آرام

آنکه صورت معصوم و ته ریشش بیش از هر زمان دیگری دلم را تکان میداد و بی

بخواهم، خود را به تحسین اجزای صورتی مشغول نموده بودم که خداوندگار با به 

یش از تصورمان، به زیبایی به تصویر اش و صرف زمانی بالعادهکارگیری توانایی خارق

کشیده بود؛ تصویری که چون تکه الماس درخشانی پرتوهای روشن خورشید را حین 

ی کشیده شده به روی پنجره، به سمت خیرگی های پردهعبور از پیچ و واپیچ

  کرد.هایم بازتاب میمردمک

ای بر پیشانی و ، بوسهصورتم غرق در پهنای لبخندم شد و با ایجاد خمیدگی بر رویش

هایش را به همراه داشت و به تبعیت میان چین ابروهایش نشاندم که تکان آرام پلک

ی نگاهش رو به روی چشمانم رقصید و امواجش مرا به از کنار رفتنشان، دریای تیره

  انتهای نامعلوممان هدایت کرد.بی

یکم را محصور کردند که حس اش داد و دستانش کمر بارکش و قوسی به بدن ورزیده

های سرخ قلقلک خفیفی، وجودم را به لرزه در آورد و صدای آهنگینش کنار گوش

ی موجود درونم را به شیرینی لبریز ام در اثر گرمای ساطع شونده از بدنش، حفرهشده

  رفتند:از تمامی احساساتی ساخت که مسکن روح درد آلودم به شمار می

  داشتنی من!دوست _ کوچولوی جذاب و

توانایی فروریختنم را داشت و مابین فوران و » امتنها مرد زندگی«و همین جمله از 

های ی وجودم، صورت کوچکم را به عضلهگاه ذرات تشکیل دهندهانفجار گاه و بی

ی های بازوان مردانههایش فشردم و خود را اندرون قفل شدگیی سینهدرهم تابیده

هایم به حضورش بسته بودند و چشمانم پنهان ساختم؛ مردی که نفس» درمبرا«

های کوچک صورتش را توانایی به خواب رفتن پیش از محو شدگی در میان قوس

  نداشتند...

***  
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ی طویل جا خوش کردم تا کفشم را به پا کنم و به سمت بندهای پلهی راهدر کناره

ی هامان مانع شدند و همزمان با نقش کشیدهمشکی رنگش دست بردم که انگشتان 

اش روح را از بدنم ای رنگش، زمزمهی لبان قلوهای گوشهبستن لبخند از سر عالقه

اش برای کنار زدن توانم بود تا خویش بندها را بیرون کشید که گویای حکایت خواسته

کرد و چشمکش یکی پس از دیگری درَهم گره بزند. در انتها مقابلم کمر راست 

ِ سرباز حواله ی چشمان خرمایی رنگی شد که درخششان بازتاب انعکاسی از خوشی

  اش بودند.کرده

آورتر از سطح ادراک ردپای کمبودهای درون زندگیم قابل شمارش نبوده و عذاب

ای که موقعیت خود را تثبیت نموده و قدرت غیرقابل وصفی را اند، تا به نقطهبوده

اندازند و وادار به تسلیم دلی چون مرا از پا بیاند تا دختر سادهار گرفتهتحت اختی

ِ پذیرش حکمرانیرحمیشدگی در برابر بی هایش کنند، اما گاه های زمانه در پس

تر مقابل چنین مقاصد شومی، به آسانی تر و زاللگداری شفافیت حضور جسمی پاک

مندی من از عنایت پروردگارم در چنین بهرهکند و سنجش میزان کسب پیروزی می

جهتی به دور از تعیین است؛ چرا که من مرد ثابت قدمی را در اختیار دارم که صدها 

های غیرقابل انکار، توانمندی تاثیرگذاری مرتبه برتر از فشارهای وارده از سوی تاریکی

نحیفم چیره گردد، بر روی احوال ناخوشم را دارد و پیش از آنکه ناامیدی بر جسم 

ای در دریافت هزینهاش بیی برادرانههای از سر عالقهگرمایی که از سنگینی نگرانی

ِ دوست ِ توجه، به سمت نگاه اشکازای این حجم شود، سرمای آلودم روانه میداشتنی

ِ به زند و احسی قلبم کنار میی روزگار گرفتهرخنه کرده اندرون روحم را از صحنه اس

چنان کند. آنی وجودم میدور از وصفی، به نرمی رنگ دلربای آرامش را مهمان خانه

ِ افکارم رخت خود را به سوی مقصدی نامعلوم مقتدرانه که آدم برفی کوچک زمستان

  بندد...می

 ِ گرمای دستانش، حس مور مور شدگی خوشایندی را بر روی سرمای پوست لطیف

دهد که توان کند و لبخند محوی را به سمت لبانم سوق میایجاد می ساعد ظریفم

ی سرش به سمت درب خروجی، ی زندگیَم ندارم و با اشارهدریغ کردنشان را از پشتوانه

لرزاند و ی موهای لختش در دست وزش باد، دلم را میبه همراه حرکت مواج گونه
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از جایم برخیزم، آرنج خویش را در مثلثی  ای از سوی اوکند تحت ارادهوادارم می

  آرنجش قفل کرده و پشت سرش گام بردارم...

***  

رویمان وارد کردند، اش، با فشاری که به درب بزرگ و بلوطی رنگ روبهانگشتان مردانه

ای را که موجب فوران احساس رضایت از اندرونم به چیدمان منظم و ترکیبات رنگی

بانم میشدند، در مقابلمان به نمایش گذاشته و به پا گذاشتن سمت لبخندی به روی ل

ُنکش ترغیب کردند.   درون فضای دلچسب و خ

ترین اتفاقاتِ طول مدتِ کوتاه زندگیمان داشتنیای کوچک که بسیاری از دوستکافه

ً از یاد بردن آن شمع فوت ترین سه کنجیدر دنج اش رقم خورده بود و حقیقتا

ای کیک به صورت خندانمان همراه میشد، که با برخورد محکم تکه هاییکردن

  پذیر نخواهد بود!امکان

ِ گردانده شدن ِرهای افتاده بر روی چشمانم در پس هایشان، پسر مو بوری را که ف

ی ی انگشت، هامان را متوجهاش موجب آزار بودند، تشخیص داده و با اشارهپیشانی

تن لبخند دلنشینی بر روی لبانش را در پی داشت، حضورش کردم که نقش بس

  ام را در مسیر تحسین جذابیتش به کار گرفت.لبخندی که دلم را تکان داده و توانایی

فشار دستان هامان به پشت کمر باریکم، مرا به سمتش هدایت کرد و زمانی که 

برخاسته و متوجه حضورمان در نزدیکی میزی که پشتش جای گرفته بود، شد، از جای 

  ی ادب وابتدا هامان را به نشانه

  ام شدند:ی چشمان کشیدهاش روانهاحترام در آغوش کشیده و سپس نگاه دوستانه

  _ دخترعموی کوچولوی من چطوره؟

های همیشگی آمد اما جزو شیطنتپاسخم به سوالش که چندان به مزاجم خوش نمی

ی غرهای در پشت چشمپنهان شده رفت، لبخند نامحسوس ومحمد به شمار می

  ی دو پسر، فضای کافه را با خود در آمیخت.ام بود و قهقههجدی
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های به عقب کشیده شده جای گرفته، حال و احوال اخیرمان را جویا بر روی صندلی

دار کشاندند؛ سخنانی که به قصد مان را به سمت جمالتی هدفشدیم که بحث

ن، درخواست محمد برای چنین قراری را پذیرفته بودیم و زمانی شامشورت در زمینه

هایمان، ی آتش بست قرار گرفت که سفارشی نظراتمان، در مرحلهشلیک گلوله

  مقابلمان به روی میز قرار گرفتند.

ی استراحتی کوتاه به گردن اش را فرو داده، برای ارائهای از قهوههامان جرعه

شک طوالنی در حالتی ثابت باقی مانده و به سمت زمانی بیاش که مدت کشیده

کرد، سرش را به عقب چرخاند و در همان حالت نگاه روی میخشک شدگی پیش

ام برای محمد مشغول بودم و وقتی داشت، در این میان من نیز به توجیه عقیده

و برای کسب اطالع از  ام چرخیدمهایم به انتها رسیدند، به سمت برادر چهارشانهبیانیه

  موافقتش، صدایش زدم:

  _ هامان؟

ام به شمار میرفت، و برای نخستین باری که شروع تمامی رخدادهای دردآلود زندگانی

ِ اسم مست کننده ای به اش از خود عجلهنه تنها در پاسخ به اینگونه مظلومانه لب زدن

قلبم از هم گسیخت و به خرج نداد، بلکه حتی در ازایش سری هم تکان نداده و 

  سمت فرو پاشیدن کشانیده شد.

چشمان معصومم تالش خویش را در پیدا کردن مسیر خیرگی نگاهش به کار بردند؛ 

اند پنج دقیقه گذشته و همچنان چشمانش بر روی چیزی در پشت سرش ثابت مانده

  رسد!علت به نظر نمیو این... بی

ِ تقامتم را از هم دَرید. کافهکند و کاو تاثیری ایفا نکرده و اس ی کوچک بیش از حد

َعمال هامان را دشوار  انتظار شلوغ بوده و تشخیص سبب چنین تغییر ناگهانی در ا

  کرد.می

چشمان مردودم را از نگاه به موهای لخت و تیره رنِگ پخش شده در صورت خوش 

ی کوچکم چشم هاکرد، منع کرده و به دستتراشش که آدم را مسخ و متحیر می
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های خود فشرده بودند. دخترک لوسی دوختم که قسمت پایینی شالم را در مشت

هایم به بودنش وابسته بودند، نبودم، اما دنیایم به هامان باخته شده و نفس

ِ بی توجهی کردنی که بار دیگری تکرار نگشته بود، قلبم را فشرده ساخته و نگرانی

  کرد.می موردی را به درونم تزریقبی

جایم را عقب برانم که با بلند شدن هایم را به روی یکدیگر فشردم تا توقعات بیپلک

  صدای مردد محمد رو به هامان همراه شد:

  _ هامان، هستی صدات کرده!

