
 

3 
 

      
 

 
 

 

   

    

 

 تنها هنرمند  ینام نام به

 خداوند"  شی باینام ز  باشد که
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 ...هیو پا   طونی! شر و شـــریمد  هی
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 آروم و مظلوم و ساده... معـــاون!  هی

اما بعد از اومدن خانم معاون مستبد و سخت   ،یخراب کار یپسرونه و کل رستانیدب هی
 هاش... یریگ

 شهیجا ختم نم نیا  به یچ همه

آدم کردن    یبرا  کتاتور،یبد عنق و د بیکه خانم اد شهیشروع م ییداستان از اون جا تازه
معاون به طور    ریمد  ونی اونجا خودش و آقا یول  دهیم  بینور ترت ان ی اردو راه هیپسرا  

 و... شندی جنگ گم م دونیوسط م  یاتفاق یلیخ

 

  :مقدمه

 

  توجه! »توجه

خود   یسر جا  یقرمز است؛ لطفا همگ تی همان وضع ای خطر  ریآژ دی شنوی که م ییصدا 
  ...میتا درخواست کمک کن دینیبنش

.  

.  

.  

  .زمیرض ادب خدمت آموزش و پرورش عز ِاهم با سالم و ع ِاهم

آموزان و از  و دانش  دیاسات  هیما با کل رستانیکه دب رسانمی به اطالع م لهیوس  نیا به
  افتیبعد در م؛یاقرار گرفته   کتاتورید یمعاون یست ی جمله خود بدبختم مورد حمله ترور

  !دیبه کمک ما بشتاب رو یلطفا با تمام ن  امی پ نیا
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 مدرسه... «  تیر یتشکر مد  با

 

 معـــــاون   ــــــــری مد

 

 :» آوارگان عشق« جلد

 

  

 

 سالم!  ِاهم

...  یعنیباحال و خفن؛   یلیخ  رستانی دب هیآوران. پسرونه نام  رستانی دب ری مد  رم؛ی مد  من
 نازل بشه. یآسمون یبال  نکهیباحال و خفن بود؛ قبل از ا

 !دی پس بخون ؟ییچه بال دیبدون دیخوای م

 ما تو چه وضـ.. «  یفهمی خاک تو دستم رو تو صورتش پرت کردم و داد زدم: م ی»عصب

 

 ! ستایوا   ستایوا 

 برو تا بگم! کمیعقب.  ی لیبه خ گردهی من بر م یبدبخت ؟یکنیچرا شروع م  نجایا از 

  نیبا هم گفتم: یچشمش گرفتم و حرص یرو برداشتم و جلو تابهیماه  نکیاز داخل س »
 صورتت و آسـ... «
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 ! ستای آقا وا ستایوا 

 همون اولش. یعنیتر؛ عقب  یلیداره ها. خ یتر! نوارت قاطعقب  کمی

 و چند تقـ...«   دمیکش  یقینفس عم ،ینگهبان یو رنگ و رو رفته  یبه در آب رهی»خ

 

 من شروع شد.  یجا بود که بدبخت ن ی هم قایجاست! دق ن یآها، هم آها

 !گمی چطور؟ من م دیپرسی م

از دانش آموزان آزادانه به   کیدر آرامش محض بدون معاون غرق شده بود و هر   مدرسه
  یمشغول تماشا  یاز همه چ الیخیخبر و ب یب  ری خود مشغول بودند و مد یخرابکار

 که ناگهان... نیفوتبال خود بود تا ا 

 

 

و چند تقه بهش وارد   دمیشک  یقینفس عم ،ینگهبان یو رنگ و رو رفته  یبه در آب رهیخ
شدن   دهیکش ی کردم؛ چند قدم عقب رفتم و منتظر موندم تا باز شه که همون لحظه صدا

 اومد و بالفاصله در باز شد. ریزنج

مدرسه    دهیو خم ری پ به نگهبان ینگاه میو با ن  دمیرنگم کش یاسرمه   یبه مانتو یدست
  نکهیمثل ا شم؛ی پرورش مزاحم مهستم، از آموزش و  بی ! َاددیگفتم: سالم خسته نباش

 . میبه بعد همکار باش نیقراره از ا 

 ؟ ی رفتگر یعنی ابروش رو باال فرستاد و گفت:   یتا  هی

 مدرسه؟   یو متعجب نگاهش کردم که گفت: بابا جیگ

 بابا باشم؟  خورهی رو گرد کردم و به خودم اشاره کردم و گفتم: به من م هامچشم
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 نگاهم کرد و گفت: مامان مدرسه؟  رهیخ کمی

و گفت: آها    دیحرفم پر ون یبگم که م یزیام رو باال بردم و خواستم چاشاره   انگشت
  !ید یجد یآبدارچ

 مدرسه هستم.   دید بنده ناظم و معاون ج ریفرستادم و گفتم: نخ رونینفسم رو ب یحرص

ش شده  د یسف  یهاش یبه ر ی در کنار رفت؛ دست ی ابروش رو باال فرستاد و از جلو  یتا  هی
  ،یهست  یجوون خوب ادی! به نظر میستیبه من گفت: پس همکار من ن ره یو خ دیکش

 خدا بهت صبر بده! 

ابروهام نشوندم و داخل رفتم؛ از   نیب یزیاخم ر ش،ده یچیپ یهاو متعجب از حرف  جیگ
 مدرسه شدم.  اطیرد و وارد ح  ینگهبان

زود به خودم مسلط شدم و با سرِ   یلیاون همه پسر کُپ کردم اما خ دن ینگاه اول با د  تو
 گذشتم. نشونیباال از ب

 دم؛یشنی م  شیکه کم و ب کرد ی لب زمزمه م  ریز  ییزها ی چ هی شدمی رد م یکنار هر ک از 
و خالصه   لشهیفام گفتی م ی کیدوست دخترشه،   گفتی م یکیخواهرشه،  گفتی م یکی

 .دمیفهمیهاشون رو نمو من واقعا حرف   کردی بلغور م زی چ هی یکه هر ک

مدرسه باال رفتم و وارد ساختمون شدم؛ داخل   یهاهاشون از پله به حرف  تی اهم  بدون 
 . شدی م ده یها به سمتم کششلوغ بود و باز هم نگاه  اطی هم مثل ح

 و بزرگ مدرسه آروم حرکت کردم.  چیدر پ چیپ یبه راهروها رهی و خ دمی کش یقیعم نفس

سکوت   ن یهام بود که اتق تق کفش یبا حضور من ساکت شده بود و فقط صدا  سالن
 . شکستی رو م

رفتم و گفتم:   شونیکیها، طرف  به پسر  ینگاهمیو با ن   دمیتر چسبرو سفت  فمیک دسته
 پسر!  یه
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داخل راهرو زمزمه   یهابه دفتر  ره ی و کنجکاو نگاهم کرد که خ ستادی تو جاش صاف ا  عیسر 
 کجاست؟  رتون ی کردم: دفتر مد

راست من؛  سالن سمت چپ شما و سمت   یرو با لبش تر کرد و آروم گفت: انتها زبونش
 تابلوش افتاده.

ابروم رو باال فرستادم و به تکون دادن سر اکتفا کردم و از کنارشون گذشتم؛ با  یتا  هی
درش   یمشت شده به سمت اتاق حرکت کردم و جلو یها محکم و دست   یهاقدم 

 .ستادمی ا

 تر کردم و آروم در زدم که...رو پررنگ  زمیر اخم

 

 گو نبود.پاسخ  یکس ای نشد. دوباره تکرار کردم اما گو دهیشن یجواب

از داخل   یبیو غر   بیعج یو آروم گوشم رو کنار در گذاشتم؛ صداها   دمیکش یبلند پوف
 اون تو هست.  یکس دادی م  نانیو بهم اطم شدی م دهیشن

تماشام   رهیهمه به من زل زدند و خ دمیتم که ددر فاصله گرفتم و به عقب برگش از 
تک  نگاهشون کردم که تک  نهی ابروم رو باال فرستادم و دست به س یتا  هی. کالفه کنندی م

 به خودشون اومدند و روشون رو برگردوند.

که تا ابد   ریتدب  نیرنگ اتاق انداختم و با ا ی ا و قهوه  یبه در چوب ینگاهم ین دوباره
شد با   یکارم مساو  نیو در رو باز کردم که ا  دمیرو کش  رهی دستگ ستم،یوا   نجایا  تونمینم

 .یداد بلند و گوش خراش

 مادرت حاللت!  ری . ماشاهلل پسر؛ شکنیباز  نیا زنهی م یگُل! گُل! گُل! چه گل  -

برم که پام   رونیو خواستم ب دم یبلند کش یه هیاتاق،  یفرد تو  یاز انفجار ناگهان  دهیترس 
 شدم.  زونیآو رهیکه از دستگ افتمی و تعادلم رو از دست دادم و خواستم ب  خورد جیپ
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قدرها هم  از اون حالت به دور و بر نگاه کردم که متوجه شدم اوضاع اون  دهیو خم جیگ
پر از  زی و م ها ی صندل  یپر شده بود از پوست تخمه و کاغذ باطله، رو  نیزم ست؛یخوب ن

دراز شده بود و   یدوتا پا  گاهی که جا  تیر یمد  زیخر م بود و در آ وهیغذا و م آت و آشغال
من تخمه به دهن  دنیلم داده بود و با د یصندل یکه رو  یمردبه  شدی انتهاش ختم م
 کپ کرده بود.

کردم و مشکوک سر تا پاش رو نظاره کردم که به خودش اومد و هول   زی چشمم رو ر هی
در رفت و   رش ی از ز  یزده خواست از جاش پاشه اما تعادلش رو از دست داد و صندل

 پرت شد. نیزم یرو هوایب

رو رها کردم و در   رهیباال رفته تو جام صاف شدم؛ دستگ یرو درست کردم و با ابروها  پام
در داره   نجایروم تو جاش نشست و طلبکار گفت: خانم محترم ا روبه  رو آروم بستم که مرد

 ها!...

 

 . دیهام رو گرد کردم و با اشاره به در پشتم گفتم: در زدم اما جواب ندادچشم   متعجب

و   دیو گفت: هر جا در زد  دیهاش کشبه لباس  یاز جاش بلند شد و دست زی کمک م با
 اصال لختم.  دیجواب بدم، شا تونمیاصال نم دیتو؟ شا  دیبر دیجواب ندادند با

  نکهیو گفت: منظورم ا دیبه صورتش کش یبهت و دهن باز نگاهش کردم که کالفه دست با
 !گهید هیلباس تنم نباشه؛ باالخره اتاق شخص  دیشا

مدرسه   تی ر یدفتر مد  نجایا یمشت شده گفتم: ول   یهاو با دست  دمی کش یقیعم نفس
رو بشم. و من با صحنه ناجور روبه  دیکه شما لباس نداشته باش ستیاست؛ خونه خاله ن
خب منم کار مهم   د؛یدینشن دیگفتم شا  اده،ی صدا داخل ز   دمیمنم د د،ی در زدم جواب نداد

 داشتم مجبور شدم.



 آوارگان عشق 

10 
 

  دیاگه اومد  دینینشست و گفت: بب شیصندل  یبه سر تا پام انداخت و بعد رو ینگاهمین
خود   یچون سرم به خود  دم؛یبچه من فالنه بهمانه من گوش نم دی بگ ای  دیکن تی شکا

 شلوغ هست. 