ُن باالتری نسبت به صدای من تحت اختیار داشت،  صدای محمد که به مراتب ت

رافش شده و دستپاچگی در حرکاتش موجب برگرداندن هامان به محیط حقیقی اط

  مشهود گشت. اخم ریزی کرده، به سمتم چرخید:

  _ جانم؟

ی ام به بیرون رانده شد و سوالم مورد تکرار قرار گرفت، اما به میانهنفس حبس شده

ِ عجله ای جدی از جایش برخاست، به نظر خود نرسیده بود که هامان با حالتی درگیر

ِ به خصوصی را زیر نظر گرفته و کلمات با بیرسید چشمان تیرهمی ای رحمیاش، مورد

ای هایی نامنظم از میان لبان قلوههایشان، به همراه قرارگیریمحفوظ در واپسین الیه

  رنگش بیرون آمده، هوا را شکافتند:

ِعمال کنین!   _ متاسفم که کار فوری برام پیش اومده، هر تصمیمی به نظرتون مناسبه ا

ی حقیقِت به وقوع پیوسته باشد، روشن کنندهای که گونه توضیح اضافهبدون هیچو 

گاه صندلی کِِرم رنگ قاپید و به سمت کت طوسی رنگش را از روی قسمت تکیه

ِ پیچیده اندرون قلب خروجی پا تند کرد. نگاه وحشت زده و نگران چشمانم هم که درد

ای که هامان ، خیره به درب عظیم بود تا لحظهکوچکم را مورد انعکاس قرار داده بود

  پشتش ناپدید گشت.

بغضی را که مسیر تنفسم را تنگ و سخت کرده بود، به عقب راندم و به سمت 

محمدی بازگشتم که خیره به خروجی، لبانش از یکدیگر فاصله یافته بودند. با بشکنی 
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اند و زمزمه وار به جلوی صورتش توجهش را جلب کردم که اخمی بر پیشانی نش

  افکارش را به بیرون ُهل داد:

  دونی به دنبال چی با این عجله غیبش زد؟_ می

نمود ای کردم که تلخ میانگشتانم به یکدیگر فشار وارد کردند، اما تظاهر به خونسردی

و جوابم را "منفی" اعالم داشتم، در انتها نیز خواستار به زبان آوردن تمامی نظراتش 

ِ به شاید این گونه ذهن خویش را درگیر کرده و مدتِ اندکی از واقعهشدم تا  ی شوم

ای نه چندان دور ای که در آیندهرخداد بدل شده دور بمانم، غافل از ضربات پی در پی

  گردد...توسط دستان خشن زمانه به سویم روانه می

***  

ِ خود را از نظر گذراندم و ِ بی برای هزارمین بار نمایشگر گوشی غایتی، به گریبانم نگرانی

ِ بی ً سه ساعت از ناپدید گشتن علت و ناگاه چسبیده، قلبم را به درد آورد. حدودا

گذشت و با سپری شدن چنین مدت طویلی، خبری از او به من یا محمد هامان می

داد که به مراتب زجرآورتر هایش از سوی ما نمینرسیده بود و حتی پاسخی به تماس

  نمودند!می

ً صبر لبریز شده ام، سرازیر گشت و مرا وادار به برخاستن از روی صندلی کرد. نهایتا

ی محمد را بیشتر کرده و او جویای حرکتی که از جانبم به وقوع پیوست، گرفتگی چهره

ِ کشیدهعلت رفتارم شد. با انگشِت اشاره   ام ضرب گرفتم:ی باریکم، به روی پیشانی

  حمد!_ نگرانشم م

و به خود حق میدادم. فردی که تا چندین ساعت گذشته حاضر نبود بی شنیدن 

ی "شب بخیر" خواهرش سر بر بالشت بگذارد، حال به این صورت صدای آهسته

  ناپدید گشته و اثری از خود برجای نگذاشته است!

ِ فشار از سوی کف دستانم گرفته بودم که صدای لرزشیشقیقه از سوی  هایم را به زیر

ِ میزم، شدت تپش قلب بی ِ به روی تابم را به باالی هزار برد و جسم نحیفم به گوشی
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آلودم، انرژی از سمتش پر کشید. با نقش بستن اسم "هامان" مقابل چشمان اشک

  بدنم به بیرون کشیده گشت و پیام ارسالی از سویش را مورد خوانش قرار دادم:

  ام رو ندارم.ن برنامه_ شما برین! من توانایی پیچوند

ِ فراگیر بیرون ی کوتاه و سرد به مثل سوِز وزش بادهای بیو همین جمله رحم در هوای

ی دنج، تنها پاسخ مرد دلربای من بود؛ سخنانی که تیزی خنجر بیان از کافه

  شان قلبم را مورد ُصالبه کشیده شدن قرار داده بود!شدگی

ِ برادر صدای به زیر پا لِه شدن دل کو  چک و ضعیفم را که احساساتش را مورد تسلیم

ای را که در َسر تا دهندهخود قرار داده بود، به راحتی حس کردم و پس از آن درد رنج

  های ناتوانم پراکنده ساخت!َسر اندام

مرکِز علل چنین برخوردهای کشنده از سویش ناپیدا بود، ولی هر چه که "بهانه" به 

تر از خواهر کوچکی که مدعی بوده توانست باارزشچه اندازه می شمار میرفت، تا

هایش خواهد کرد، باشد؟ چه شخصی قسم تا ابد روزی جان خویش را فدای پلک زدن

  و یک روز ماندنش را به زیر شکستگی برده و او را از من رُباییده بود؟!

درونم شکل داد، با قرار گرفتن دست محمد به روی دست سردم که لرزشی خفیف را 

ِ مورد حبس به خود آمدم و نگاهم را معطوف صورت شش تیغ شده اش کردم. نفس

اش را به بیرون راند و مادامی که کالفگی، موج پُر خروشی را درون حرکاتش قرار گرفته

ِ خاصش حس میشد  ِر موهایش کشانید. تردید ایجاد کرده بود، دست آزادش را بین ف

  نبود. و به دور از انتظار

َر کرده و خواستم هر آنچه را که در مورد بیانش مُردد بوده، از میان  لبانم را با زبان ت

  هایش را بر هم فشرد و لب زد:لبانش بیرون بکشاند. پلک

  خوای چیکار کنی؟_ می

اش توسط فشاِر فوت و پس از عقب راندن تار موهای پخش شده به روی پیشانی

اش ی قبلیای به جملهاز خیرگی چشمانم دزدید و دنباله کردنش، نگاه شرمگینش را

  متصل نمود:
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ً درست نیست تنهات بذارم، ولی یک ساعت دیگه اولین کالس عصر دانشگاهم  _ اصال

  تشکیل میشه.

ِ سنگینی فشرده گشت و خویش را  بالفاصله قلب کوچکم از وارد آمدن چنین درد

 ای را به فردکردم که هامان چنین اجازهباند. باور نمیام کو ی سینهوار به دیوارهدیوانه

مذکر دیگری جز خود داده بود! که با رها کردن خواهر کوچک و تنهایش به درون 

نمودند، پسر هایی در لباس بّره میای دور از خانه، نزد افرادی که اکثریتشان گرگکافه

توانایی این را داشته که مرا در عمویش نگران اوضاع و تنها بودنش بشود! چه چیزی 

ِ به وقوع پیوستن  کسری از ثانیه از نگاه برادرم دور کند، تا سر حدی که حتی نگران

هایشان هشدار داده بود، نباشد؟ برادری که ترینتهدیدهایی که بارها در مورد کوچک

ود به چنین ی جز به همراه او بیرون رفتن را به من نداده بود، توانسته بهرگز اجازه

ِ در آمیخته با سنگدلیشیوه   اش تنهایم بگذارد...ی دردآلود

***  

ِ ماشین مشکی رنگ محمد، سر خویش را از شیشه جدا  به محض نگه داشته شدن

ای به رویم زد که پاسخم جز لبخند پُر کرده و به سمتش بازگشتم. لبخند دوستانه

 ِ ام تا انتهای خود تحلیل رفته بود و توان به لب آوردن نداشته دردم نشد. انرژی

تشکری خشک و عاری از احساس را هم نداشتم، تنها سری تکان دادم پاهایم را بیرون 

  داری بدل شده بود!گذاشتم، حتی تعادلم هم به وضع خنده

ما در جای جای داد، اام بروز نمیاش را از اوضاع آشفتهمحمد که هرچند شاید نگرانی

ِ ورودی به پشت سرم مورد بسته  صورتش به نمایش گذاشته بود و تا زمانی که درب

ِ ته شدن قرار نگرفت، از جایش تکان نخورد. گویا نیرویش را به کار می گرفت تا هوای

ام را التیام ببخشد، اما افسوس که های تازهای زخمام را داشته باشد و به گونهکشیده

ی پدید آمده اندرون دل تنگم هایش به عمق حفرهدانست اینطور محبت کردننمی

  افزاید.می

کشیدم و آسانسور هم برای نخستین بار مورد توجهم قرار ها باال ام را از پلهبدن خسته

میلی از پاهایم بیرون ها را با بیی واحد. کفشنگرفت، تا رسیدن به جلوی درب تیره
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ای پرت کردم، مقصدم هم با کورسویی از امید اتاق هامان واقع ه گوشهکشیدم و ب

ها مُهر تاییدی به رویش شد. عقلم به خوبی از نبودنش آگاه بود و خاموش بودن چراغ

  طاقتم...شدند، اما امان از دل بیمحسوب می

ِ اتاقم گهایم را به روی تخت رها کردم و بیلباس ذشتم. در تفاوت از کنار شلختگی

ی چشم نگاهی به ساعت انداختم که مسیر گام برداری به سوی آشپزخانه، از گوشه

شش عصر را به نمایش گذاشته بود و تمام وجودم برای شنیدن صدای برادرم پر 

ِ به دور از انتظاری با من داشته است و کشید، نمی توانستم بپذیرم که چنین برخورد

  داد.م را نوید مینگرانی از احوالش، تولد جنون

ِ چوبی، پشِت میِز بیضی شکل آشپزخانه ولو کرده و حلقه ی خود را به روی صندلی

ام کناره تر نمودم. مغز کوچکم از مسیر راهنماییانگشتانم را به دور لیوان شیر محکم

ِ مشهود در حرکاتم به گسترده دانستم آورد. نمیتر شدن روی میگرفته بود و سردرگمی

چه باید بکنم و یا چگونه سراغی از صدای مالیمش بگیرم؛ پیش از این بی او طی 

ای تحت اختیار داشته باشم؛ که حرکت ام تا تجربهچنین مدتی طوالنی تنها نبوده

  ام چه باشد؟!بعدی

ِ سرکوب شده ً بغض ام سر باز کرده، اشکانم را به سمت مژگان پرپشتم باال کشید نهایتا

ِ های شبانهی چشمم، آغاز گریهای از کنارهقطرهو چکیدن  ام شد و بعد از قرار دادن سر

  ای را که مرا در بر گرفته بود، به آغوش کشیدم...ام به روی میز، سیاهیسنگین شده

***  

هایم را از به محض درک صدای ضعیفی چون چرخیدن کلید در قفل، به سختی پلک

زمان اندکی به طول انجامید تا به خود بیایم. بالفاصله با یکدیگر فاصله داده و مدت 

هایی که در ی آن سنگدلیبه خاطر آوردن تمامی آن حقایق به وقوع پیوسته، همه

طول و به موازات یکدیگر به رخداد بدل شده بودند، به همراه بسته شدن راه تنفسم 

ِ ه بیسر خویش را از روی میز چوبی برداشته و با سرعت عجیبی ک شباهت به توان

ِ جای خود به روی صندلی نشستم که چنین حرکت عجوالنه ای، با حرکت نور نبود، سر

ای که های گردن و کمرم همراه شد؛ به شیوهپیچیدن درد وحشتناکی درون عضله
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ها به ها توان اعطای حرکت به گردن خشک شده در اثر مدتشک دیگر تا ساعتبی

  نخواهم داشت!یک شکل ماندن، 

ِ عذابچنین پدیده ای را نیز به تیزی خنجر فرو رفته اندرون ی جسمانیدهندهای، درد

تابم افزود که حلقه زدن اشک را در چشمان معصوم و خرمایی رنگم به همراه قلب بی

  داشت.

ام را به سختی به سمت دیگری دوختم... به ورودی آشپزخانه که صدای نگاه بارانی

ِ قرار گرفتن جسمی کوچک و فلزی را به روی اوپن واقع شده در کنارش شنیدم وا ضح

ِ او بود، برادر عزیز دردانه ِ قابل تحسین، چشمان و... خود ام! با همان هیکل تنومند

نمود و همان کت طوسی رنگ بر روی ی جذابی که روح را از جسم نحیفم جدا میتیره

ِ مردانه   اش.دستان کشیده و توانمند

کرد که ام چپانده بود، به میزانی سنگینی میای که رنج زمانه به درون حنجرهگلوله

ی دیگری از سوی پتک قدرت بیان از وجود حقیرم پر کشید و سلب شدنش، ضربه

ِ تقدیر بود.   عظیم دسِت خشن

 نگاه ملتمسم را به سمت باال هدایت کرده و با استفاده از سوزنی که نخ تنیده در

گرفت، به دریای چشمانش دوختم... به انتهایش از پوست و استخوانم منشأ می

ً ناآشنا بود، حتی کنکاش گونه اثری بر جای هایم هم هیچدریایی که اینبار کامال

ی کوچکی را در آن دریای پرطالطم و توانستم حتی قطرهگذاشتند! نه، نمینمی

هایش داشته باشد، از آن آن سخاوت یخروشان تشخیص دهم که نشان از همه

  توانستم!ام؛ نمیای شنیدن صدای ظریف و دخترانههایش برای ثانیهتابیبی

ِ مخفی شده اندرون آن دو گوی شیشهترین الیهدقت خویش را به عمیق ای های پسین

ِ َسر زده از سویش، در ُزمره ی قرار گیرد ی اطالعاتسپردم تا بلکه شاید علت حقایق تلخ

که آگاهی از وقوعشان برای بیرون کشیده شدن از عمق منجالب سردرگمی کفایت 

  کند.می
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هرچند که همه چیز، شفاف و واضح خود را عریان نکرده و فریاد نخواهند زد، اما 

هایش که به یک باره رخت خود را به سمت سفری داشتنیخواندن تمامی دوست

ً سخت نبوده و نخواهد بود، برای منی که لحظه لحظهنامعلوم بسته بودند، ابد های ا

ها عجین ساخته زندگیم را با سرخوشی ناشی از به تماشا نشستن همان مست کننده

ً دشوار نبوده؛ اما... اما ترسی کشنده که به راحتی به وجودم رخنه کرده  بودم، حقیقتا

و ترس گریبانم را بچسبد؛  بود، مانعم میشد. حق را به خود میدادم که وحشت کنم

دانم چه در مقابلم خواهد ایستاد؟ مگر غیر از این است مگر غیر از این است که می

  ها و امیدهای واهی؟!خوشیشود با مرگ تمامی آن دلکه خواندن نگاهش مساوی می

هایم هایم را آزار داده و دستانم را به سمت شقیقهام، گوشندایی از قلبِ به فنا رفته

  کشد:باال می

خبری تردید از در بیهای کشنده قرار گرفتن، بیی حقیقت_ در حصار وحشیانه

ِ ناشی از رویاپردازی ی ماجرا را درونت هایی که واهمه نسبت به دانستن ریشهماندن

  کنند، بهتر است!ایجاد می

آوردند، از یکدیگر گشودم تار به ارمغان می چشمان در آمیخته با اشکم را که دیدگانی

هایی خفیف واداشت. جانم را به لرزشو اتصال نگاهم به سرمای نگاهش، بدن بی

ی عمیق برادرانه نبود که هامان ادعا داشت در دل و جانش دیگر خبری از آن عالقه

اش های دائمییریشه دوانده اند، ردپایی از آن گرمای روز افزون یافت نمیشد و دلتنگ

  خود را به خواب زده بودند!

ها و گاه ام، شیطنتهای احساسات ضد و نقیض ناشی از لفظ کودکانهتمامی آن فوران

تر هایم به یکباره به خاموشی گراییده بودند و... تالطم چشمانش آرامگداری بداخالقی

ی ساعت گذشته در ردههایی که چندمان بود، این آرامشاز هر زمان در گذشته

آرزوهای بزرگم برای او جا خوش کرده بودند، راهی شده و به لیست سیاه نفرین 

  ای بر جای نگذاشت.ماندهشدگانم پیوستند که جز قلبی تهی، برایم باقی

ً ی عمری طوالنی تلقی میتمامی آن لحظات که گذرشان برای من به منزله شد، ظاهرا

کوتاه نبودند که سرانجام هامان نفسی گرفت و لبخند دندان نمایی هایی بیش از ثانیه
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ای رنگش کرد. همان لبخندهایی که روزگاِر احوالم را سیاه کرده و های قلوهمهمان لب

ی اکنون به اندازهداشتند، اما... اما همهایی وحشیانه وا میقلب کوچکم را به تپش

ه، احساسی جدید و به مراتب شوم در پشت همان شیرینی، حقیقتی دردناک و خفت

ِ سنگینی را به بند بند وجودم تزریق می   نمود.لبخندش النه کرده بود که ضعف

ی چشمانم به سمت پایین ناخواسته و به ناگاه، قطره اشک کوچک و سمجی از گوشه

غلتیده و بر پشت پوسِت دست ظریفم سقوط کرد که از دیدگان تیزبین هامان دور 

  رفت اما بازخوردش...ند، چنین چیزی به انتظار مینما

ی بلورین را دنبال و تعجب به درونش نفوذ کرد، چشمانش گرد شده حرکت آرام قطره

ً سرش را باال آورد تا مقابل نگاهم قرار  و سرجایش میخکوب گشت. به آرامی، مجددا

رسید ما به نظر میگیرد و مانند ماهیان، چندین بار دهانش را باز و بسته نمود، ا

خواهد بر زبان روانه سازد. سرانجام، پس از با فشار بیرون راندن هوا داند چه مینمی

حالتش کشیده و چشمانش را به سمت ریز هایش، دستی مابین موهای خوشاز ریه

  شدگی سوق داد:

  _ چیشده هستی؟

م دوار گرفته و هوای ام، با چنان سرعتی فشرده شد که سر ی درون سینهجسم تپنده

ای دیگر از سویش و اینبار، اطرافم به مرز صفر نزدیک گشتند. باز هم ضربه

محدودیت به رفتارها را شکسته و با به زبان راندن چنین کلمات خشنی که در پس 

  درید.هایی پنهان گشته بودند، روحم را از هم میبیانشان تازیانه

اش حروف ناپسندی را در کنار یکدیگر رسد؟ آری، جملهدار به نظر میاحساساتم خنده

نچیده بود تا سبب رنجشم شود، اما هیچ چیز همچون گذشته نبود. برادری که اگر 

شد، زمین و زمان را به یکدیگر دوخته و تن به آتش متوجه کالفگی خواهر کوچکش می

ای از کنار قطره تفاوتیهایم را ببیند، حال با چنین بیمیداد تا باز شدگی سرخی لب

کار را با من کرده است؟ مگر خودش پرسد چه چیز اینگذرد؟ تنها میاشکم می

داند؟ مگر او همان نیست که اگر روزی بیرون ماندنم بیش از دو ساعت به طول نمی

داند کشانید؟ حال نمیهایش مرا به مرز جنون میانجامید، با تعدد باالی تماسمی
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داند یا... یا ها در عین معصومیتم شده است؟ نمییز مسبب بروز همان حالتچه چ

  نخواسته که بداند؟

هایم را هایی طویل در گذر بود، لبی قرنی زجر آور که برایم به منزلهدر آن لحظه

گشودم تا اعتراضم را به بیرون برانم، تمامی دردهایی را که متحمل گشته بودم بر 

هایش و وادارش کنم بگوید چه توانست ی آن سنگدلینم و بنالم؛ از همهسرش آوار ک

در مدتی تا چنین حد کوتاه، با سرعتی به دور از درک، جای مرا اندرون قلبش پر کند 

و روانش را تسخیر؟! چه توانسته خواهر کوچکش را که توانش را به تنها برادرش 

های ای پس نزده بود، در واپسین الیهباخته بود و ایمان به همیشه بودنش را لحظه

داشت اگر به این وجودش غرق کند؟! خواهری را که همواره، قطع به یقین اظهار می

اندازه ناتوان است، برادری دارد که همواره چون کوه به پشتش ایستاده است و با تکیه 

امان از غفلتی بر همان اعتقادات پوچ، هرگز برای تقویت قوایش نکوشیده بود، اما... 