 بگم من... دیابروم رو باال انداختم و با اشاره به دور و بر گفتم: کامال معلومه اما با  یتا  هی

اند خب دو تا پسر بچه د؟ یکنی خانم؛ شما چرا قبول نم یو گفت: ا   دیحرفم پر   ونیم
هم از دماغ پسر   یخون هی وسط    نیدعواشون شده حاال ا  م؟یکار کن یچ دیگی م گه،ید

 .گهید  ادی م شیپ ی شما اومده؛ تو هر مدرسها

که  یمحترم؛ من مادر شخص  یهاش گفتم: آقا سر دادم و بعد اتمام حرف یاکالفه  نفس
 داشته باشم؟  یرستانیدبپسر  هی خورهی . اصال به من مستمین دیکنی فکر م

هم   یدانشگاه هی زنمی بعد گفت: آره چرا نخوره؟ اتفاقا حدس م کمی نگاهم کرد و  رهیخ
 . دیداشته باش

محترم   یگفتم: آقا  یاهم فشردم و با صدا و لحن کنترل شده   یهام و رودندون  یعصب
هستم از آموزش و پروش اومدم، قراره که معاون    بیاد  ستم؛ی دانش آموزان ن یا یمن اول

 د؟ یبد  تیمن اهم یها به حرف  قهیچند دق شهیمدرستون باشم؛ م دیجد

 لب گفت: معاون؟   ری و ناباور نگاهم کرد و ز   متعجب

 فرستادم و گفتم: بله معاون!  رونیرو ب میعصب نفس

  زی رو تم زیو م   های لصند  کردیم  یطور که سعکرد و از جاش بلند شد؛ همون  یاسرفه   تک
 . میتا صحبت کن  دینیبنش نجایا  د؟یتر نگفت ! چرا زود دی کنه گفت: عه بفرما 

  زیم  یو رو فمیو ک  دمیهم کش یرو تو  هام کنار رفت و منتظر بهم نگاه کرد که اخم بعد
  یمبل نشستم؛ پام و رو   یو بعد صاف کردن مانتوم رو  دمیپاشنه پام چرخ یگذاشتم؛ رو 

رو دور زد و دوباره تو جاش   زیرو صاف کردم که م نمیس  یاپام انداختم و با تک سرفه 
 به من زمزمه کرد: چرا؟  رهینشست و خ
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مثل    یچطور شده خانوم جوون  نکهینگاهش کردم که هول گفت: عه خب منظورم ا  یسوال
 نجا؟ یشما رو فرستادند ا

هم قفل کردم و گفتم: جوون؟ االن که  یهام رو تو انگشت رو با زبونم تر کردم و  لبم
 داشته باشم. یبچه دانشگاه هی  ادیبهم م دیگفتی م

 مزاح گفتم.  یکرد و گفت: اون رو که برا  یخنده زور تک

  نجایا د؟ یدونی ش رو جمع کرد و گفت: آخه منگاهش کردم که خنده  یواکنش چیه یب
 تجربه رو قبول کنم.  یافراد ب ونمتی و من خب نم هینام مدرسه بزرگ و به

 .دمیکش رونیب فمیام رو از داخل کاز هرگونه حسم رو ازش گرفتم و پرونده   یخال نگاه

قدر نامدار شدم  بودم و اون  یم یش ریاخوان دب رستانیدب یمن به مدت چهار سال تو  -
 کنند. م ی معرف  نجایکه به ا

 کنترل شده گفت:... تیهاش رو گرد کرد و با عصبانچشم   متعجب

 

 : اخوان؟ 

راه   ادیهست که به المپ  یگفتم: بله اخوان! چند سال یشخند یسر تکون دادم و با ن  آروم
 مدرسه بزرگ و به نامتون رو گرفتند.   یزود جا یلیکردند، درسته؟ خ دایپ

که انقدر   ستیمدرسه ن نیا   فی خم شدم و آروم زمزمه کردم: ح زشیبه سمت م یکم
 چیها محبوبه اما در واقع به هبچه  نیب گندیم ده؛ی چیعقب افتاده؟ آوازتون تو منطقه پ

 چرا؟  دیدونی . شما مدهیرس

لحن من   یفاصله گرفت و به همون آروم زیاز م  کمیدهنش رو با صدا قورت داد و   آب
 مدرسه ما هنوزم که هنوزه محبوبه!  ست؛ین طورن ی زمزمه کرد: ا

 گذاشتم. زی م یم و رو و پرونده  دمیلبم رو باال کش  گوشه
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! مدرسه اخوان تو منطقه زبون زده و  ستیطور ن  نیا دیدونی خوبه که خودتونم م -
 یلیو معاونت خ  تی ری از مد گندیم  همه ؛یخب اما نه به خوب مدرسه شما. طورن یهم
 برخورداره.  یفیضع

آروم لب زدم: و منم به خاطر   یلیهام به جلو هول دادم و خرو با نوک انگشت  پرونده
 د؟ یکنم؛ متوجه که هست یو معاونت رو قو  تی ری هستم تا مد  نجا یا  نیهم

گرد و متعجبش رو به پرونده دوخت؛ لب   ی هافرستاد و چشم رونیرو با صدا ب  نفسش
! شما  یهم عال  یلیفکر کردن گفت: خ یرو داخل دهنش جمع کرد و بعد از کم نشی پا
 . دیمعاون بش نجایا  میکه قبول کن میخب مجبور  یعنی د؛یشیمعاون م نجایا

 تونمی : مدیبه من پرس ره یخ ،یو با لبخند مجهول  دیکش شیقهوه  شی به ته ر یدست
 د؟ یخورد یاز مدرسه اخوان انتقال  یچ یبپرسم برا 

هاش  نگاهم رو از چشم   کردمی م یکه سع یابروهام رو باال انداختم و درحال   متعجب
ندارم و رو راست   یهست، اما من مشکل یشخص  زیچ  هی نی ا نکهیجواب دادم: با ا  رمیبگ
  نجایپام رو به ا یکرده و راه من به اونجا دور شده و خب مجبور ری منزلم تغ  که گمیم

 گذاشتم، مگرنه...

هاش پرونده رو به حرفم رو خوردم که متقابال ابرو باال انداخت و با دو تا انگشت   ادامه
 شروع به خوندن کرد.  یآروم بازش کرد و به همون آروم د؛ی سمت خودش کش

 هوم!... -

دانشگاه   نیاز بهتر  یمیرشته ش لی و نه ساله، فارق التحص  ستی ب ب؛یاد  از ین خانوم
 تهران.

 ! هیتر زمزمه کرد: خوبه؛ اصال عالرو کش داد و آروم  لبش

 



 آوارگان عشق 

13 
 

و   یمی ش ریبهم انداخت و ادامه داد: چهار سال سابقه کار به عنوان دب ینگاهمین بعد
 هم فکر نکنم مهم باشه؛ هووم؟  شهیبق

 داد. هیتک شی خم کردم که پرونده رو بست و به صندل کمیرو   سرم

 .خان.. از یخب ن -

 ! بیزمزمه کردم: خانم اد   تیو با اخم و جد  دم ی حرفش پر  ونیم

بنده   بی و با تکون دادن سرش کالفه ادامه داد: خب خانم اد دیکش شینیبه ب یدست
  یباشه اما بهتره بگم که س ازتونی! فکر نکنم سن و سالم نیهستم؛ معراج فتوح یفتوح

ما مرد و جوون    یرها یبگم که اغلب دب دیبا  طورن یو دو سالمه و مجرد هم هستم؛ هم
  یبرا  یها هم سن و سال که خب اون  میر خانم داریدب یتعداد محدود  نکهیهستند و ا 

  کی که  بهیو غر   بیعج  کمیگفت  شهی پسرونه است و م رستانیدب نجایخودشون دارند. ا
از حد شر هستند؛ شما   شیب یل یخ نجایا  یم پسرهابگ دیخانم جوون معاونش باشه و با

 د؟ یمشکل ندار هان ی با ا

 شنهادیبه من پ  یتر کردم و گفتم: وقترو پر رنگ  میشونیپ یرو با زبونم تر و اخم رو  لبم
پسرونه  رستانیدب طورنیمرد و هم   رهایکه اغلب دب دونستندی م نجا، یا  امیب دادندی م

از   تونمی که م دندیو فهم دند یدر من د  یزیکه حتما چ میفکر کن ن ی هست؛ بهتره به ا
 هستم.  نجایمعلومه که ا  منپس جواب   ام،ی پسش برب

  هیخب! عال یلیو گفت: خ دی هم کوبهاش رو به زد و بعد چند لحظه دست  ییزور لبخند
 . دیهم دارداخل اتاقتون   قیهمکار آقا دق  هیاما خب الزمه بگم شما 

 د؟ یکنی شروع م یفرستاد و گفت: از ک رونیش رو بنگاهش کردم که نفس کالفه  فقط

 هاش رو درست کردم.و لبه  دمیم کشبه مقنعه یدست

 مدرسه بندازم.  طی به مح ینگاه هی خوامی از فردا، اما امروز م یبه طور رسم -
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اومد و به سمت    رونیب زی تر کرد و از جاش بلند شد؛ از پشت مرو پر رنگ شی زور لبخند
 در حرکت کرد. 

که   گمیآموزان مطمئنمون ماز دانش  یک یمن به   !دی خب پس بفرما یلیخ -
 کنه. تونی راهنما

پام برداشتم؛ از جام بلند شدم و با   یگرفتم و آروم پام رو از رو  فمیرو به بند ک دستم
 ! خونمشی بگم که زودتر گفت: م یزی م خواستم چنده اشاره به پرو

رفتم   رونیبهش انداختم و ب  ینگاهم یدر ن یتکون دادم و از مبل فاصله گرفتم؛ جلو یسر
 . دیش به گوشم رسزمزمه  یکه صدا 

 اخوان.  یخودت برگرد  ی که خودت با پا ارمیبه سرت م ییبال -

  یزی: چدمیرو باال فرستادم و پرس ابروم یتا  هیو به سمتش برگشتم؛   ستادمی حرکت ا از 
 د؟ یگفت

  یکیبه  دی که با  گفتمی نگاهم کرد و بعد گفت: داشتم م رهی خ کمیگرد شد و  هاشچشم
 کنه. ز یاتاق رو تم نیا  ادیبگم ب

داد و   لم یتحو   یامسخره  هی تکون دادم که باز لبخند زور  یلبم رو کش دادم و سر گوشه
به   ییکردم: بال زمزمه رلبیبه در ز  رهیو خ  دمیباال کش شتریآروم در رو بست؛ منم لبم رو ب

 !ینیبی که تو خوابتم نم ارمی مدرسه م  نیسر ا

 

برم   رونی از در ساختمون ب خواستمی و از راهرو گذشتم و م  دمیپاشنه پام چرخ یرو بعد
 ز شد.راهم سب یجلو  یپسر قد بلند و الغر دفعه،ک یکه 

تازه در   شهیربه ته  ینگاهش کردم که دست یابروم رو باال فرستادم و سوال  یتا  هی  متعجب
 کنم.  تونی راهنما امی گفتند که ب یفتوح یو گفت: سالم، آقا   دیاومدش کش
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پسره چرخوندم و   نیو ا   تیر یدفتر مد  نیکردم و نگاهم رو ب یزیو متفکر، اخم ر  متعجب
 بهت خبر داد؟  یلب زدم: چطور

  دیگیکه چرا م شمی.. ام.. متوجه نم؟یچ یعنی: عه.. دیپرس دهیبر دهینگاهم کرد و بر  جیگ
 خبر داد!  یچطور

 یگفت: تلفن یبا لبخند کمرنگ دادی طور که بهم نشون مرو باال آورد و همون  دستش
 .گهید

قدم به   هیو ابروم رو باال انداختم که  دستش زل زدم یتو  هیو متعجب به گوش  منگ
 سمتم برداشت و زمزمه کرد: حالتون خوبه؟

ابروهام   ن یب یقدم به عقب برداشتم؛ اخم وحشتناک  هیرو درست کردم و  مافه یق  عیسر 
به من   نکهی: اول ادمیغر یم رو به طرفش گرفتم و خشن و عصبنشوندم و انگشت اشاره 

به شما اجازه داده   یکدوم خر نکهیدوم ا  ؛یکنیم   تی ت رو رعاو فاصله  یشی نم کی نزد
 مدرسه؟   دیاریب یگوش

  گفت: کردی که تته پته م یهاش رو گرد کرد و چند قدم عقب رفت و درحالچشم  دهیترس
 . یفتوح  ی.. عه.. آقازی.. چیآ.. آقا

هام رو به هم فشردم؛ انگشتم رو  باز و بسته کردم و با حرص لب  وارک ی چپم رو ت چشم
حدقه چرخوندم و کالفه گفتم: دفتر معاونت   یدور تو  کی هام رو و چسم دمیعقب کش
 کجاست؟ 

برو رد کارت   یه اتاق دراز کرد که دستم رو به نشون  هیدستش رو به طرف  ج،یو گ  حرفیب
 رفت.  رونی تکون دادم که فورا ازم فاصله گرفت و ب

که  یبه در حفاظ دار  رهیبرگردوندم و خ کردیکه اشاره م  ییسرم رو به سمت جا  منم
و با هول    دمیکنار کش دیفشار شد هیگرفتم و با   شره ی اونجا بود حرکت کردم؛ از دستگ

 رنگ وارد شدم.  یاس ی  یدادن در چوب
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شده بود؛   دهی توش چ ینه چندان مناسب لیو ساده بود که وسا  کی اتاق نسبتا کوچ هی
به هم،   دهیکار چسب  زیکنار در رو در بر گرفته بود و پشت سر دو تا م یکمد بزرگ

 ها شده بود.پرونده  گاهی بود که جا ی سرتاسر  یهاقفسه 

  یپرت کردم؛ کشوها  زی م یو رو  فمیک ،یندادم و با پوزخند گهی د یها لهیبه وس یتی اهم
 ،یمی قد  کروفنیکردن م   دایو با پ دمیکش رونی همون کمد بزرگ کرم رنگ کنارم رو ب

با متصل کردن به برق، به  دم یکش شی به سر خاک  یدست شدم،یطور که دور م همون 
 رفتم.  فمیسمت ک

که نگاهم رو به  یو درحال دم یکش رونیرنگم رو از داخلش ب یو مشک  کی کوچ سوت  
 حرکت کردم. دوختمی روم مروبه  یاشهی ش یسمت در فلز

قفلش هرز شده و باز  دمیو خواستم بازش کنم که د دمیکش شره یبه دستگ یدست
  دمشیبهش زدم و محکم تر از قبل طرف خودم کش یو پر خشونت لگد ی حرص شه؛ینم

 معلوم شد.   اطی باز شد و کل ح یبد  یکه با صدا 

سبز   یها نرده  یباال انداختم و پام و رو ییابرو   دمیکه د یا منتظره  ره یغ زیاز چ  تعجبم
رسوندم و به   اطیرو به ح  یرفتم و خودم رو به سکو  نی ها پاگذاشتم؛ از پله فشیکث

 شدم.  رهیبودند، خ یباز  که درحال بچه  یبزرگ یهاپسر 

که داشتم فوت   یتوان نیهام گذاشتم و با آخرلب ی و سوتم و رو دمیکش یقیعم نفس 
 کردم. 