  آورد!ای را وارد میکه به ناگاه چنین ضربه

خواستار آن بودم که نامش را در پی فریاد، صدا زده و جویای علل به یکباره به 

ی معروف شوم تا بدانم چه کسی جز من ی برادرانهخموشی گراییدن همان عالقه

توانستم؟! مگر ما... اما مگر میا توانسته به باالترین مرتبه در نگاه برادرم دست یابد،

تاب و تحمل داشتم با دستان خود چنین رضایت مشهودی را از ظاهرش بزدایم؟! مگر 

  آمد خود مسبب نابودی موج خروشان لذِت نهفته در حرکاتش بشوم؟!از من بر می

ِ به فنا رفته ِ عقل وری شنوم که یادآشنوم؛ آری، میام را میفریاد در آمیخته با درد

گردد. کند رضایتش از کجا پدیدار گشته و چه کس منشع آن محسوب میمی

ِ شنوم که با میزان اندک بازمانده از نیروی از هم گسیختهمی اش سعی دارد به من

برد، اما مگر خون به جگر بفهماند او با عقب راندن من غرق در خوشی به سر می

سبب گشته همان لبخندهای زیبا را بر روی اهمیتی هم دارد؟! مگر مهم است چه چیز 

لبانش به مشاهده بنشینم؟! نه، برای من دیدن تمامی آن احساسات مثبت که از 

شوند، کافیست! شاید اینبار در تقابل با هر زمانی در گذشته، با حضورش ساطع می

نبود من غصه از جهانش رخت بر بسته باشد، که با حضور شخصی دگر در فضای 
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ی تنگ و تارم بیرون خندد و قلبم را از سینهبه من در قلبش اینگونه میمتعلق 

  کشد، اما تو بخند... جان من نیز به فدایت، جایگاهم در چشمانت برود به جهنم!می

کوباندند، غرق ام میی جمجمهی آن افکار ضد و نقیضی که خود را به دیوارهدر همه

ام ، همان که باعث میشد قلبم به بیرون از سینهاشداشتنیبودم که صدای دوست

بجهد، اما اینبار با لحنی متفاوت که از صد و هشتادمین درجه هم به فراتر پا گذاشته 

ای های قلوهبود، به گوشم رسیده و مرا به دنیای حقیقی کشانید. از بینابین همان لب

ر نداشت، دگر چون روزهای آمد اما، دگر آرامش همیشگی را در اختیابه بیرون می

ِ پر شور و شعف سپری شده از عمر محدودمان نرم نبوده و تداعی کننده ی آن حس

  برادرانه نمیشد!

  _ چرا نمیگی چیشده که ادای نازک نارنجیا رو در میاری؟!

و اخم جذابی چاشنی ظاهر درگیر عصبانیتش کرد؛ آری خشمگین بود و... از من؟! 

ه بودم که حرصش را برانگیخته بودم؟! آخر من که حتی مگر... مگر من چه کرد

ی لعنتی و یا از اعتراضی از نبودنش نکردم، از به ناگاه رها ساختنم در آن کافه

ام که سبب هایش، آخر خدایا! تو بگو که من چه کرده یا چه گفتهتفاوت بودنبی

دل تنگ من طاقت  طغیان بخش منفی از وجودش گشته بودم؟! خدایا، بگو! چرا که

ای خم به ابر آوردن برادرش باشد! بگو، پیش از آنکه این آورد بپذیرد دلیل لحظهنمی

اندازد ای که در آن محصور گشته به بیرون بیی کوچک خویش را از حفرهجسم تپنده

از توانم به سادگی ها خویش را دار بزند! من... من نمیهای ماهیچهیا در پیچ و واپیچ

کنار خود گذشته و از مجازاتی که باید در پی رنجاندن برادرم قائل شوم، صرف نظر 

  کنم...

اینبار کالفگی نیز به سمتش هجوم آورده و ابروهایش را بیش از پیش در یکدیگر گره 

ای فریاد زننده مابین تار زد که مسبب غنج رفتن دل کوچکم شد، دستش را با دلخوری

  هایش قرار گرفتم:در آورد و من مخاطب سردی بیانیه لخت موهایش به حرکت

خوای بگی چه کوفتی باعث شده امشب عجیب غریب بشی تا بری رو _ هستی! می

  مخم یا نه؟ اگه منتفیه بذار برم بخوام!
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شکسته شدن قولنج بند » ترق«تر از صدای صدای آتش گرفتن قلب کوچکم را واضح

ی هایی که نوید دهندهیختم! از همان فرو ریختنبند انگشتانش شنیدم و... فرو ر

مرگ میشدند! من به روی مخش رفته بودم؟ من آزارش داده بودم؟ من مسبب حال و 

برم معلممان نتوانسته اش گشته بودم؟ خدایا، گمان میاحوال به ناگاه به هم ریخته

پنداشتم او که میبه خوبی بهمن بفهماند چه هنگام باید ادعای طلبکاری کنم، چرا 

بدهکار است و من طلبکار! او بدهکار به غیرتش و من طلبکار محبتش! اما... اما 

ام که پس گوید، من بدهکارم؟ آخر به چه؟! مگر من چه چیِز او را گرفتهاینگونه که می

ام و او ام؟! مگر جز این است که من تمام خویش را در برابرش به زانو در آوردهنداده

  اش را از من دریغ نموده است؟!م اکنون محبت برادریه

ی شک به من تعلق نداشت، اما از حنجرهبه سختی توانستم صدای ضعیفی را که بی

ای را که هامان را مخاطب خزید، شنیده و درک کنم؛ صدای گرفتهمن به بیرون می

  قرار میداد تا بار دگر دلیل اندوهش نباشد:

هام رو هم ندادی، نگرانت شدم و دی! خوب... جواب تماس_ چون... چون نبو 

  ترسیدم بالیی به سرت اومده باشه!

ای بلند گشت؛ همان اتمام یافتن جمالت کوتاهم مصادف با برخاستن قهقهه

جهید، مرا تلو تلو خوران و هایی که اگر شب پیش از دهانش به بیرون میقهقهه

اکنون جز وارد آوردن زخمی نمود، اما همخواب میی تخت نامتعادل از رضایت روانه

خندد از روی احمقانه پنداشتن چنین حس کند، چرا که او میکاری به روانم هیچ نمی

خندد تا طعم مرگ را در هاست در وجود حقیرم النه کرده است! او میعمیقی که سال

د تا مقاومتم را به چالش خندهایش به خواهر ناتوانش بچشاند و میرحمیکمال بی

  بکشد!

ای که حکم نموده بودی برایم موهبت به گذرای همان بندهخداوندگارم! چگونه می

شمار برود و من در تعدد دعاهایم در درگاهت از داشتنش اظهار شکر نمودم، در این 

اش را به آتش بکشد و ی نحیفت را در هم بشکند، عالقهمیزان از سادگی آفریده

  کستر آرزوهایش را به دسِت در جریان باد بسپارد؟!خا
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ً کوتاهی که برای من به مانند قرن ِ احتماال هایی طویل و زجرآور سپری شده با گذر زمان

ِ تمسخر اندکش را قفل چشمان خیسم بود، قهقهه اش را فرو خورده و نگاهِ درگیر

شش قرار گرفتند، کند. آن هنگام که عجز مشهود اندرون چشمانم مورد خوانمی

ی لبانش نقش بست؛ همان پوزخندهای معروفی که ای بر گوشهپوزخند شکننده

  گویند، نشان از تحقیر و تمسخر دارد...

ها با صدای بلند خندیدن را جبران به همراه دمی عمیق، کمبود هوای ناشی از ثانیه

  نمود و گره مابین ابروهایش کورتر گشت:

  باش، نیاز نیست بیخودی به پر و پام بپیچی!_ بس کن هستی! بچه ن

اش را اش، باقی ماندهو پس از اینگونه فشردن دل ناتوانم مابین انگشتان مشت شده

هایش نبود، به دستم داده و با شب بخیر ساده و مختصری به که جز جمع شدگی

حمتی اتاقش رفت، حتی درش را هم قفل کرده و اذعان داشت که برایش هیچگونه مزا

های گذشته سرش را جز با صدای ظریف خواهرش بر ایجاد نکنم؛ برای پسری که شب

توانست رضایت دهد در اتاقی جداگانه از من گذاشت و حتی نمیروی بالشت نمی

گوید مزاحمش نشوم؟! من... من مزاحم لحظات در آمیخته با بخوابد، حال می

ام؟! چه از من سر زده و چه گفته رضایتش هستم؟! مگر... مگر من چه کرده یا

اطالع هستم؟! خداوندگارم، چه کس این مسبب اندوهش شده که خود از آن بی

زند؟! چه کس چنین در قلب پاک و معصومش النه نموده که مرا به راحتی پس می

اش را به زندگی بسته و چه کس توانسته تیرگی را مهمان های عاقالنهی نگاهدریچه

ِ گاه و بیگاهش کند؟!لفظ   های ناپسند

های سرشار از اندوهِ اشک از اندرون چشمانم آن هنگام به خود بازگشتم که چشمه

گشتند؛ وفایم، روان میهای محتاج به کوتاه نوازش برادر بیخروشیدند و بر گونهمی

ِ سرنوشت رقم زده است،نمی اما هرچه  دانم کدام قلم، سرنوشتمان را اینگونه بر کاغذ

است، هست و خواهد بود و من... توان به دوش کشیدن این تاوان را در خویش 

بینم و محتاجم که پرودگاِر توانایم دستانم را بگیرد و مرا به آغوش گرمش دعوت نمی

  کند...
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ِ کوتاهم از صورتم با حالتی کودکانه، قطرات بلورین را به واسطه ِ لباس ی آستین

ُرد گشتهزدایم و با خر می ِ غرور خ برم که پس ام، به تختی پناه میوارها درد و سنگینی

هایی در حصار ای طوالنی، در پی شب خوابیدنهای طویل با تاریخچهاز گذشت مدت

ی اتاق کشم و حتی به آینهی برادرم، نخستین بار بر رویش دراز میبازوان مردانه

ابلش قد علم کرده و زیبایی خاصش را از نظر ورزم که در مقبرادرم نیز حسادت می

  گذراند، اما من...می

***  

گذارم و با دیدن هامانی که عجوالنه غذایش آلوده پا به آشپزخانه میبا چشمانی خواب

آورم؛ بلعد، برای هزارمین بار اتفاقات روتین سه روز گذشته را به خاطر میرا می

ِ بر جای ماندهکه ذره رخدادهایی ام را ای تغییر به خود راه نداده بودند و اندک تحمل

ی من خواهد نمودند. هر روز به مثل دیروز و آیا این همان آیندهنیز به آرامی سلب می

ها بود؟! که صبح چشم بگشایم و برادر عزیزتر از جانم را ببینم که در پی یکدیگر، لقمه

اش را از دست ای از به اصطالح قرارهای کاریدهد تا لحظهار میرا اندرون دهانش قر 

ندهد، اما مگر این چه قرار کاری ست که به ناگاه از آسمان بر سرمان آوار گشته؟! 

چه چیز که نیازمند است آفتاب نزده، از خانه بیرون بزند و شب پس از نیمه شب به 

ج کننده که تاب دیدن من را ندارد، منی خانه باز گردد؟ با احوالی ناخوش و حاالتی گی

  خوانَدش...را که روزی جانش بودم و حال سربار می

کشاند، ایستم و لباس صورتی رنگم توجهش را به سمتم میوقتی اندرون درگاه می

ای را که مابین انگشتان دست گیرد، لقمهی گوشی خویش میچشم از صفحه

اش چون بارها در طول مدت سه روز گذارد و چهرهمخالفش قرار دارد، در دهان می

  شود:گذشته، عبوس می

ام رو آماده کنی؟! حاال خوب بود بهت گفتم _ چرا بیدار نشدی که حداقل صبحونه

  امروز عجله دارم!

توجه به من، به دختری که در و پس از بر روی ساعد انداختن کتش، برخاست و بی

ای رد غبار اشک از چشمان معصومش زدوده نگشته طی مدت سه روز، حتی لحظه
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بود، به سمت خروجی گام برداشت که ناخواسته و در توازن با دردی که اندرون گلویم 

اش حلقه کردم و با صدایی درگیر با بغضی پیچید، انگشتانم را به دور مچ مردانه

  وار نالیدم:غایت، زمزمهبی

  _ هامان!

هرگز هایی بود که ی آن حجم عظیم از حرفه، در برگیرندهی کوتاو همین تک کلمه

های توانایی به زبان راندنشان را کسب ننمودم؛ همان سواالت مبهم و همان ترس

ِ ترس از نابودی اش نکرده بودم؛ همان سوهانپایان. آری، روانهبی های روح را، در پس

ِ رو به راهش  حتی اگر متعلق به من احساسات خوشش، ترس از حال و احوال

  نباشد...

هنگامی که به سویم بازگشت، پشیمانی از اندک اعتراضی کوتاه گریبانم را گرفت اما 

ای بودم! جوابش آن چنان وقتی از دگر دیر گشته بود و... من تنها در پی سوال ساده

  گرداند...کرد و بلکه شاید او را نیز به حقیقت باز میاو ذایل نمی

  گی چشمان جذابش را باریک نمود:با کالف

  _ چیه؟!

و مجدد در پی بارهایی که شمارشان از دستانم ربوده گشته بود، قلبم را در هم پیچید 

توانی به این سادگی از ی مرگم را بر کف دستانم قرار داد! هامان! چگونه میو نسخه

! چگونه های پی در پی بگذری؟کنار آن حجم عظیم از لحظات شاد و خنداندن

ی رحم کاتب سرنوشت رها سازی و چگونه توانستی عالقهتوانستی مرا در دستان بی

بینمان را که کم از عشق نداشت در هوای آغوش دیگری فراموش گردانی؟! چگونه 

  نامرد...؟

هایی که حتی شوند؛ همانجواب من محسوب میای از سواالت بیها تنها خالصهاین

  ای نیز تاب ندارم بیان بدارمشان...در چنین لحظه

پیچند، دستش را از ی کوتاهِ مکث کردنم، در هم میابروهای هامان از چندین ثانیه

  راند:هایش به بیرون میگرداند و با بازدمی محکم هوا را از ریهحصار انگشتانم رها می
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  _ هستی! چرا سعی داری وقتم رو بگیری؟!

ردم و به همراه صدایی لرزان، جویای علل رفتارهای عجیبش به سختی بغضم را فرو خو 

کند و یا تمام روز کجاست که خواهر عزیز شدم؛ که چرا با من اینگونه برخورد می

هایش... از آن ی به ناگاه تغییر کردنگویم از همهکند؛ میاش را فراموش میدردانه

گوید؟ آن هم مقابل چه میهایش، اما جواب او به من چیست؟ او سنگدل شدن

  ام!های به روی گونهکلماتی پاک و زالل، به مانند روان گشته

نه چیزی جز کلماتی سخت و سرد که گویای چیزی بیش از یک پس زدن نیست؛ 

ام، سرم به جایی برخورد نموده که چیزی جز از چشم افتادن! اظهار دارد احمق شده

ی داند کافهید همه چیز همان همیشگی است و نمیگونمایم! میاینگونه تصور می

گوید من بیش از حد نیاز داند... میهایش میقلبم همان همیشگی را آغوش

هایم را کنار بگذارم و ام و او تغییر نکرده است، که نیاز است بچه بودنگیر شدهسخت

ه در این حقیقت، برای دختر داند عاقالنتر به دنیای حقیقی بنگرم، اما چه میعاقالنه

اش تجربه کوچکی چون من که پیش از این، دیوانگی را در کنار تنها بازمانده از خانواده

  نموده، معنایی ندارد؟!

در انتها، هنگامی که مرا پس از نیشخند تمسخر آمیزی رها کرده و در پی جایگزین 

تمامی رویاهایم به  خواهرش رفت، با صدای بسته شدن درب بلوطی رنگ تصوراتم و

  تصاویری محو بدل شدند...

***  

ام که بر روی میز آشپزخانه قرار گرفته بود، با رخوت و با بلند شدن صدای گوشی

ای آرامش در پی محو نمودن کسلی ناشی از بلعیدن قرص مسکن برای تزریق ذره

توانست باشد ام، برخاستم و به سمتش گام برداشتم. مگر که میوقفهسردردهای بی

اش از احوالم پایانی نداشت؟ من که جز او و هامان کس دیگری جز محمد که نگرانی

ی مرا نیز را نداشتم تا بخواهد جویای حالم شود، هامان که به احتمالی باال حتی شماره

ی شوم، اش خارج نموده بود و پس از به وقوع پیوستن آن حادثهی گوشیاز حافظه

  به من نزده بود؛ دریغ از حتی تک پیام کوتاهی...دیگر زنگی 
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اش هنگامی که گوشی را در دستم چرخاندم و چشمانم اسم نقش بسته بر روی صفحه

ام نمانده بود؛ باور را مورد تشخیص قرار دادند، چیزی از خروج قلبِ در سینه

ِ هامان باشد!نمی   کردم خود

نوهایم التیام یابد و با انگشتی لرزان تماس خود را به روی صندلی رها کردم تا ضعف زا

را وصل نمودم که همان صدای پر جذبه در گوشم پیچید؛ همان صدای آرامش بخش 

  و همان آرامشی که جانم را به پایش داده بودم:

  _ هستی!

تواند مرا فهمیدم چرا و چگونه تماس کوتاهی میبه سختی توانستم لب بگشایم، نمی

سرخوشی بکشد، اما هر چه بود، من از حضورش نیم احساسی از  به اوج احساسی از

  وار پاسخ دادم:رضایت داشتم و زمزمه

  _ ب... بله؟!

نفس گرفتنش را شنیدم و صداهایی دیگر که نشان از حضورش در مکانی شلوغ و 

  عمومی داشت:

  _ باید باهات حرف بزنم! بیا پارکی که سه خیابون باالتر از خونه ست.

یافتن حرفش همراه گشت با پیچیدن صدای بوق ممتد در گوشم، اما من در  و پایان

ای خشک گشته بودم؛ صدایش حتی از هر زمان در سه جای خویش به مانند مجسمه

ی آنچه که به روز گذشته نیز، سرمای بیشتری در اختیار داشت و لحنش نوید دهنده

  دنبالش بودم، نبود!