 

که چند بار پشت سر هم سوت زدم تا   اوردیمبارکش ن یکس به رو  چی انتظارم ه  برعکس
 به سمتم جلب شد.  یانظر عده  بایتقر 

کردم و محکم و رسا   میرو تنظ  کروفنیم یظیهام فاصله دادم و با اخم غلرو از لب  سوت
 . دیهاتون رو مرتب کنصف   عای! سر ستندی هاشون واداد زدم: همه تو صف 
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: با همتونم مگرنه  دمیتر از قبل داد کشو کالفه  ینکرد که عصب یاتوجه  یهم کس باز 
 ! دیامسال همتون افتاد 

شده به   ز یر  یهاهام رو پشت کمرم گره کردم؛ با چشم رو از خودم دور و دست  کروفنیم
  ستادهی همچنان ا هیو بق اومدندی شون مهازل زدم که تک و توک به سمت صف  اطیح

 بودند.

شده بودم و خون خونم رو   یحرص ینداده بودند حساب یتیکدوم اهم  چیه نکهیا از 
م  که از حنجره  ییصدا  نیکنترلم رو از دست دادم و با بلندتر نیبه خاطر هم خورد؛ی م

 ستم؟ یداد زدم: مگه من با شما ن شدی خارج م

هاشون جا گرفتند که  صف  نی ب یشتریبار تعداد ب نیشد و ا جیمتعجب و گ  هاشوننگاه 
هم   یاصاف کردم؛ بعد از چند لحظه   یاتکون دادم و گلوم رو با سرفه  تی از رضا  یسر

هستم،    بیاد  ون،یتر لب زدم: سالم آقا کردم و آروم  کی رو به دهنم نزد کروفنیدوباره م
 تون! مدرسه  دیمعاون جد 

  دیگفتم: ساکت باش یباال رفت که دوباره سوت زدم و کالفه و حرصها همهمه  یصدا 
 هیو من هم اصال شب دیکنیکه شلوغش م  ستی ن یبیعج زی لطفا! اصال زن بودن من چ

و   ارمی م  نی رو پا کروفنی ! االن مدیپس خوب خوش کن ستم؛یسابقتون ن یها معاون 
و    دیاگه ساکت نشد ،یچیکه ه دیداد گوشو  دی اگه ساکت شد زنم؛ی بار م کی حرفم رو 

  ینه تنها من باهاتون برخورد جد د،یهام عمل نکنو به حرف   گمیم  یمن چ دیدینفهم
  دیو نگ  دیبد . پس گوش کشمی آموزش و پروش و کنکورتونم وسط م یبلکه پا کنم،ی م

 !ینگفت

  نیزم یپام نشستم؛ رو ی هاپنجه یرو از خودم دور کردم و رو  کروفنیم یقی نفس عم با
هام رو پشت  کردم و آروم از جام بلند شدم. دست  زونیگذاشتم و سوت هم دور گردنم آو 

  یکمرم گره کردم و چند قدم به راست و دوباره چند قدم به چپ قدم برداشتم و با صدا
که  دونمی و م  ستی ن ادیقدرها ز . تعدادتون اون گمی م کروفنیداد زدم: دارم بدون م یبلند

 !گمینم شتریبار ب کیچون    دیس بشنوپ د؛یشنوی با سکوت م
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گرفتم تا آفتاب تو چشمم نخوره و تو همون   میشون یپ یو دستم و رو   ستادمی جام وا تو
  ریموجه، غ  یو داشتن گواه نی مگر با حضور والد  یبتیگونه غ  چیحالت داد زدم: از فردا ه

ه؛ آوردن  سر بلندتر از سه انگشت کسر نمره دار یموجه بوده و کسر نمره داره؛ موها 
عجق و   یهالباس  دنیپوش ،یلیبا هر شکل و شما  دستبندانداختن گردنبند و  ،یگوش

برخورد   نمیتنگ و کوتاه و چسبون به شدت ممنوعه و بب  یشلوارها کنمی م دیوجق و تاک 
 !کنمی م یجد

ادامه دادم:  دادمی استراحت م  کمیطور که به گلوم  و همون  دمی کش یقیعم نفس
 د؛یعنوان نداشته باش چیو شاخ شدن به ه یدعوا، بحث و شر باز  جا،ی ب یها یشوخ

رو   زی م  د؛ینکن یرو نقاش هایی در دستشو  د؛یمدرسه برگزار نکن  یهاتون رو تو کنسرت 
  یری و معاون و مد ریدب چی ه  یآخر تو رو درو   دیها رو هدر ندگچ د؛ینکن یزیآمرنگ

 ! دی ستینیوا 

ناباور و منگشون بلندتر داد زدم:  یهاافه یبه ق  رهیجدا کردم و خ می شونیاز پ  رو دستم
  هیمدرسه است و  نجای. ا ستی و عموتونم ن ییخونه عمه و دا ست،یخونه خالتون ن نجایا

 بشه مگرنه... تیرعا  نیقوان یتمام دی ! بایآموزش طیمح

 ؟ یمگرنه چ -

 منه یس  یهام و روکه از پشتم اومد، ساکت شدم و دهن بازم رو بستم؛ دست  ییصدا با
نه چندان   افهیدر هم و ق یها با اخم  یفتوح دمی قفل کردم و آروم به عقب برگشتم که د 

شمرده شمرده طرفم قدم برداشت   کنم،ی نگاهش م دید یشده و وقت  رهیبه من خ یراض
 ؟ یمگرنه چ کرد: رارو دوباره تک  ستادی روم ا و روبه 

که   رمیگی م  میمنم و من تصم  نجایا  ریگفت: مد  یندادم که با پوزخند حرص یجواب باز 
 یبگم چ دیمنم که با  نی و ا   ذارمی رو من م  نجایا  ینشه! قانون ها یبشه و چ یچ

  طورن یساعت از اومدنتون به مدرسه من نگذشته که ا  کی  ی! حتستی ن یممنوعه و چ
شاخ و   یطورن ی . اگه قراره باشه ادیکنی م  فوص  نیمن قوان یآموزها واسه دانش  دیدار

 منم؛ فقط من!  نجا یا  ری باشه، مد ادتون ی.  رهیجوب نم هیآبمون باهم تو  د،یشونه بکش



 آوارگان عشق 

19 
 

 

حرص لب زدم: لطفا انقدر  و آروم اما پر دمیزدم و سرم رو جلو کش یخودش پوزخند مثل
با منه؛ پس تو کار من دخالت   نجایا  یهابچه  تی منم و ترب  نجای! معاون ادیمنم منم نکن

جوب    هیمگرنه آبمون با هم تو    ؟یو نظم و نظامم برسم! مگرنه چ تی تا به ترب دینکن
 که نره.  رهینم

شد که  ک یبهم نزد  کممیانداخت و   کردندی ها که متعجب نگاهمون مبه بچه  ینگاهمین
بهم زد و با لحن طعنه  یامسخره   شخندهیو ازش دور شدم؛ ن دمیسرم رو فورا عقب کش

با   یدار یفهمی م  ؟یکشی که واسه من خط و نشون م یهست یک یگفت: فکر کرد  یدار
شکل باشه! به  نیست دارم به همو من دو تمدرسه من هس  نجای ا ؟یزنی حرف م یک
حد و    د؛یبر ومدهیهنوز ن د یبگه؟ لطفا نذار  یز یجرئت داره چ یداره؟ ک یچه ربط یک

 !د یمن دخالت نکن یو تو کارها   دیدار حدود خودتون رو نگه

و   کنمیرو درست کنم و م  نجا ی: من مأمور شدم ادمیو غر دمیگوشه لبم رو جو یحرص
 مانعم بشه!  کسچ یه ذارمینم

  نیکه آموزش و پرورش از ا  دی خوای بگه که زودتر گفتم: قطعا نم یزیرو باز کرد چ  دهنش
 ببره، هووم؟  یاطالع  تیوضع

نگاهم کرد که گوشه لبم رو کش دادم و زمزمه کردم: االن   رهی بازش رو بست و خ دهن
نشده باشه من   تی که گفته بودم رعا ییهاز یاما اگه چ  ،یفتوح یآقا  امیو فردا م رمیم

 !دم یکنه حتما گزارش م دایو اگه ادامه پ کنم ی م  یبرخورد جد 

ش  دستش گرفت و با حرص مچاله  یاز بغلش رد بشم که گوشه مانتوم رو تو خواستم
  رونیب کنمی پرتت م نجایبه من زمزمه کرد: از ا ی نگاهمیکرد؛ با فک قفل شده و بدون ن

 خانم معاون؛ مطمعن باش! 

  یگرفتم و خونسرد گفتم: منتظرم آقا رخشمی رو از ن لبم رو کش دادم و نگاهم  گوشه
 منتظرم!  ر؛ی مد
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 فمیها باال رفتم؛ کو با سرعت از پله  دمیکش رونی مانتوم رو با خشونت از دستش ب بعد
 چنگ زدم و از دفتر خارج شدم. زیم  یرو از رو 

و با تکون دادن    شدم یرد شدم؛ وارد نگهبان اطیفتم و از کنار حر رونیساختمون ب در از 
 .دمیاز مدرسه خارج رفتم و در رو پشت سرم کوب رمرد،یبه پ یسر

 

تا   کسچیدر افتاده؛ ه  یبا ک دونهی رو نشناخته، هنوز نم از یالدنگ خاله زنک! هنوز ن پسره 
من   یعنی کنه؛ی رئت نمبه بعدم ج نیحرف من حرف بزنه و از ا  یحاال جرئت نکرده رو 

 ! ذارمینم

 . ریمد  یآقا کنمی تو رو هم درست م کنم؛ی رو درست م نجایا  من

و از   ی خط عمود هی میانداختم و با پاشنه کفش سه سانت یخاک   نیبه زم ینگاهمین
 و با لذت نگاهش کردم.   دمیکش یخط افق  هیوسطش  

 نشون.  نمیخط، ا  ن یا -

ها پراکنده شد و به هوا  بودم زدم که تمام خاک ده یکه کش یلگد به خطوط هیبا پام   بعد
رفت و به سرفه   منه یکه گرد و غبارهاش تو س دمی کش یقینفس عم  تیرفت؛ از سر رضا 

 افتادم.

 یمشت از سر ب هی ختم،ی ر  رونیام رو بسرفه کردم و دل و روده  یحساب  نکهیاز ا بعد
 افتادم.  راه یو حرص دمیم کوببه کله  یعقل

که همش گرد و غبار و   یچ یعنیرو آسفالت کنند؛   نجایا  انیب گمیکه جا باز کنم م  کمی
 .کروبهیم

 ریپ  نجایمدرسه دردسره؛ به خدا که من ا نی لب گفتم: کل ا  ریسرفه کردم و ز   دوباره
 ! شمیم

 *** 
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داد  عیسر   دمونیکوچه جد دنیها انداختم و با دنگاه به کوچه  هیجدا شدم و  یصندل از 
 زدم: آقا نگه دار! 

به سمتم برگشت؛  دهیترمز زد و ترس یمحکم رو  دم یکه من کش یراننده با داد ناگهان مرد
 افتاده؟  یشده خانم؟ اتفاق ینگاهم کرد و متعجب گفت: چ رهیخ

  فمیو با آرامش دستم رو داخل ککه زهرش رو ترکوندم   ارم یخودم ن  یکردم به رو  یسع
بگه با گفتنه  یزیچ نکهیرو برداشتم، به سمتش گرفتم و قبل از ا  هیبردم و پول کرا 

 در رفتم. یشدم و به حساب  دای پ نیاز ماش شم«یم   ادهیجا پ نی»هم

 یچ دونمیکه نم رفتمی به پشتم با عجله و تندتند به سمت خونه م ینگاهم ین بدون
کرد و از پام در اومد و خودم هم تلو   ریوسط کوچه گ  کی جوب بار یشد، پاشنه کفشم تو 

 روم محکم برخورد کردم.روبه ن یتلو خوران به جلو پرت شدم و با ماش

لنگه با   ه یبه پاهام نگاه کردم که   یو عصب  یفاصله گرفتم و حرص نی درد از سپر ماش با
 .کفشیلنگه ب هیکفش بود و  

جفت چشم  هیباشه سرم رو بلند کردم که با   دهید یکس نکهیترس و استرس از ا با
 رو شدم.روبه  یاقهوه 

 

تو مچ    یوجودم پر از حرص و خجالت شد و خواستم از جام بلند شم که درد بد تمام 
 باز کرد. دنیو واسه داد کشو ناخودآگاه دهن من   دیچیپام پ

روم از شوک خارج شد و خواست به طرف قدم برداره  داد خفه من، شخص روبه  یصدا با
 ها!  ی ا یداد زدم: سمت من نم یکه دستم رو باال آوردم و عصب

 ینیبیو اومد برگرده سرجاش که دوباره داد زدم: کجا؟ مگه نم  ستادی تو جاش ا  دهیترس
 پاشم؟  تونمیافتادم نم نجایا
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 نشو!  کی ! به من نزدایکه باز داد زدم: ن ادیو سردرگم خواست دوباره به سمت ب  منگ

هاش رو باال برد که به کفش از پا دراومدم اشاره کردم و گفتم:  و دست   ستادیجاش ا  تو
 اگه قصدت واقعا کمکه اون رو بده من! 

هاش  پنجه یطور دست باال رو نگاهش رو به کفش کنار جوب دوخت و همون  حرفیب
ش کفشم رو بلند کرد و دوباره سر  آورد و با انگشت اشاره  نی دستش رو پا هینشست؛  

 .ستادی جاش ا

به سمتم خم شد و کفش رو جلو   ادیجلو ب نکهیبه دور و بر انداخت و بدون ا  ینگاهمین
 . مد یپوش یو به آروم  دمیهاش، کفشم رو از دستش کشاز رفتار یحرص د؛یکش

و به   ستادمی جام ا  یاز جام بلند شدم؛ تو  یگرفتم و با بدبخت نیو به کاپوت ماش دستم
 میروم نگاه کردم و لنگون لنگون چند قدم جلو رفتم؛ با نروبه دهیمتعجب و خم رزنیپ

کنم که صداش   یمانتو و شلوارم رو تکون دادم و خواستم حرکت رزنیبه پسر کنار پ  ینگاه
 بلند شد.

 ...خوای م -

! با من  خوامی : نه نمدمیو غر  دی حرفش پر ونی سر بلند کردم و با فک قفل شده م یحرص
 با من حرف نزن!  ؟یفهمی حرف نزن م

سرش رو کج کرد که روم رو گرفتم و دو قدم کج و کوله جلو رفتم اما بعد راه رفته    مظلوم
  یدادم و حرص صورتش تکون  یتو دوسانت دواریم رو تهد اشاره  رو برگشتم و انگشت

  جیبار پام پ هی عقلیب هیمفهومه؟ امروز به خاطر  ستم،ین یگفتم: من دست و پاچلفت
 شد. یجورنی که ا  ودب  شده فیضع  کمیخورد؛ االنم  

آروم باشه   کردم ی م یسع یلیکه خ ییهم فشار دادم و با صدا  یرو یرو عصب  هامدندون 
 بفهمونم؟  گهیجور د هی ای  ید ی: فهمدمیداد کش

روم رو   حرفی دادم و ب ن یتند سرش رو به نشونه آره تکون داد که به دماغم چ تند
 برگردوندم.
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زنگ فشار دادم   یدستم و رو  یچالق و لنگون به طرف خونه حرکت کردم و عصب  یپا با
 ؟ ی با غرغر و داد در و باز کرد و گفت: چه خبرته؟ مگه سر آورد  مایکه ن

 

شدم؛ لنگ زنون به سمت حوض   اطیبه اون وارد حتوجه  یدر رو هول دادم و ب یعصب
 ش نشستم. رفتم و لبه  یخال

شدم؛ باد کرده بود و رفته رفته به  رهیدرد کفش و جورابم رو از پام در آوردم و بهش خ با
 شک ندارم در اومده.   زد،ی م  یاهیس

 ...یاز شانس ما تو روز اول کار نم یا ؟ینیبی م  ایخدا

پام رو   کردم،ی اول مانتوم رو باز م یطور که دوتا دکمه م و همون م رو باال زدمقنعه یحرص
 اومد.   رونیاز دهنم ب یبردم که آخ رشیآب کنارم رو باز کردم و ز  ریحوض گذاشتم؛ ش ی تو

من   یها و به کار  ستادهی در ا یبا تعجب جلو  دمیبرگردوندم که د مایرو به سمت ن سرم
 . کنهی نگاه م

قصد حرف زدن ندارم، در خونه رو   دیفهم یو وقت می حالت به هم نگاه کرد  به همون  کمی
. چته باز؟  یدادی سالم م یبه پام، طلبکار گفت: بچه بود رهی بست و کنارم نشست و خ

 شده؟  یچ

 بود رو پاک کردم. دهیکه روم پاچ  یو چند قطره آب  دمیم کشدستم و به گونه پشت

 فته.فکر کنم پام در ر ،یچیه -

 چت شده؟  نمیابروش رو باال داد و نگران گفت: کجا در رفته؟ بده بب  یتا  هی

  دیصورتش گرفتم که شوک زده خودش و عقب کش یلبم رو کج کردم و پام رو جلو  گوشه
 و پام رو هول داد.

 ور مرض! گفتم بده دستم نگفتم بکن تو حلقم که.بکش اون  -
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اصال الزم نکرده    ؛یمن رو ندار ی پا اقتیهم فشار دادم و گفتم: ل یهام و رو لب  یحرص
 . ینیبب

طور لنگون به سمت خونه  کفشم، همون  دنیاز جام بلند شدم و بدون پوش یعصب بعد
 رفتم و وارد شدم. 

بود   یاز فرش خال  نیجا نشده بود؛ زمجابه  لی از وسا یلیشلوغ بود و هنوز خ یلیخ سالن
 شده بود.  دهیها هم کج و کوله چو مبل 

وقت هنوزم که هنوزه بعد دو روز  خونه هست، اون  نی شکرت! دو تا مرد گنده تو ا ایخدا
 .نه یا  مونیخونه زندگ

 داشت؟!  شهی م  یچه انتظار کیباشه از کوچ  ن یبگم؟ بزرگ که ا یچ یول

رو باز کردم؛ آروم   مانیکه سمت چپه خونه بود راه افتادم و در اتاق نر  ییسمت راهرو  به
آهنگ،  تمی و با ر دهیرو تختش دراز کش دمیکه د دمیکش یسرم رو داخل بردم و سرک

 .دهیسرش رو تکون م

کردم که   یابروم رو باال انداختم؛ چند تا سرفه مصلحت  یتا هیو   دمی کش یمشکوک نفس
 ! خوندمی خدا داشتم درس مگفت: به دهیش نشست و ترستو جا   عیسر 

 

  حرفیدادم که از جاش بلند شد و مظلوم و ب  هیرو تا ته باز کردم و به چارچوب تک در
 نگاهم کرد. 

هم   یهام رو تد ولو بود انداخت و اخم   زیم  یهاش که روبه دفتر و کتاب  ینگاهمین
 مانعم شد. مای ن یدهنم رو باز کردم خواستم بهش بتوپم که صدا  دم؛یکش

 !...دمشیاستراحت کنه، من د کم یاالن آهنگ گذاشت   نیهم خوند،ی داشت درس م -

گفتم: به روباه   دادمی طور که آروم به کنار هولش مبه سمتش برگشتم و همون  کالفه
 .مانهی ر و ن  مایآقا ن تی حکا  نمیدمم؛ ا گهی م ه، یشاهدت ک گنی م
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گفت:   یرو باز کردم و وارد شدم که اونم پشته سرم اومد و حرص یلنگه پا، در اتاق بغل هی
 گم؟ یمن دروغ م یگی م یعنی

گفتم:   کردمی مانتوم رو باز م  یها طور که دکمه پرت کردم و همون  یصندل  یو رو  خودم
مثل من   ش یوضع زندگ  خوامی!نمشمنده یبارم خراب نشه؛ نگران آ  نی ا  خوامی من فقط م
 و تو بشه.

 ه؟ یدستش گرفت و گفت: مگه وضع من و تو چه جور ی نشست و آروم پام رو تو جلوم

نشنوه گفتم: چه   مان یکه نر یدستم گرفتم و نگاهش رو باال آوردم و جور  یرو تو شچونه
حواسشون   چیه  م؛یتر دارسرمون دو تا برادر بزرگ  ر ی! خستین یبگو چه جور  ؟یجور

 کنن؟ی کار م یسه تا بچه دارن چ گنی م  چیمرده؟ ه  ای میزنده هست 

م رو کامل از سرم در  مقنعه  دم؛یبغلم کش یچونش برداشتم و پام رو تو  یرو از رو  دستم
 .دیآوردم و با درد مچ پام رو فشار دادم که صداش به گوشم رس 

 باشه. ریپسرشه، حق بده درگ یخب داداش نادر عروس -

  ی که همش سرکاره، وقت نداره خبر دمی و باال بردم که ادامه داد: داداش نوابروم ر یتا  هی
 ؟یکنی م یانصاف   ی. چرا برهیبگ

خودتم بهتر   ؟یکنی رو تبرئه م یک یدار مایگفتم: ن یو حرص دمیبه صورتم کش یدست
  نی ع یول  کنهی و پنج سالش رو داره داماد م ستی است! پسر ب همش بهونه یدونی م
 و سه ساله داره که سه ساله نامزده.  یبرادره س هیجلوتر  ستی ن الشیخ

  هی گهیتو نم ریلب گفتم: به غ  ریرو ازش گرفتم و دوباره با پام مشغول شدم و ز  نکاهم
  و یچک یه ن؛یبب نهیا  تمونی چرا ازدواج نکرده؟ وضع ستی معلوم ن چیخواهر دارم ه

 . رهیتا دستمون رو بگ میندار

  رهیپام برداشت و دوباره بهش خ یو پام رو از رو   دیهم کش  یهاش رو تو خنده اخم  با
  عی سر  یگردی ها؟ دنبال جهاز م یترشی م یپره؛ دار  یشد و گفت: آها بگو دلت از چ

 اخالق گندت؟  نی با ا رهیگی تو رو م یآخه ک ؟یبنداز  یکی خودت رو به 
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 باز کردم تا فحشش بدم که... یرو حرص دهنم

 

 چرخوند. هوا ی پام رو سفت فشار داد و ب مچ

وارد اتاق    ده یترس مان یکه نر دم یداد بلند کش هیدرد دهن بازم و بازتر کردم و از ته دل  از 
 نگاهمون کرد.  جیشد و گ

ق زده  باز و ذو شیشدم که با ن رهی خ مایدهنم گرفتم و به ن یو ر درد، دستم و رو   منگ
 بهم زل زده بود.