انجامید تا لباس سرهمی بر تن کنم و یا حتی چه به یاد ندارم چه مدت به طول 

ِ ناتوانم بر میپوشیدم، تنها به خاطر می آمد، آورم که با نهایت سرعتی که از توان

  خویش را به قتل گاهِ خود کشانیدم؛ به مکانی که سرنوشت تیره و تارم را رقم زد...

***  
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در کنار ورودی، دست از دویدن کشیده و با حائل کردن دست راستم بر روی دیواِر 

گاهی برای خود ایجاد کرده و تالش خویش را به کار بردم تا به همراه ام، تکیهکناری

های عمیق، در پی یکدیگر، کمبود هوای ناشی از مدت زمان طوالنی دم و بازدم

ً ن ِ یکدیگر، یز سر بر آورده و با چشم چرخاندندوییدنم را جبران کنم. نهایتا های در پس

ای نه چندان به دور هامان را کاویدم که بر روی نیمکت سنگی و کرم رنگ، در فاصله

ی آن بارانی مشکی رنِگ های باال رفتهاز من نشسته بود و سرش را در حصار لبه

ای قرار داده و به نقطهدوخت پوشانیده بود، پای چپش را بر روی پای مخالف خوش

رخ جذابش را به نمایش گذاشته و مرا ای که نیمنامشخص خیره گشته بود؛ خیرگی

ِ چنبره زده در گلویم می کرد؛ چرا خداوندگارم؟! چرا در وادار به عقب راندن بغض

ی دنیایم را از من جدا سازی؟! چگونه توانستی وادارش گردانی مرا از تالشی که همه

ِ که را در دلش افکندی؟! خدایا...خانه   ی دلش به بیرون براند؟! مگر مهر

اش را ی قلبِ خویش صورت جذاب و مردانهای گذرا، از دریچهآن هنگام که برای لحظه

هایی متناقض را ای کوتاه، حضوِر حقیقتوارسی نمودم، در مدت زمانی کمتر از ثانیه

ام، مرا مورد آزار قرار داد؛ نجمد گشتهبه وضوح حس نمودم و یخ زدگی قلب م

گشت تا به سویم روانه احساساتی شوم از سویش، به دسِت در جریان باد سپرده می

هایی که او را از آغوش گردد، حقایقی که گویا عالقه به بیانشان نداشته است؛ همان

  من جدا ساخته بودند...

تی مشهود، ظواهرش را از نظر وقتی مرا که بر دیوار تکیه زده بودم و با وحش

گذراندم، رویت نمود، ابروهایش را به طرزی عصبی، اما جذاب برای دل کوچک و می

ِم که به تک نگاه از سر خشمش نیز راضی میبی بود، در هم پیچانید و با ایجاد تاب

ی گردنش، اشاره نمود از اتالف وقت دست کشیده، به سویش قدم تکانی در ناحیه

  م.بردار 

ِ گام هایی کشیده با به طرفین چرخاندن سرم، افکار آزار دهنده را عقب راندم و در پس

ِ بیو طویل، به سویش رفته و پس از گذشت ثانیه روحم هایی لرزان و ترسان که وجود

ً در مقابلش ایستاده و برخالف آنکه میرا به آتش می دانستم دلش تا کشیدند، نهایتا
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ِ خویش ندارد، از به جایی تیره  و تار گشته که حتی رضایت از دیدنم را هم در روان

  همان لبخندهای معروف خواهرانه بر لب نشاندم.

کوری گره ابروانش بیشتر گشت و نگاهش را از من برگرفت که به عنوان هزارمین بار 

 ی قلب کوچکم وارد آورد، اما هیچ نگفتمدر طی سه روز پیاپی، مشتی محکم بر شیشه

ای جای گرفتم، دستانم را در هم پیچاندم و و بر روی نیمکت، کنارش و با اندک فاصله

  وار بر لب راندم؛ آنچه را که خودش مشتاق به شنیدن بود تا آغاز کند:زمزمه

  خواستی درمورد چی باهام صحبت کنی؟!_ ام... می

در جریان نفسی گرفت و بالفاصله حالت صورتش در سردی، به رقابت با هوای 

تواند توانستم بپذیرم او همان هامان است که میاطرافمان پرداخت و من... نمی

ِ غرق  اینگونه، به راحتی خاطراتمان را به عقب براند و با من، با خواهرش، به این شکل

  گشته در سرمای خود، سخن گوید!

ان عمیق که چنزبان بر لبانش کشید و خیرگی نگاهش را به عمق چشمانم دوخت، آن

سوِز دردناکی در وجودم پیچید و او لب گشود؛ لب گشود و کلماتی را که به طرز 

کردند، به سویم روانه ساخت؛ روانه روشنی نقش خنجرهایی زهرآلود را بازی می

های عمیقم را نادیده گرفت؛ به سادگی از کنارشان عبور کرده و آن چه ساخت و زخم

از به وقوع پیوستنش واهمه داشته باشم، بیان نمود؛ بیان  بایستی از ابتدارا که می

  کرد.را تداعی می» با دستان خویش مرا در گورم قرار دادن«نمودنی که معنای 

هرگز نتوانستم در توان خویش ببینم که حتی تک حرفی از تک تک آن کلمات برنده را 

ذعان داشت از حضور من در پایان اای بیرحمیبه دست فراموشی بسپارم؛ که با بی

ام. به اش را سلب نمودهروم و آزادیبرد؛ که سربارش به شمار میخانه اش رنج می

من امر نمود، خواهش نکرده بلکه امر نمود تا شب هنگام وسایل خویش را جمع کرده 

خواهد، به دور از اش بروم؛ بروم تا نباشم و او بتواند به هرآنچه میو از خانه

  اش را در آسایش سپری کند.ام برسد و زندگیهای بالقوهمزاحمت
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هایی که با هر بار های در جریانم، اشکتمامی این جمالت را شنیدم در پس اشک

بردند، از درون شکستم و در انتها، به ای از غرورم را با خود به فنا میچکیدنشان تکه

  م؟!توانم برو سختی لب زدم؛ که مگر کجا می

_ ها... هامان! آخه... آخه کجا برم؟! پیش پدر و مادری که یه عمره زیر خاک 

  خوابیدن؟!

ِ از روی  بر لب آوردن این جمله، همراه شد با به ناگاه مشت گشتن دستانش و فریاد

توانم نزد شود که من چه خواهم کرد؛ که میگفت به او مربوط نمیخشونتش؛ می

ً پاسخی برای ارائه نداشتم! چه ی کوچکمان، یا عمخاله وجان بمانم و من... حقیقتا

توانستم مقابلش بایستم؟! خودش خواسته بود او را توانستم بگویم؟! چگونه میمی

اش ترک گویم و من توان آن را نداشتم که با تالشی واهی خود را بر حضور در خانه

  چیره گردانم!

هایش بر روی شم و صدای نرم بوسهبا فکر به اینکه دیگر طعم آغوشش را نچ

هایم را نشنوم، که نباشد تا شب، به هنگام خواب خود را برایش لوس گردانم تا از گونه

ِ خویش سرباز زنم، دردی اندرون تمامی قسمت های بدنم پیچید و مرا خواب در اتاق

اشت و به اش را به نمایش گذوادار کرد تا به سویش بازگردم؛ بازگشتی که جای خالی

راحتی به من فهماند که پیش از به خود بازگشتنم، مرا ترک گفته بود؛ آری، به آسانی 

ِ مرا به مرا در شلوغی جمعیتی رها ساخت که چند صد بار چشم چرخاندن هایم هم مرد

داد؛ او رفته و مرا به کناری قرار داده بود، او مرا پس زده بود! اما... اما من نشان نمی

اش را... نبودنش را به توانم؟! مگر تاب دارم رنج دوریارم، مگر من میخداوندگ

های ظریفم بکشانم؟! والدین معصومم کم نبودند که حال تنها تنهایی بر روی دوش

سازی؟! با چه چیز توانستی مهر مرا از ام را نیز از من جدا میبازمانده از خانواده

ی عمرش رها های گذرندههای ثانیهه و پس کوچهقلبش بزدایی تا عشق به مرا در کوچ

سازد؟! چه کردی که به سادگی خواهر کوچکش را از یاد برده است؟! چه چیز به جای 

ی خوشبختی در من در قلبش نشسته است که توانسته مرا از قرارگیری بر روی قله

ِ پاکدل و کنار برادرم، اندرون پرتگاه نگون بختی در دوری از برادرم، رها گر  داند و مرد
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رفت، وادار نماید با گاهم در چنین دنیای خشنی به شمار میمعصوم مرا که تنها تکیه

  آویزد؟!دستان خویش، طناب دار جدایی را بر گردنم بی

غرق در تالش برای هضم هر آنچه به رخداد بدل گشته بود، بودم که قرار گرفتن 

مرا به خود باز گرداند و مسبب آن گشت که با  امی افتادهدست شخصی بر روی شانه

ِ خویش را باال آورده، به عمق چشمان مشکی رنگش  حالتی در آمیخته با وحشت، سر

نمودند، اما در میان هیاهوی تاریکی شب خیره گردم؛ چشمانی که به شدت آشنا می

با درک ناگهانی اش را نداشتم... و زد، توانایی شناساییای هم نیز پر نمیکه پرنده

ِ تیره گشتن آسمان بر باالی سر خویش،  ای گفته و خفه» هین«حقیقت ترسناک

نگاهم را به سمت ساعِت پیچیده بر دور مچ ظریفم کشانیدم که نشان از گذشت 

  زمانی در حدود سه ساعت از اتمام یافتن سخنانم با هامان و رفتنش داشت!