 وجدانم آسوده نبود.   گرفتمی اما اگه حالش رو نم کردمی م یسبک احساس

  نیزم  یکه رو دمیکوب اشنه یتکون داد و محکم به س کمیمچ پام رو    نیبه خاطر هم 
 در اومد.  غمیمن دو برابر شد و دوباره ج یکه درد پا  دهیچه فا  یپرت شد، ول

گفت:   گرفتی طور که دوباره پام رو تو دستش مپاشد و همون  نیزم  یبا غرغر از رو اونم
  یه یخودت از سه ناح یپا چ،یمن ه  د؟ی زیمگه    یعر بزن! مجبور یمرض، جرئت دار   یا
 ترک خورد احمق! گهید

ببند  یچ  هیهم فشار دادم که چپ چپ نگاهم کرد و گفت: با    یهام و رودندون  یحرص
 ا خب فعال درد داره. افتاده جاش ام

  نیا  یهااز عادت  نیا  ؟یکنی نگاه م ه؟یانداخت و ادامه داد: چ مانی به نر ینگاه مین
 بچه!  میزنی حرف م میدار  رون یبرو ب ؟یدونیتو هنوز نم   یوحش

نوزده سالمه، اما   ستمیو عقب عقب رفت و گفت: بچه که ن دیکش ینفس حرص  مانینر
 .شمیخب چشم! طبق معمول من آدم حساب نم

 رفت. رونی به هر دومون انداخت و ب ینگاه چپک هی بعد
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  ینشست و دستم رو تو وتریکامپ زیم  یپام رو ول کرد و از جاش بلند شد؛ رو ماین
  ها دور کنه تادروغ یدستش گرفت و گفت: بسم اهلل بگو و از خدا بخواه تو رو از همه 

 ! یشد یجورن یشده؟ چرا ا  یچ  ؟ یکجا رفت یاالن راستش و به من بگ

و گفتم:    دمی کش رونیدستش ب یدستم رو از تو یابروم رو باال فرستادم و حرص یتا  هی
 باشه خب؟!  ادت ی شهیو هم  نیا گم؛یوقت دروغ نم  چیمن ه

 شد؟   یرو تند تند تکون داد و منتظر گفت: باشه حاال بگو تو مدرسه چ سرش

باشه تکون دادم و از جام بلند شدم؛ مانتوم رو از تنم در آوردم و موهام   یبه نشونه  یسر
 مقنعه وز شده بود، خوابوندم.   ریرو که ز 

  ما،یاست ن خونه  وونهی اونجا د مارستان؛یت رمیقرار بود بشه؟ رسما دارم م یچ ،یچیه -
 تره.  داره از همه خل  ریمد   هیخونه!  وونهید

تو اون مدرسه آزاد بود؟   یگوش  شهیدستم و به کمرم زدم و ادامه دادم: باورت م یحرص
رو   هاشون ی کنکور رستانه؛ی بود؟ انگار نه انگار اونجا دب گاه ح یتفر هیشب شهی باورت م

 رو!  یرو آزاد کرده بود، همه چ  یهمه چ رهی. مدیشدی م  دواریام  مانی به نر یدیدی م

  رهایمد نیجانم، کاش ما هم از ا  یرو با ذوق گرد کرد و زمزمه وار گفت: ا هاشچشم
 .میداشت

.. چه خبره؟  زهیچ یعنیکرد و گفت: اهم..  یسرفه مصلحت  هیچپ نگاهش کردم که  چپ
 ناراحت شدم که. یلیبابا خ یپس؟ ا  شهی م  یها چبچه  ندهیکارها؟ آ ن ی ا یچ یعنی

از اتاق خارج  رفتمی طور که آروم آروم و شل و ول راه ملبم رو کش دادم و همون  گوشه
 شد؟  یشکل  نی هم دنبالم اومد و گفت: پات چرا ا  مایشدم؛ به سمت آشپزخونه رفتم که ن

 اون شتره!  ری : همش تقصدمیبه سمتش برگشتم و غر  یو حرص  ستادمی حرکت ا از 

 

 گه؟ ی د هیگرد کرد و گفت: شتر ک هاش روچشم   متعجب
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 دادم و گفتم: همون االغ. نیدماغم چ به

 ه؟ یو گفت: همون االغ ک  دیبه پشت سرش کش یدست منگ

 . گهیگاو د یکه یداد زدم: عه، همون مرت یرو ازش گرفتم و حرص روم

 شدم.  رهیکه همون وسط ولو بود خ خچال یوارد آشپزخونه شدم و به   یعصب

 و بذارن سر جاش.   خچالی رسهی ما رو؟ دو تا آدم گنده عقلشون نم یزندگ ینیبی م  ایخدا

 پشت سرم بلند شد. ماین  جیگ یتاسف سر تکون دادم و درش رو باز کردم که صدا  با

 !  ه؟یک نمیآدم بگو بب نی که هم شتره، هم االغ، هم گاو؟ ع یچه موجود گهید  نیاهه! ا  -

  یاچشم غره  دم؛یکش رونیرو ب  یشبید یذا بهش انداختم و غ ینگاهم یگوشه چشم ن از 
 گاز گذاشتمش.   ینثارش کردم و رو

باشه؟ چون من اصال حوصله   ینکن چرت و پرت بگ یسع ،یستی اصال بامزه ن ماین -
 ندارم.

 !فهممی من نم  هیبابا! خب بگو ک یو طلبکار گفت: ا   ستادیکنارم ا  زونی آو افهیق با

گاز و روشن کردم و گذاشتم غذا گرم بشه، بعد از آشپزخونه خارج شدم و آروم آروم   ریز 
اون مدرسه    یتو هان ی! بعدشم با اون توهرهی رفتم و گفتم: همون مد مانیسمت اتاق نر 

پس   وار؛ی و بکوبم تو د یکیسر  خوادی فقط دلم م د،یجد  یهاه یهمسا  یجلو  میز یو آبرور
 ! ای انقدر دنبال من ن

  یکتابش رو جلو  دمیرو باز کردم و داخل رفتم که د مانینگاه به پشتم در اتاق نر بدون
 غرق خوندنه.  قیصورتش گرفته و عم 

بغلش   یبرعکسش کردم و تو  دم؛یابروم رو باال فرستادم و کتاب رو از دستش کش یتا  هی
 ؟ یوقت غرق نش هی  یریکتاب رو درست بگ هی جان نظرت چ تانیانداختم و گفتم: کاپ 
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شد که به سمت کمدش   رهیبه سقف خ یحرف چیفشرد و بدون ه  اشنه یرو به س کتاب
 رفتم و درش رو باز کردم.

ها!  یکنی رو درست م هان یا  عی زل زدم و گفتم: سر شخته یهم ر به ی ها به لباس  یحرص
 ومه؟ دسته گل بشه! مفه دیاتاقت با  میکنیجا م خونه رو جابه  ل ی وسا  مایتا من و ن

  زیم  یباشه تکون داد و از جاش بلند شد؛ کتابش و رو  یسرش رو به نشونه یزور
 خب باشه!  یلیگذاشت و آروم لب زد: خ

 لبخند زدن از اتاق خارج شدم. ال یخیو ب  دمیبه موهاش کش یبه طرفم اومد که دست بعد

کنترلش   شه،ی از حد پرو م ادیز  ه؟یکاف دنیهمون دست به سر کش یداره وقت  یلزوم چه
 بکنم. تونمینم

  هیلب   ریبود و ز  دهیکاناپه دراز کش یسر و ته رو ما یحال شدم و به اطراف زل زدم؛ ن وارد 
 .کردی رو زمزمه م ییهاز یچ

هواش رو هول دادم که کج شد و تو همون حالت گفت:   یتو  ی طرفش رفتم و پاها به
 ؟ یدار یماریب ایآ

حال   به بازوش زدم تا بلند بشه و تو همون  یکنارش نشستم؛ دست  رو دور زدم و کاناپه
 .میپاشو خونه رو جمع و جور کن ؟یگی لب م ر یز  یدار یگفتم: چ

تو   خوادی من دلم نم از یآدم کنارم نشست و نگران گفت: ن نیجاش صاف شد و ع تو
 !... یاون مدرسه کار کن ی تو

 

  المیمرد هستند، من خ تی اونجا اکثرنگاهش کردم که لبش رو کج کرد و گفت:   متعجب
 .ستیراحت ن
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دختر   هیدادم که ادامه داد: اصال   هیصورتم گذاشتم و به مبل تک  یدستم و رو  کالفه
 ؛یتو خونه، الزم نکرده کار کن نی بش ایتو ب از یپسرونه؟ اصال ن رستانیجوون و چه به دب

 . کنمی خودم کار م ستمیچالق که ن

گفتم: پاشو! پاشو   دادمی طور که تکونش منگاهم رو به سمتش برگردوندم و همون  خسته
 انقدر حرف نزن حال ندارم. پاشو داداشم، پاشو! م یرو جمع کن لی وسا

حرکت    هیفرستاد و از جاش بلند شد؛ دست منم گرفت و با   رونیب  یرو حرص نفسش
 بلند کرد و گفت: باشه، حرفم و گوش نکن.

  م؛یشد ها له یوس  ییجانگفت و هر دو مشغول جابه ی زیدم که اونم چبهش ندا یجواب
 هم بهمون اضافه شد. مان یکه نر م یتا نصف خونه رو جمع کرده بود  بایتقر 

هم دوست نداشتم همه   یاز طرف ستم،ی سر پا وا تونستم ی و نم  کردیدرد م  یلیپام خ مچ
طور به کارم ادامه  همون  تی وضع نی با ا نم؛یو من بنش  فتهیدوتا ب ن یدوش ا  یرو یچ
 مبل پرت شدم. یبلند شدم و رو  ماین یهادست  یرو هویکه   زدمی و لنگ م دادمی م

!  شی لبش گذاشت و گفت: ه  ینگاهم رو سمتش برگردوندم که دستش و رو  یعصب
 انقدرم غر نزن!  م،یکار کن یو فقط بگو چ  نیاونجا بش

رفت و   خچال یسمت   مانی که نرمبل لم دادم و نگاهشون کردم   ی خدا خواسته رو  از 
 و کجا بذارم؟   خچالی یگفت: آج

 . خچالی بهم سپرده باشند هول کردم و گفتم: تو   یکه کار مهم انگار

   خچال؟یو بذارم تو   خچالیبه سمتم برگشت و گفت:   متعجب

  اریو ببر بذار تو کمد! ب  خچالی : دمیکه داده بودم، از جام بلند شدم و غر یاز سوت یحرص
 بذار وسط حال!  ایتو؟ ب یپرس ی سواله م  نیا  ذارن؟ی و کجا م  خچالیبذار تو سر من!  

نشستم و   یصندل یغرغر زنون به سمت اتاق رفتم و خودم رو داخلش پرت کردم؛ رو  بعد
 ...هویهم گذاشتم که  یهام و رو و چشم   دمیکش ی قی خسته نفس عم
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 . دمی از جا پر مان ی داد نر یصدا با

 سوخت!  -

آشپزخونه   یهر دو تو دمیرفتم و وارد هال شدم که د رونیاز اتاق ب دهیو ترس جیگ
 .پرندی م نی و باال و پا  ستادنیوا 

  نگیس  یقابلمه غذا رو تو ما یکه ن ستادمی داخل آشپزخونه رفتم و کنارشون ا  منگ
بد  شدی که از قابلمه بلند م یظ یو دود غل  زیج یو روش باز کرد؛ صدا  خی انداخت و آب  

به قابلمه به سمتم   رهیطور خهمون  مایکه ن دادی و آزارم م کردی م ی جور بهم دهن کج
شده نگاهم کرد   زی ر یها رو باال فرستاد و با چشم  بروهاشزد؛ ا هیتک نت یبرگشت و به کاب

 .کرد  یدست ش یبگم که پ یزیکه آب دهنم رو قورت دادم و خواستم چ

  نمیخط ا  نیرو دستمون. ا  یمونیم  یترشی خدا نگران شدم! تو م به از،یدم ننگران ش -
 نشون! 

 بارش کنم از کنارم گذشت و رفت. یز ی دهنم رو باز کنم و چ نکهیقبل از ا بعد

هاش و گرد  زل زدم که با ترس چشم  مانیهام رو به هم فشردم و به نرحرص دندون  با
 .ارندیبرم زنگ بزنم ناهار ب یعنی.. زهیرد: چزمزمه ک  رفتیکه در م طورن یکرد و هم

طور که ناخن انگشت  دستم رو به کمرم زدم و همون  هیبه حرکاتش ندادم و   یتی اهم
 شینشده که! پ یزیشدم و طلبکار داد زدم: حاال چ کی نزد  نگیبه س دم، یجوی شستم و م

  یرو  کمیبابا   یشما؟ ا  دیهست یمدل  نی. چرا ا سوزونمی خب، من هر روز که غذا نم ادیم
 . اهه!... دیاخالقتون کار کن

به  یهام رو تو هوا چرخوندم و با دهن کجفوت کردم و دست  ینفسم رو حرص  بعد
 رفتم.  رونیقابلمه از آشپزخونه ب

 و نتونستم آدم کنم؛ خدا بهم رحم کنه با اون همه جونور!... یبزرگ نی دو تا پسر به ا  من
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 *** 

 

 اومدم. نی پا وون یو از دوتا پله ا  دم یکش رونیب یشرو از جاکف هامکفش

باز کردم و   یگذشتم؛ در رو به آروم اط ی از ح دهینپوش ده یپرتشون کردم و پوش نیزم یرو 
هول شدم و   یشخص یببندمش که با صدا  یبه همون آروم خواستمیرفتم و  م رونیب

 . دمشیمحکم به هم کوب

 سالم!  -

 رو شدم.روبه  هیروز ی و کالفه از وجود مزاحمش به عقب برگشتم که با پسر د یحرص

 .کردی نگاهم م ی حیبود و با لبخند مل ستادهی وا مونیروروبه یخونه یجلو 

  هیجا کردم؛ با آرامش دوشم جابه یو رو  فمیابروم رو باال فرستادم و ک  یتا  هی  متعجب
زمزمه کردم:   یصورتم و لحن خشک یتو  یواکنش  چیه یقدم به جلو حرکت کردم و بعد ب

 ! کیعل

کار رو   نیگرفتم و راه افتادم که اونم هم  شده یماس یافه ی نگاهم رو از ق یبدون مکث بعد
 !ریلب زمزمه کرد: روز بخ  ریز  نی ح  نیکرد و تو هم

 !ریادب اما کالفه گفتم: روز شما هم بخ یسفت کردم و از رو فمیدسته ک یو رو  دستم

 که پاتو...  روز ی کار و کرد و دوباره گفت: د نیتند کردم که متقابال هم پا

 . دمیحرفش پر  نیب یو عصب ستادمیجام ا  یتو  فورا

 بود.  دهیند یجد بیپام آس  روز ید رینخ -
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عه.. انداخت و گفت:  نی هاش سوق دادم که با خجالت سرش رو پارو به چشم  نگاهم
 ... یعنیناراحتتون کنم؛    خواستم ی .. نمزهیچ

اجازه   شهی م  د؛یناراحتم نکرد  ریگفتم: نخ یو با همون لحن عصب دمی حرفش پر  ونیم باز 
 برم؟ کار دارم. دیبد

 برسونم...  دیخوای به صورتم زمزمه کرد: م ینگاه م یرو دوباره باال آورد و با ن نگاهش

 ! خوامی عادت نذاشتم حرفش تموم بشه و تند گفتم: نه نم طبق

ها و  قدم  ی بزنه به راهم ادامه دادم، اما صدا  یاگهی منتظر بمونم حرف د  نکهیبدون ا بعد
 .دمیشنی هاش رو از پشت سرم منفس

اما خودم   « یا ی و سرش داد بزنم »چه مرگته دنبالم م ستمیهمون جا وا  خواستی دلم م 
  تونستمی نداشت و همچنان م ییکنم که کارا ادی کردم سرعتم و ز  یرو کنترل کردم و سع 

 هاش رو بشنوم. قدم  یصدا 

پاش متوقف بشه اما بدون   ی طول راه چشمم به جاده بود و گوشم به عقب تا صدا تو
 .ستادیای هم که شده نمخدا یرضا یو برا اومد ی وقفه دنبالم م

لب زمزمه کردم: من و    ری تاسف واسه خودم تکون دادم و ز  یسر از رو   هی  نیهمسن ح تو
اشتباه    قتایاما حق  ،یهست یپسر ساده و درست حساب هیبگو که تو نگاه اول فکر کردم  

 از ین دم یاون موقع بهت نشون م  ؛یایمدرسه هم ب ی کرده بودم به خدا! منتظرم جلو
 ... یپسره  هیک بیاد

 حرفم رو خوردم و منتظر به راهم ادامه دادم.   ادامه

 یوارد نگهبان  خواستمی رو رد کردم و م یکوچه مدرسه شدم و ازش گذاشتم؛ خاک  وارد 
 . دیهمون پسره برق از سرم پر دنینگاهم به عقب افتاد و با د یالحظه  یبشم که برا 

دنبالم کرده؟   نجایباشه؟ تا ا ایحیب تونهی آدم چقدر م ه؟یچه بشر گه ید  نیمن ا  یخدا
 . هیدست ک  ایدن دمیو حرفش؛ االن نشونش م ازهین  شه،ی نم یجورن یا
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داد   لمیتحو یحیبهش زل زدم که دوباره لبخند مل یو عصب  دمیرو پاشنه پام چرخ یحرص
چرا راه   ؟ ی خواهر ندار ؟یمادر ندار  ؟یبگه که داد زدم: تو ناموس ندار یزیو خواست چ

سالته، مثل پسر   یکم س دنبال دختر مردم؟ از سن و سالت خجالت بکش کم یافتی م
 ادیبشه؟ زنگ بزنم صد و ده ب یدختر مردم که چ لدنبا  یافتاد  ی رستانیدب ی هابچه

 ! الستیباشه که واو جورن یاگه قرار باشه ا ؛یمن هیجمعت کنه؟ تو همسا 

محترم   یآقا  نی سکوت باال بردم و ادامه دادم: بب ی بگه دستم و به نشونه یزی چ خواست
سرجات    نشونمتی م یجور  هینگه؛  یچیه یکن  یکه هر غلط ستمیمن از اون دخترها ن 

 برو تا بهت نشون ندادم.  نجای شده. حاال هم زودتر از ا  یچ یکه نفهم

و لب زد: خانم من   دیبه پشت گردنش شد ی مظلوم دستکه حرفم تموم شد  نیهم
 . به خدا من دنبالتون نکردم فقط.. شم،یهاتون نممتوجه حرف 

 

محل کار من   ی: فقط برحسب تصادف تا تو دمیهم فشردم و غر  یو رو   هامدندون 
 آره؟  د،یاومد

 لبش نشوند و با تکون دادن سر گفت: بله!  یرو دوباره رو  حشیمل لبخند

قدم به    هی یکه داشتم، چشم چپم رو تند باز و بسته کردم و عصب ی عصب کی ت لیدل به
 جلو برداشتم که دو قدم عقب رفت و متعجب نگاهم کرد.

 ها؟ من گوش دارم؟  ی مدرسه اومد ی تا تو یبرحسب تصادف پاشد -

 . دیهاش کشبه گوش  یبهم نگاه کرد و دست جیگ

 چطور؟  دیداشته باش  دی و به طور معمول با ادی به احتمال ز  -

 ! نجایو گفتم: ا  دمی سرم کوب  یرو کالفه

 ...ایآب دهنش و قورت داد و با لکنت گفت گفت: اون.. اونجا که گوش در نم دهیترس
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 بود که من خرم؟  نی: منظورم ا دمیو غر دمیکوب نی پام رو به زم یعصب

 ه؟ یچه حرف نی از سر تا پا بهم انداخت و گفت: نه! ا قینگاه دق هی

بزنمش، اما خودم رو کنترل کردم و کالفه گفتم:   خورهی بکشم و تا م غی ج خواستی م دلم
 محل کار منه! نجا یا  ؟یکنی کار م یمحل کار من چ   یمحترم شما جلو  یآقا

 محل کار منه!   نجایو متفکر گفت: ا دیکش  شیاقهوه  شی به ته ر یدست

گذاشتم و گفتم: من   میشونیپ یاز دهن به دهن گذاشتن باهاش، دستم و رو  تهخس
 ! نجامیمعاون ا

 ! نجامیبه اطراف انداخت و حرفم رو تکرار کرد: من معاون ا  ینگاه مین

شدم که دنبالم اومد و باهم داخل   یتوجه بهش وارد نگهبان یو ب  دمیکش یبلند پوف
 .میمدرسه رفت

  نیانداختم و به سمت ساختمون رفتم که باز دنبالم اومد و تو همها به بچه  ییگذرا نگاه
 د؟ ی نجایمعاون ا   دیگفت: گفت نیح

قراره که معاون   یعنی د؟یکنی کار م  نجایا  دی: گفتدیندادم که باز پرس  تیسوالش اهم به
 منو شما...  یعنی  د؟یبش نجایا

 د،یگی م یچ فهممی من که نم د؟یزنی لب زدم: چقدر حرف م یو حرص  ستادمی حرکت ا از 
 ! دی. خواهشا دست از سر من بردار دیکنی تکرار م گمیم  یها هم که هر چمثل بچه 

من    د؛یراه افتادم که باز دهنش رو باز کرد و گفت: نه شما اشتباه متوجه شده بود دوباره
 بگم که... خواستمی م

 ثم؟ یم -

 :یمعاون_ آوارگان عشق| نسترن قره داغ ری مد
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اخم کرده و   یها رسوندم که فتوحپله  یو نگاهم رو به باال  ستادمی تو جام ا  متعجب
 . کردی زده بود و ما رو نگاه م هی طلبکار به ستون تک

هم باال اومد و   مونه یها رو باال رفتم که پسر همسا ابروم رو باال فرستادم و پله  یتا  هی
 گفت: جانم؟ 

به نشونه سالم تکون دادم و خواستم از کنارش رد بشم که گوشه مانتوم رو   یسر  آروم
 ! دیبر کنگرفت و گفت: خانم معاون ص

و چپ چپ نگاهش کردم که رو به اون پسره گفت:    دمیمانتوم رو از دستش کش  یحرص
 د؟ یآشنا شد

طور که کنارمون بهم انداخت و گوشه لبش رو کش داد و همون  ینگاهمین پسره 
 . ریگفت: واال با اخالقشون بله اما اصل و نسب خ ستادیای م

هم   یفتوح د؛ید و نگاهش رو دزد کر یبراش نازک کردم که سرفه مصلحت یچشم پشت
 روز ید دی نکته رو با  هیرو به من گفت:  ،یهاش رو به هم قفل کرد و با لبخند زوردست 

.. امم چطور  نکهیبهش اشاره کردم و اون ا کیکوچ  یلیکه متاسفانه خ گفتمی مفصل م
هاست که کنار ما مشغول  مدت یچاران ثمیم ی و آقا  دیستی ن نجایبگم؟ شما تنها معاون ا 

 .دیشما دو تا همکار  یعنیکار هستند؛  

  یقیلبخند عم یو کامل به سمتشون برگشتم که چاران  دمیهم کش یهام رو تو اخم جیگ
  د یهست د یداد و گفت: پس حدسم درست بود؛ شما همون معاون بداخالقه جد لمیتحو
 که... 

و از سر   ید یبا تته پته موضوع جدبه پاش زد، حرفش رو خورد و   یکه فتوح یلگد  با
 آشنا بشم باهاتون؟  شهیم  یعنیگرفت: عه... 

 هستند... زیخودش گفت: خانم چ یهم فقط با اخم نگاهش کردم که فتوح باز 

و گفت: اسمشون   دیکش شی شونیبه پ ینگاهم رو به سمتش سوق دادم که دست منتظر
 ...یلیبود اما فام از یپ ی هاطرف  یز ی چ هیها،  ادمه ی رو 
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 و... شهی م بمیو شر  ب یسر  دونمینم ب؛ی خر  دمیشا ایبودند   بیفکر کنم ضر  آها

 لمی با مسخره کردن اسم و فام خوادی و م کنه ی طور م نیاز قصد داره ا  دونستمی م
  از یلب زدم: ن  یبهش ندادم و رو به چاران یتیاهم  نیبه خاطر هم اره؛یدرب یخوشمزه باز 

 ! نمتونیبی مهستم؛ تو دفتر معاونت   بیاد

 بهشون داخل ساختمون رفتم و وارد دفتر شدم.  توجهیب بعد

 ها از هر طرف بلند شده بود. بچه  یشلوغ بود و صدا  یلیخ مدرسه

رفتم و با خودم فکر کردم که اصال مهم   کروفنی گذاشتم و به سمت م زی م یو رو  فمیک
  تیبه باد رفت؛ االن مهم ترب تمیثیشدم و ح ع ی ضا یچاران یبار دوم جلو یبرا  ستین

 انجام بشه. دی آموزانه که بادانش

  یهارو باز کردم و از پله یروز ی د یبرداشتم و در همون جا  زیم  یرو از رو  کروفنیم
هم کنارم اومد و متعجب نگاهم کرد. من هم   یچاران دی نکش یرفتم که طول نی پا یا نرده 

 و... دمی کش یقینفس عم

 

 کردم.رو سرصف جمع  هابچه

 رو باال آوردم.  کروفن یتکون دادم و م یو گذرا به همه انداختم و با تاسف سر  ینگاه کل هی

نداده؟ ها   ت یاهم یچکیچرا ه م؟یگذاشت ینیچه قوان م؟یگذاشت یباهم چه قرار روز ید -
 ستم؟ یمگه با شما ن

ها و معاون  پله  یباال  ری به مد رهی که سرم رو بلند کردم و خ ومدیدر ن یچکیاز ه ییصدا 
و معاونتونه. اما    ریمد  یتی کفایاز ب  نیا  ست،یشما ن ری کنارم با طعنه گفتم: البته تقص

 !کنمی من درستتون م ست،ین یمشکل

باال سرتون؛   امیجا کردم و ادامه دادم: فردا کالس به کالس مو تو دستم جابه  کروفنیم
  نیطور قوان ن یو هم کنمیکچل م  نمیبب یبلند ی مو  کنم،ی پاره م نمیبب یاگه شلوار تنگ
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نه معاون   التون یخی ب ری! نه مد ستمین هیندارم و مثل بق یشوخ  ی. من با کسگه ید
 .ترتونال یخیب

  یاما در واقع رو  گمیها مگرفتم و انگار که دارم به بچه  ریرو دوباره طرف مد  نگاهم
  ب،یبگم! من اد دیدونیاگه نم  د،یصحبتم با اون بود زمزمه کردم: هنوز من رو نشناخت

 !کنمیرو منظم م  های نظم یب نیمدرسه هستم و ا   دیمعاون جد 

حالت ممکن لب زدم: حاال هم با نظم   ن یترینگاهم رو به بچه ها دوختم و با خنث باز 
 هاتون.  کالس  دیبر

زمزمه کردم: لطفا   یغره نامحسوس و با چشم  دمی کوب یرانچا نهیرو به س کروفنیبعد م و
 !دیکن  شونیی شما راهنما 