ام نسبت به نخستین لحظه هنگامی که فشار دست شخص مجهول بر روی شانه

ام های سنگینی که سینهبیشتر گشت، ترس از حضورش و ناشناس بودنش نیز به غم

را بر توان خود فتح نموده بودند، اضافه گشته و مرا وادار ساخت با اضطراب از جای 

الیم و آرامی از سوی مرد ناشناس؛ خویش برخیزم که مساوی شد با برخاستن صدای م

بر تداعی کردن آشنا بودنش، هویت فرد را نیز مشخص صدایی که اینبار عالوه

  ساخت و محمد با نگرانی لب زد:می

  _ هستی...؟!

خودش بود؛ خودش و صدای گرمش که درگیر وحشتی مشهود گشته بود؛ حق داشت 

ِ آواره شده اش در پارکی خلوت، این کس شدهبی اش، تنها واز دیدن من، دخترعموی

  چنین تعجب کند و سپس دستان گرمش به دور مچ دستانم حلقه گردید:

  کنی دیوونه؟! چرا تنهایی آخه؟!_ خودتی؟! تو... تو اینجا چیکار می

نهایت با خود بر دوش بکشانم، هایی که قرار بود تا به بیبه خاطر آوردن علت تنهایی

های طویلی ن مجدد بغض سنگین به گلویم شد؛ بغضی که مدتموجب چنگ انداخت

گذشت و من نیز در خود محبوس نموده بودمش تا آرامش برادر عزیز از حضورش می
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ام را به هم نریزم، اما صدای آمیخته با آرامش محمد که نقش مسکن خاصی را دردانه

  نمود، تلنگری به شمار رفت:ایفا می

  ی؟!خوای چیزی بگ_ نمی

ام جریان یافت؛ جریان های بر افروختهو قطرات لرزان و پی در پی اشک، بر گونه

یافتنی که با بیرون کشانیدن تمامی دردهای خفه گشته اندرونم همراه شد؛ با بیان 

هایی که ضرباتشان از سوی تک هرآنچه مورد رخداد واقع شده بود و تمامی آن پتک

غمی سنگین بر وجود ناتوانم، مورد ریزش قرار داده برادرم، آواری از جنس رنج و 

ِ زخم زدنبودند. پس از گذشت چهار روز از سوز نبودن هایش و از رنج هایش، از درد

ِ هوای نفس هایش، خود را خالی گرداندم و تمامی سخنان رد و بدل گشته در دوری

ام را برای دهطی ساعات گذشته، در همین پارک کوچک و کذایی بین خود و بازمان

محمد بازگو نمودم؛ که جز کوتاه زمانی، فرصتی برای محو شدن از زندگی برادری که با 

رحمی مرا بیرون رانده، ندارم؛ که دگر حتی سقفی بر سر ندارم تا بتوانم شب را بی

  پناه بودن خویش، مورد تعرض قرار نگیرم...خانمان بودن و بیسپری نمایم و از بی

ِ سنگین شدههنگامی ک ام را از حصار گریبان پالتویم آزاد ه سخنانم پایان پذیرفتند، سر

ِ جذاب و سرشار از درد محمد رو به رو گردیدم؛ از همان لبخندهای  نمودم که با لبخند

معروفی که گویا به دنبال آن است به نحوی حال و احوال افتضاحت را به آنچه باید 

ِ هر آنچه که در قلب فرد انباشته  باشد بدل سازد، اما خودش گویای حجم سنگین

  آزارد، است.گشته که او را می

تر از لحظات پیشین دستانم را در دست گرفت و سعی کرد با فشردنشان، اندک محکم

هایی را در پیش گرفت که ام را بازگرداند و سپس بیانیهمیزانی از آرامش از دست رفته

ِ درست ساخت تصمیم و برترین کمِک ممکن، قلبم را منجمد می تریندر عین قرار دادن

فشرد. قصدی جز کمک به دخترعموی اش، میهای هر کلمهو در پیچ و واپیچ

کنند؛ پسر هایش چه بالیی بر سرم نازل میفهمید دلسوزیپناهش نداشت، اما نمیبی

ه، در موازی با زمانی که تنها ای نگران احوال ناخوشم بودام تا چنین اندازهعموی ناتنی

ام مرا ترک گفته و در مکانی به دور از هر آشنایی، رهایم کرده؛ برادری گاه زندگیتکیه
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که دلش به حال تنها خواهرش نسوخته و اجازه داده است فردی غریبه برای کمک به 

ِ مرگ است!کسیبی   هایش پیس قدم گردد و این... خود

در پی سخنرانی کوتاهی مرا راضی گرداند، مشخص بود که  در انتها محمد توانست

ای که ی خالهتواند، چرا که مگر من چه جای دیگری برای ماندن داشتم؟! جز خانهمی

  ها فاصله از مرا در اختیار داشت.فرسخ

ام یاری نمود، دستش را بر مرا در برخاستن و ایستادن بر روی پاهای سست گشته

م حلقه کرده و تا رسیدن به نزدیکی ماشین مشکی رنگش، از نگه داشتن هایدور شانه

هایش، دست نکشید و در انتها درب ماشین را بر رویم بست؛ وزنم بر روی شانه

بستنی که به همراهش حجم عظیم خاطرات شیرین را پشتش رها نمودم و جز 

باری که وزن باالیش بر روی های اخیرم، هیچ برنداشتم؛ کولهباری پر از درد و رنجکوله

  گذاشت...اش باقی نمیهای ظریفم سنگینی کرده و چیزی به خم شدگیدوش

ِین نداشته اش را ادا محمد نهایت لطفش را در حق من انجام داده و به قول خودش، د

ی مجلل عمو جان و کرد؛ غایِت لطف را در حقم تمام نمود و بعد از رساندنم به خانه

جانم برای دراز کش شدن بر روی تخت خوابش تا که شاید خوابی جسم بی کمک به

اش را به آغوش ی رویاییدر آمیخته با رخوت و سرشار از اندوهِ موجود در پهنه

ای که یک ماه بعد از ی تک برادرم رفت؛ خانهبکشانم، به تنهایی سراغ وسایلم در خانه

ِ به وقوع پبوسته، به ش خص دیگری تعلق گرفته و مشخص ساخت، رخداد دردناک

ی هامان حتی حاضر به هر از گاهی چشم دوختن به دیدگانم نبوده که خانه

ِ رویایی مان را به شخصی مجهول فروخت و رفت تا هرگز بازنگردد؛ تا در آسایش

  اش است، برسد...نبودنم، هنگامی که اضافی نیستم تا آزارش دهم به آنچه در پی

ِ تمامی دارایینخستین لحظ ِ اجبار دنیای بیاتِ پس از ازدست دادن رحمی ام در پس

هایی که اندرونش به زیستن مشغول گشته بودم، آن روزهای ابتدایی در پس هفته

هایی که اثبات نموده بودند پایان نخواهند یافت، فراتر از حدود تصوراتم به طویل و ماه

ای ی که خود نیز نتوانستم اذعان دارم در چه نقطهآزارم پرداخت، تا به نزدیکی جایگاه

کشد؛ ای که نفس نمیروم یا زندهشمار میای متحرک بهام؛ که آیا من مردهواقع گشته
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سازد. اوضاعم بدتر از آنچه که برادرش حضور ندارد و اکسیژن نگاهش را تامین نمی

ای عموجان نیز افاقهی زنرانههای مادمحبتپنداشت و حتیبود که عموجان می

ی برادرم باشد و من... با هر بار نقش بستن ی فنا گشتهننمود، جز آنکه یادآور عالقه

ِ قهوهچهره ِ موجود در باالی لیوان ی تلخم، صدایی را که گویا اش در بخارات معلق

ِ خدشهناشی از شکستن بلور شیشه هایم تمامی ششنیدم و گو دارم بود، میای روح

ِ نداشتنش را به قیمت آسایشش  این آزارها را به جان خریدند... تمام وجودم درد

  تابم!اش... لبخند بزند و... گور بابای دل بیمتحمل شد... به قیمت خوشی

رسید، دشوار بود و زخم عمیقی بر چیز سخت به نظر میدرست است که در ابتدا همه

رفت، اما هر آنچه که بود، کما بیش گذشته و سپری شد؛ آن ی دلم به شمار میپهنه

هایی که به تازگی سرباز کرده بودند و هر حرفی نقش نوعی نمک را بر رویش ابتدایی

ِ زبانکرد که آن را به شدت میبازی می ها آسیبی سوزاند، حال بسته گشته بود و زخم

ً بازیابی آرامشم، کسب توان کردند. تمامشان گذشتند و بر وجودش وارد نمی حقیقتا

کنترلشان، توان تحملشان و مقابله با حضورشان، جز به کمک محمد میسر 

گشت؛ به کمک پسر عمویی که تا انتها پا به پای ناتوانم گام برداشت تا مرا از گزند نمی

ا های گاه و بیگاه محفوظ نگاه دارد. یاریم رساند و آن هنگام که خویش ر زمین خوردن

های جدیدی را کسب کردم از نو ساختم، دختری جدید را پایه ریزی نمودم و ویژگی

ً...که افزایش مقاومتم در برابر ضربات زمانه   ی سنگدل را در پی داشت و نهایتا

هایم در جهت حبس نمودن خاطرات تک برادر عزیزتر از جانم در در پایان راهِ تالش

ِ دل کوچکم که مدت گذشت، آن چیز که ابتدا نیز به سکوت خوردنش می ها از مُهر

هایم افزوده بودم، به رخدادی حقیقی بدل گشت و آنگاه وقوع پیوستنش را به گمان

ِ تایید بر احوالم خورد و عنوان داشتند دگر افسرده نامیده نخواهم شد، که  که مُهر

خود خفه نموده بود، ام زدوده شده است، محمد به آنچه که در چنین ننگی از پیشانی

اش بروز داده بود، اقرار کرده و اما نا آگاه در جای جای رفتارهای درگیر با عالقه

ً و در ملع عام از دخترعموی ناتنیعالقه ً اعالم داشت؛ علنا اش خاستگاری اش را علنا

ن ها کنارش بودنمود؛ من نیز در پی ماهنمود. ردِ حقیقت موجود، احمقانه جلوه می

دارم اما... اما آنچنان که او مورد اعتراف درک کرده بودم که تا چه حد دوستش می
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ِ درون قلبم ماه ها قبل سوخته و به خاکستر بدل قرار داده بود، عاشقش نبودم! عشق