  یاز پله ها باال رفتم و خواستم وارد دفتر بشم که فتوح  جشیبه نگاه گ توجهی در آخر ب و
عمل   چکسی ه دیبود اما مطمئن باش یدرخشان ی! سخنراندیخسته نباش قتایلب زد: حق

 .کنهینم

نشستم؛   زیو پشت م دمیرو عقب کش  یبه حرفش ندادم و داخل رفتم؛ صندل یتی اهم
 شدم.  ره یچونم زدم و به اطراف خ ریدستم رو ز 

نباشه؛ اتاق جمع و جور رو مرتب بود اما با   قهیسلیب یمثل فتوح یچاران اومدی نظر م به
 .دادیروح جلوه م  یساده و ب یلیحال خ  نیا

 هم نداشت.  یدرست حساب  یکه رنگ و روبه هم بود  دهیچسب زیتا م دو

 نبود، اما گرد و خاک همه جا رو پر کرده بود. یخاص  یفیکث نکهیا با

که اصال تو مدرسه  روز یشده باشند؛ د نجایکم وارد ا  یلیخ یچاران  یآقا زنمی م  حدس
مدرسه باشه که   یهان ی از پر نفوذتر یکیمظلومش،  افهی برعکس ق نمینبود. معلومه ا 

 داره.   ری هم با آقا مد یرابطه خوب

 دکش کرده بود.  رمونیمد  یبه قول ای موندی نم نجایا مگرنه



 آوارگان عشق 

39 
 

  یکارم برداشتم و رو  زیم  یرو از رو فمیو درست سر جام نشستم؛ ک دمی کش یقیعم نفس
هر دو وارد شدند و در  یو چاران یپشت سرم گذاشتم که همون موقع، فتوح یهاقفسه 
 ت سرشون بستند. رو پش

حرف   چیهی هم ب یجا گرفت و فتوح میکنار زی شد و پشت م کیآروم بهم نزد  یچاران
 از اتاق خارج شد و رفت.   یااضافه 

  شهی : مدمیو پرس اوردمیبه سکوت گذشت که در آخر طاقت ن طورن یهم  یالحظه  چند
 د؟ ی بد  حیمدرسه توض ن یدرباره روند ا  کمی

  دم؛یرو فورا عقب کش میجلو اومد که صندل کمیطرفم برگشت و   حی همون لبخند مل با
گفت: بله حتما! فقط   شدی طور که از جاش بلند متر کرد و همون اونم لبخندش رو پررنگ

 و برگردم، باشه؟  رمیبگ یفتوح یاز آقا   زیچند تا چ هیمن   دیچند لحظه صبر کن

از اتاق    عی صورتم رو برگردوندم که سر  یواکنش چ یه یابروم رو باال فرستادم و ب یتا  هی
 رفت.  رونیب

 .یکرد  ری هم مس ای من رو با ک گهی د  نیماچ رو لپت، خودت بب ای خدا یه

 کن.  ریآخر و عاقبتم و بخ خودت

 ! نی آم یاله

 

 *** 

 

 #معراج 
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به   ینگاه م یو با ن دمشیدفتر رو باز کردم و خودم رو داخل پرت کردم؛ محکم بهم کوب در
 حرکت کردم.  زمیچرم وسط اتاق به سمت م یها مبل 

 چرخوندمش.  ز،یبه م یدارم پرت کردم و با فشار چرخ  یصندل  یرو با شتاب رو خودم

 تکرار کردم. گهیکار رو چند بار د نیزدم و ا  یالبخند ذوق زده  

 .شمی م  فیها هستم؟ مهم خودمم که خرکداشت که مثل بچه  یچه ربط یک به

رو  میو خودکار آب  دمیکش یقی رو نگه داشتم؛ نفس عم یتر کردم و صندلرو پررنگ  لبخندم
و کش رفتم و شروع کردم به خط    زیم  یرو ی هااز برگه  یکیبرداشتم؛  یاز جاخودکار

 کردن.  یخط

 نچسب بکشم.  یصورته اون دختره   یخودکار و رو  ن ی ا شدی کاش م آخ

چه مدرسه رو تو دستش گرفته؛ انگار نه   ومدهی هنوز ن  یکارت هیروان یعه عه! دختره  عه
 .کنهی دست بهم نگاه م ری ز  هیمثله   نجام،یا  ری انگار که من مد

 یقه ی فرار کرده که آموزش و پرورش آورده انداخته تو  یمارستانیاز کدوم ت ستین معلوم
 ما. 

 پلشت!  اسکول

 تر فشار دادم.کردم و خودکار رو محکم  زیهام رو رچشم  متفکر

   پلشت؟

  اد،یانقدر فاز م ستیاشه! خوبه خوشگل نلبم رو کج کردم و لب زدم: حقا که برازنده  گوشه
 . کردی مبود تا آخر عمر ولمون ن یکوفت هینکرده  ییخدا

  هیبا  ثمی باز شد و م هوایکردم که در ب یو دوباره تند تند خط خط  دمیکش یعصب پوف
دختره از من   نیکه در رو بست با استرس زمزمه کرد: ا  ن ی وارد شد و هم  حیلبخند مل

 . خوادیاطالعات م
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 نگاهش کردم و دست از سر اون برگه برداشتم.  متعجب

ش گذاشتم و متفکر لب زدم: شونه  یرو دور زدم؛ دستم و رو  زیاز جام بلند شدم و م  آروم
 ...دیشا م،یلو رفت د یبرده، شا ییما بو یاز نقشه   دیشا

  م؟یو گفتم: ما جاسوس دمیسرش کوب  یدونه تو   هی ینگاه کردم و حرص جش یگ افهیق به
اطالعات انگار ما عضو   یگ یم  یجور هی  م؟یهست یچ م؟یخالفکار  م؟یدزد ؟م یقاچاقچ

 موارد مخدره.  یهم محل بسته بند نجایو ا   میا یسازمان س

و   نهیبش ادی ها ولو شدم؛ به کنارم اشاره کردم تا باز مبل   یکی  یفاصله گرفتم و رو ازش
بده! چرا   ح یمن دوتا دونه سوال درباره مدرسه داره، تو هم توض زه یادامه دادم: خب عز 

 ؟ ی انقدر هول کرد 

 نشست و آب دهنش رو باصدا قورت داد. کنارم

 و بدم؟  ی جواب چ م؛یدی انجام نم نجایا  یکار  چینه خب، اما ما در واقع ه -

  یبهم حس منف اد؛یدختره خوشم نم ن یمن از ا ثمیمو گفتم:   دمیبه صورتم کش یدست
  هی ایبره؛ ب  نجایخودش از ا میکن یکار هی ایباشه، ب نجای. دوست ندادم اکنهی منتقل م

 ! مینقشه توپ بکش

 

به پنجره اتاق   رهی برداشت و خ زیم  یشکالت از رو  هیچپ نگاهم کرد و خم شد و  چپ
معراج!   الیخیباشه؟ ب یدوم ن یزمزمه کرد: تو تا حاال از کدوم معاون خوشت اومده که ا 

 بذار حاال از راه برسه بعد براش نقشه بکش. ؟ی کار دختره دار یچ

توجه به دست خشک شده   یبازش کردم؛ ب  یزیرو از دستش گرفتم و با اخم ر شکالت
اول کل مدرسه رو    نیاز هم  ه؛یطور هیازش   ادیدهنم گذاشتم و گفتم: بدم م  یتو  ثم،یم
 خودش گرفته.  یسلطه  ریز 
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  تی ری کردن مد  کنشه یجاش کردم و ادامه دادم: غلط نکنم قصدش رهتو دهنم جاب  متفکر
 حسابش رو برسم!  دیگفتم. با یک  نیماست؛ بب

شکالت تلخ برداشت و گفت: چه   هی  یاشهیدوباره خم شد و از داخل ظرف ش یحرص
روند   گهی بگم؟ م یها بگو من چچرت و پرت   نیا  یمعراج؛ به جا  یزنی م ییها حرف 

 بگم؟  یچ ه؟یبه هرک یبگم هرک  ه؟یبگم عشق ه،یمدرسه چطور

کرد، گفت اگه   دم یتهد روز یکردم و گفتم: البته نه! د زیهام رو ر توجه به سوالش چشم یب
 .گهی دست از پا خطا کنم به آموزش و پرورش م

گفتم: اگه بگه  دادمیم  هیطور که به مبل تکو سخت قورت دادم و همون  شکالت
.  میافتیاز نون خوردن م  ؛یشیتو هم اخراج م شم،ی اخراج م شه؟ی م یکه چ یدونی م

.  میکنی م  رشونیش میر یبعد ما م شند،یم  تی ها اذکار خودش رو بکنه؛ بچه  میبهتره بذار
 نه؟ شه،یم  یاوک  یاون موقع خود به خود همه چ

ظرف پرت   ی رو به سمت صورتش برگردوندم که دهن بازش و بست و شکالت و تو  سرم
گفت:   دیکش یبه بازوم م یاز جاس بلند شد همون طور که دست  یالبخند مسخره   کرد؛  با

پس   ؛ید یجواب منو نم نکهیداداش. مثل ا یشی ادامه بده! موفق م  دنتیبه نقشه کش
 .کنندیدخترها نگاهت نم  ،یشی نکن کچل م کر ف ادیمن برم به کارهام برسم. تو هم ز 

زمزمه   بستش یکه داشت م یرفت و درحال رونیسمت در رفت و بازش کرد و آروم ب به
دختره   ن ینکن! ا هیقض  نیا  یخوب بود. فقط من و قاط یلی ها خبچه دهیکرد: ا 
 . گهید دیخودتون حلش کن نیپس ب ترسم؛ی منه و منم ازش م یه یهمسا

 در رو بست و رفت.  میدر مقابل نگاه حرص بعد

  ستیما رو باش! معلوم ن قی بابا رف یو لب زدم: ا   دمیکوب هاک یسرام یپام و رو  یعصب
تو نگاه اول عاشق نشده باشه و قصد   خوامی تو سرشه؛ فقط از خدا م یباز چه فکر

 .کشمی ازدواج نداشته باشه که به واهلل خودم و م
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اون همه دختر خوشگل که   فی : حدمیغر یگذاشتم و عصب میشونیپ یدستم و رو  بعد
 . اهه! ادیخوشش م  ییها سی از چه ک  نیبب ییدادم؛ خدا ن ینشون ا

 

 *** 

 

 ثم ی#م

 

 

 اومدم و در رو محکم پشت سرم بستم.  رونیب تی ری دفتر مد از 

همش   زنم، ی نه انگار دارم باهاش حرف م انگار  دم؛ یرو ند یچکیبشر ه نی تر از اشق کله
 .زنهی ساز خودش رو م

رفته بود ژل بزنم و   ادمیموهام فرو کردم؛ امروز   یو دستم و تو دمی کش یقیعم نفس
 .کردی ام مداشت کالفه شیلخت

 و خلوت مدرسه انداختم و به سمت دفتر حرکت کردم.  کیتار  ی هابه سالن  ینگاه مین

بود و با   ستادهی نگاه کردم که لب پنجره ا دیوارد شدم و به معاون جد یحیبا لبخند مل 
 . کردی مدرسه نگاه م  اطی به ح دتیجد

 . دمیحرف سرم رو کج کردم و نگاهم رو از سر تا پاش کش یب

 شد. یفرج  د یاز کجا معلوم شا گه؛یو چشم چرون نبودم اما خب الزمه د  زیاصوال ه 

 . نهیو دلنش  یهم معمول شافه یق اد؛ینم ینظر دختر بد  به

 . گهیمعراج نباشه، اما خب من متفاوتم د آلده یا یشخص نیهمچ دیشا 
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  نینظر دارم؟ اگه ا  ری هست که ز  یدختر نیچندم  نیا  ییخدا  تونم؟ی دفعه م ن یا یعنی
 االن چهار تا بچه داشتم.  شد،ی صاحاب باز م یزبون ب

کردم که نگاهش رو از پنجره گرفت و با اخم   یچند تا سرفه مصلحت زونی لب و لوچه آو با
 به من زل زد.

حرکت کردم؛ آروم روش نشستم و دوباره   ز ی تر کردم و به سمت مرو پررنگ  لبخندم
 رو طرفم چرخوند.  شی کار و کرد و صندل نینگاهش کردم که اونم هم

هم توش    شگهی د گذاشت؛ دسته زیم  یدستش و رو  هیپاش انداخت و  یو رو   پاش
رونم  یرو به سمتش کج کردم و آرنجم و رو   میقفل کرد و منتظر نگاهم کرد که صندل

 گذاشتم.