گشته بود. من تنها توانسته بودم عاشق برادرم باشم و با جان و دل او را بخواهم؛ تا 

داشتنی که ممکن نبود داشتم! دوستمد را تنها دوست میسر حدی از مرگ، اما مح

روزی به چنین غایتی دست یابد و وادارم نماید برایش دیوانگی کنم؛ که اگر مرا ترک 

هوایش نفس بکشم؛ که اگر تنها با لحنی گوید به نیستی بدل گردم و نتوانم بی

صحبتش قانع نباشم، معمولی مورد خطاب قرارم دهد، فرو بریزم و جز به طرز خاص 

اما من در کنار محمد آرامشی را داشتم که توانایی در پر و بال گرفتن طوفان قلب 

ای معمولی اما به ای ساده نبود؛ شروع زندگی» بله«کوچکم را داشت و پاسخم جز 

دور از تالطم و شاید... شاید که چنین چیزی نیز مورد نیازم بوده است! تب و تاب 

اند؛ های دلباختگی، شور و شعف آغوش برادرم برایم کافی بودهراسعاشقی، هول و ه

هر آنچه بر من تحمیل گشته بود، برای درهم شکستن جسم نحیفم کفایت کرده بود و 

  های معمولی، در پس ژرفای آرامش نبودم...ترینحال جز به دنبال روتین

***  

  *یک سال بعد:

  

که نوزادی را پیچیده در پتویی آبی رنگ، در با باز شدن درب و داخل شدن پرستاری 

آغوش گرفته بود، چشمانم را گشودم و خود را از رویاهایی که این اواخر بیش از هر 

آمدند رها ساختم؛ از برادری که قراِر من و دلم شده بود تا زمان دیگری، به سراغم می

رفت و برادرم را در آن ام بماند، اما کابوسی که دیشب مرا در بر گی حافظهدر گوشه

بار به نمایش گذاشت، نه تنها موجب هجوم حجم عظیم خاطراتمان شد، وضع اسف

  که حتی زایمان زودرسم را نیز در پی داشت...

ام گذاشت و او با تکان دستش، هنگامی که پرستار نوزادم را مابین دستان هالل گشته

ام به طرز شیرینی لبم در سینهپتو را از جلوی صورت کوچک و معصومش کنار زد، ق

ام نیز به لذِت نخستین نگاهم به ظواهرش بدل گشت؛ فرو ریخت و دردِ جسمانی
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ای بود که بایست، شبیه به داییاش چشمگیر بود و... او بیش از آنچه که میزیبایی

ً قرار نبوده    است هرگز ببیندش؛ جز اندرون عکس!احتماال

داشت؛ همان چشمان تیره، ن میزان از تشابه مرا به گریه وا میاو خود هامان بود و ای

آوری به همراه داشت و... و دل من تا چه ای که همواره لبخند شعفهمان لبان قلوه

ای دیدن مجدد آن لبخند تنگ گشته بود و اکنون آن حد باالیی از خواستن، برای لحظه

ِ کوچکم می   بینم!را بر لبان پسر

شود، تنها تفاوتی که با هامان دارد؛ شاید همان رنگ موهایش معطوف مینگاهم به 

مشکی را در اختیار گرفته باشد اما به مانند موهای پدرش فر است و... هنوز نیز در 

ِ باالی تشابه هستم که پرستار باز آمده و کودک را از آغوشم  عجب از چنین میزان

گذارد؛ با افکاری که کابوس شب ا افکارم تنها میبرد و باز نیز مرا بگیرد؛ او را میمی

ی تیغی طویل ایستاده بود و... و شاید کنند، همان وضوح را... بر لبهقبل را تداعی می

من به آسانی شناختمش ، اما آنچنان تغییر کرده بود که گویای گذر سی و اندی سال 

شت و تا به خود بیایم و بود! چشمان گود رفته، اندامی باریک و موهایی کم پمی

ی تیغه اندرون گودال دست از چشم چرخاندن بر روی ظاهر عجیبش بکشم، از لبه

شماری خنجر براق را در خود جای داده زیرپایش رها گشت... گودالی که تعداد بی

  بود...

انجامید و هنگامی که محمد پا به درون اتاقم اینبار هم خلوتم مدتی طویل به طول نی

شک انتظار ذاشت، از بند اسارت افکارم رها گشتم و چشم به صورتش دوختم؛ بیگ

لبخندی ملیح ناشی از دیدن فرزندش را داشتم، اما... اما هرچند که خوشی در 

  رقصید، تلخی لبخندش روانم را به درد آورد.چشمانش می

شاید چیزی گرانی با خشونت گریبانم را گرفت و آزارم داد؛ نگاهش را کاویدم تا 

دستگیرم شود که جز تشخیص پاکتی سفیدرنگ مابین انگشتانش، هیچ نفهمیدم، 

رغم این حقیقت که اما... اما آن نامه پتانسیل عظیمی در خود جای داده بود که علی

باید نگران حال همسرم باشم، توان نداشتم چشم از آن برگیرم و سپس، بیشتر گشتن 

  بیش از لحظات قبل هراسان گردانید:عمق لبخند تلخ محمد نیز مرا 
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  کنی!های حضورش رو درک می_ حتی هنوز هم به سادگی نشونه

فهمیدم، ولی اجازه نداد چیزی را بیان بدارم و نامه تر نمود. منظورش را نمیو مرا گیج

  را در دست راستم قرار داد؛ خواستار سکوت شد و پاسخش جز این نبود:

  _ بخونش تا بفهمی...!

ِ سفید رنگ و بی تابی روح، عاری از هرگونه حسی تنها گذاشت. با بیو مرا در آن اتاق

به سمت چشمانم باال آوردمش تا بازش کرده و بخوانم که... پیچیدن آن بوی لعنتی 

در مشامم را به ارمغان آورد... همان بوی خوشی که همواره از برادرم، از تنها مردی 

  گشت... خودش بود!می ام ساطعکه عاشقش بوده

به یاد ندارم چگونه و با چه سرعتی نامه باز کرده و خواندم... خواندم و حقایق تلخی 

ها پیش در را درک نمودم؛ حقایقی که روحم را به آتش کشید و احساساتی را که مدت

های اشکی را که راهِ خود خفه نموده بودم، به بیرون از وجودم راند و چشمه

ِ به یاد داشته بسته بودم، به جوشش وا داشت...!را قبلخروجشان    تر از زمان

ام چشمانم کور نمود تا نفهمم... تا اینگونه در حقش لعنت به من که عشق و عالقه

  رحمی کرده، تنهایش بگذارم...بی

رغم گفته بود که عشقش به من پایان ناپذیر است و... چرا مرا ترک گفته بود؟! علی

لبش تا ابد مورد تسلیم من واقع گشته بود، حق نداشت که چون دوستم دارد آنکه ق

خودخواه باشد و با بودنش آزارم دهد... سرطانی که دیر تشخیص داده شده بود و 

  مرگش حتمی بود...

ی کذایی گفته بود؛ که به ناگاه سخنان مردی مرتبط با های در آن کافهاز حقایق رخداد

اش حکایت ید؛ سخنانی که از عالئم نخستین بیماریسرطان بدخیمش را شن

ً در هامان مورد مشاهده قرار گرفته نمودند و تمامشان بی ذرهمی ای کاستی اخیرا

  بودند...

ِ نگاهم میماند بیادعا داشت اگر می شد و دو سال عذاب و سختی را شک مسبب رنج

کرد و اگر در . مرگی که جدایمان میآورد که انتهایش جز مرگ نبود..برایم در پی می



 
 

Page ٣۵ of ٣۶ 
 

 کاربر رمان فور »هستی همتی« Araبه توان تاوان | 

WWW.NOVELFOR.IR 

ِ برادرانه و خواهرانه گشتیم، آن هنگام که هر دو در مان از هم جدا میکمال عشق

رسید که حتی خویش را طلبِ داشتن یکدیگر بودیم، نه تنها روحش به آرامش نمی

  توانشت ببخشاید...ماند، نمیبرای آزاری که پس از مرگش برایم برجای می

اش به خموشی گراییده تا دل کندن از نبودش برایم اهر کرد که به یکباره عالقهتظ

آسان گردد و شاید که تنهایی ناشی از از نبودنم در پس طرد کردنم موجب رنجشش 

بوده، اما بتواند در آرامش، خویش را تسلیم مرگی قطعی بنماید و روانش آسوده باشد 

کند؛ نباشم تا پس از مرگش برای خود نمی که خواهر عزیزش را درگیر رنج سرطان

ای سرطانی رقم بزنم؛ ناشی از عذاب وجدان... عذاب وجدانی که اجتناب ناپذیر زندگی

ام، اما خواهد هم زمانی که خود تقصیری نداشتهمعنی باشد، آناست و شاید که بی

  آمد...

ِ با دست خود خنجر بر د لش زدن را متحمل گشته بود او مرا از خود رنجانده بود و درد

ام از آن دنیا باشد... آری، او مرا زمانی از حقیقت آگاه ساخت تا شاهد آرامش زندگی

  اش را گفته بود...» بدرود زندگی«که خود ساعاتی پیش 

او از جهانم پر کشید، در آتش سوخت و حال از خاکسترش ققنوس کوچکم پدیدار 

ً با تفاوت چندین ساعت ... هامان رفت و هامانی دیگر برجای گذاشت که گشته؛ ظاهرا

ِ کوچکم ندارند... دلی که چندین ثانیههردویشان جایگاهی پایین ی تر از عرش دل

  گذشته از خوابی به ظاهر ابدی بیرون آمده است و تپش را از سر گرفته است...

  

  »پایان«
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