هاش  هم قفل کردم که کالفه چشم ی و مثل اون دست هام رو تو دمی کش یقیعم نفس
 حدقه چرخوند و خشک گفت: خب؟   یرو تو 

 خب؟  یچنشوندم و با همون لبخند گفتم:  میشونیپ  یاخم متفکر رو  هی

 : روند کار مدرسه؟ دی لب غر   ریپوست لبش رو کند و ز  یعصب

 .. خب.. یعنی و پکر سر تکون دادم و زمزمه کردم: آ.. آها بله.. ام..  ناچار

   د؟یمن من نکن  شهیو گفت: م  دیحرفم پر   ونیم

ابروش رو باال انداخت؛ منم لبم رو   یتا   هیداد و   هیتک یسر تکون دادم که به صندل  فقط
و چهار سالمه و   ی. عه...  سیچاران ثمهیم ثمم،یبا زبونم تر کردم و گفتم: خب من م

 مجر...

درباره مدرسه؛ نه خودتون و مجرد و   یگفت: گفتم اصالعات ی و جد دی حرفم پر  ون ی م بازم
 ! تونیمتاهل
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 .. یعنیزدم: عه.. ام.. مدرسه..  بازم رو بستم و آب دهنم رو سخت قورت دادم و لب  دهن

کارها   یلیتا به خودم مسلط بشم و بعد گفتم: خب ما تو مدرسه خ دمی کش یقیعم نفس
مثال... مثال که خب درس    م،یدیمثال... عه.. مثال درس م  م،یدیمثال درس م م؛یکنی م
 . میدیم

 . دیکه از لبش اومد دست کش یخون  ی لبش رو با حرص کند و رو پوست

 د؟ یانجام بد دی ندار یاگه یکار د  د؟ی د یهمش درس م د؟ید یچقدر درس م -

  د یخوایم   یبه لبش زمزمه کردم: شما چ رهیدهنم رو دوباره با ترس قورت دادم و خ آب
 د؟ یبدون

چونش زد و زمزمه    ریهاش رو غنچه کرد؛ دستش رو ز و متفکر لب   دی کش یقیعم نفس
 داره؟  تی محدود  یچ نجای! ا هات ی کرد: محدود

به لب   یو طرفش گرفتم که دوباره دست دمیکش رونیب زیم  یرو  یاز جعبه  یکاغذ دستمال
  یکه رو یجا شدم و چند قطره عرق و دستمال رو گرفت؛ منم تو جام جابه   دیکش شیخون

 .م ینذاشت یتیما محدود  یعنی ؛یچیبود رو پاک کردم و گفتم: خب ه میشونیپ

  دیبا شهی مدرسه از ر نی . ازدمی رو از لبش جدا کرد و مغموم لب زد: حدس م دستمال
 مونده؟  نجا یکه ا دیهست یچرا شما تنها معاون د؟یکار رو نکرد  نیدرست بشه! شما چرا ا

شتم؛ دا از یکار ن ن ینگاهم رو دور تا دور دفتر چرخوندم و ناچار به دروغ گفتم: به ا دهیترس
کردم با مخالفت   یو من سع دهیخب پولش گرچه کمه اما خب بازم خرجم رو م یعنی

 موندگار بشم.  نجایا  یفتوح یآقا  تیر ی نکردن تو روند مد

رو داخل فرستاد و   شختهیر رونی ب یاز موها   یاو طره   دیکش شیشونی به پ یدست متفکر
 ه؟ ی کرده چ لی تبد  گاهحی رو به تفر نجایا نکهیقصدش از ا  یفتوح یزمزمه کرد: و آقا

 یعنیدارند؛   لی که دل دونمی فقط م دونم،یبه دروغ شونه باال انداختم و گفتم: نم بازم
 ... یعنی کنند... عه.. چطور بگم؟..  یکار لیدل یب  ستندی خل و چل ن
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!  هیکاف جان ی ممنون تا هم یلیخب، خ یلیحرفم پرت کرد و گفت: خ ون ی خودش رو م باز 
 .دیدروغ بگ نیاز ا  شتریشما ب  ستیالزم ن شم؛یم متوجه م من خود 

و    یتوجه به بحث قبل گفت: اسام یرو چرخوند و ب شی نگاهش کردم که صندل متعجب
  ه؛یوضع درس خوندن چه جور  نمیبب دی! با دیدهم گروه اول رو لطف کن  یتجرب یها پرونده 

 و باهم درست کنم.  ی تا همه چ

 

 

 *** 

 

 از ی#ن

 

 چقدر خسته شدم.   یخدا، روز اول ییآ

  یباز کردم و اشک ازهی خم یدهنم رو برا دم؛یبه گردنم کش یدادم و دست هیتک یبه صندل 
 اومده بود پاک کردم.  یاپیپ یهاازه یکه بر اثر خم

سرم   ی هام رو تو هم قفل کردم و باالدست  کرد؛ی بدنم خشک شده بود و درد م تمام 
 فشار دادم و خمش کردم. یدلبه صن شتری کمرم رو ب دم؛یکش

 .بردی م نی رو از ب میو خستگ  کردی و بهم منتقل م یقرچ قروچه قلنجم حس خوب یصدا 

چشم تو چشم شدم؛   یهمون حالت گردنم رو به سمت راست کج کردم که با چاران تو
 . کردی ولو شده بود و متفکر نگاهم م شی صندل  یرو

 دیکش یق ی تکون دادم که نفس عم هیابروم رو باال انداختم و سرم رو به نشونه چ یتا  هی
 موهاش فرو کرد.   یو دستش رو تو 
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 د؟ یخسته شد  -

  زی معاونت بلند شد و به طرفم اومد؛ کنارم به م یچوب زی نگاهش کردم که از پشت م فقط
 بهش زل زدم.  رهیآورد و خ نی هام رو پاداد که دست  هیتک

تموم شد.   گهیزبونش تر کرد و با اشاره به ساعت لب زد: ساعت دو هست؛ درو با  لبش
 برسونمتون؟  دیخوای م

 .دمیرو عقب کش یگذاشتم و با فشار صندل زیرو دو طرف م  دستم

ندادم و از جام   یتی بدنم رو مور مور کرد اما اهم ن،یشدنش رو زم  دهیبد کش یصدا  
از دفتر    یتوجه به چاران یبرداشتم و ب  زی م یرو از رو  فمیرو دور زدم و ک زی؛ مپاشدم 

 رفتم.  رونیب

 شده بودند. لیکه تعط شدی م  یساعت میگفت ن شهیها بود و ماز بچه  یخال سالن

دفتر درستش کردم؛ تمام موهام   یجلو  ینه یآ یو تو   دمیکش میمشک  یبه مقنعه یدست
 .دمیشدم کش یاو قهوه   زیتم  یابروها  یرو داخل فرستادم و انگشت شصتم و رو

خط انداخته بود؛  میشونی پ یابروهام رو  ونی حال شده بود! اخم م  یصورتم ب چقدر
 باد کرده بود. ادی ز  یهاازه یو دماغم هم از خم شدی م  دهی جون د  یصورتم خسته و ب

 انصاف نبود.  تیوضع نی نداشتم اما ا  یآنچنان افهی زشت شده بودم؛ درسته ق چقدر

 .شدیکه نم شدی بادش بخوابه اما درست نم دیتا شا دمیبار دستم رو به دماغم کش چند

! خاک به  یلب گفتم: ه ریکردم و ز  کینزد  نهیشدم و صورتم رو به آ  کی نزد  نهیبه آ کمی
وقت  گوشه اتاق، اون  افتمی م ی و فرتوت  ییری. امروز فردا از شدت پشهی سرم، داره چروک م

 کنما!  یکار  هی دیهنوز شوهر نکردم و بچه ندارم. با 
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کنار صورتم،   یچاران ریبودم که با قرار گرفتن تصو  م یشوهر  یب یو بررس  لیتحل  ریدرگ انقدر
و   دیطول نکش یلیتا بچه تصور کردم که البته خ خودم و خودش رو با چند یا لحظه یبرا 

 ؟ ی خوای م یچ هیبه سمتش داد زد: چ جامی از تصور ب یبه خودم اومد و عصب

فقط..   یعنیعه.. من .. یچی... ه چیچند قدم عقب رفت و با من من لب زد: ه دهیترس
 خونه. رفتمی چطور بگم.. داشتم م

هم قفل کردم؛ ناخودآگاه لحنم و گرم کردم و   یهام رو تو و دست  دمی کش یقیعم نفس
 . دمی ، ترسفکر بودم یتو  خوامی گفتم: عه.. معذرت م

بگم که اول   یزیتعجب بهم زل زد که نگاهم رو به سمت  چپ برگردوندم و خواستم چ با
 مانع شد.   یفتوح افهی صدا و بعد ق

 د؟ ی شماها هنوز نرفت -

  یبه من، رو به چاران یو با چشم غره نامحسوس  ستادی کنارمون ا رو تند کرد و  هاشقدم 
 ! رسونمی تو رو از اونجا م ی ول  رمهی من د م؛یبر  ای دادا ب ثمیگفت: م

بهم انداخت و گفت: تو برو من   ینگاه میدوختم که ن ینگاهم رو به چاران ناخودآگاه 
 . میری باهم م ه،یکی ب یبا خانم اد رمم ی مس  رم؛ی م ادهیپ

سرم رو به نشونه  گه،ی د یها یباز  عیاز ضا  یریجلوگ یلبم رو کج کردم و برا  گوشه
 تکون دادم و از کنارشون گذشتم. یخدافظ

 رفتم.  نی ساختمون پا یها محکم و بلند از سالن رد شدم و از پله یها قدم  با

اما   آوردم،ی جا درش م نیهم  تونستمی اعصابم بود و اگه م یهام رو تق تق کفش  یصدا 
شدم و با تکون داد دستم به مش   یگذشتم؛ وارد نگهبان اط ی خودم رو گرفتم و از ح یوجل

 رحمان_نگهبان مدرسه، از مدرسه خارج شدم.

 محاله.  یهمه خوشبخت نیواقعا شکرت باشه؟ منو ا  یعنی من؛   یخدا  هووف

 کم مونده بود بپرم بغل پسره.  یدگیتو رو خدا؟ از شدت ترش ید یعه عه! د عه
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لب زمزمه کرد: عه عه عه! خاک بر اون    ری دهنم گرفتم و ز  یشت کردم و جلورو م دستم
 خجالت نکش برو ماچشم کن. از،ی سرت ن

و بنداز تو بخت ما من   یخر  هیخودت   یشدم خودم خبر ندارم؛ خدا   دیچشم سف چقدر
 رو فشارم خب! یلیخ

 هم فشار دادم و خواستم داخل کوچه بشم که...   یهام و رودندون  یحرص

 

 . ستادمی از حرکت ا  یچاران  یصدا با

 خانم! از یخانم، ن از ین -

زانوهاش گذاشت و با   یهاش و روطرفش برگشتم که خودش رو بهم رسوند و دست  به
 ! میبا هم بر دیستیخانم وا  از ی نفس نفس گفت: ن

  نکهیهستم؛ دوم ا  بیخانم اد  نکهیول اگفتم: ا  دتی ابروهام نشوندم و با جد نیب یاخم
 . رمی الزم نکرده خودم م

من فقط   د؛ی خب خودتون بر  یلیراه افتادم که اونم همراهم اومد و خونسرد گفت: خ بعد
 جاست.  کیهامون که کنم! خونه  تونیهمراه خوامی م

 .میکرد  یمدرسه تا خونه رو ط ری نزد و با هم مس ینگفتم که اونم حرف یزیچ

 شدی هم م  یچاران افهیاز ق رفت؛ی م  هیفکر بودم و همش افکارم حاش یتو  یحساب
 .ستیداد که بهتر از من ن صیتشخ

بودم و   ستادهی در ا یبه خودم اومدم که جلو یو وقت  میدیبه خونه رس یک دمینفهم اصال
 داخل برم. خواستمی م

زد و به سمت خونشون عقب گرد   یچرخوندم که لبخند مهربون یرو سمت چاران نگاهم
 . نمتونیبی ! فردا مری. ظهر بخرمی م گهی کرد و گفت: عه.. خب من د
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 ش رو باز کرد. و در خونه  د یسر تکون دادم که تو جاش چرخ  فقط

  اطیح و از   دمیکار و کردم و داخل رفتم؛ محکم در رو به هم کوب نیمن هم متقابال هم  
 باال رفتم. وونی ا  یهاگذشتم و از پله فمونینه چندان بزرگ و کث 

پرت کردم و وارد   یاهام رو به گوشه هم بودم، کفش  یحرص  یخودک یکه ب طورهمون 
 خونه شدم.

 و داد و قهقهه کل خونه رو برداشته بود و کامال معلوم بود چه خبره.  غیج یصدا 

از جاشون بلند    دهیترس  مانیو نر یرسوندم که ناز  یی را یراهرو رد شدم و خودم رو به پذ  از 
 شدند و بهم زل زدند.

مبل پرت   یو رو  فمیطور که کابروم رو باال انداختم و به طرفشون رفتم و همون  یتا  هی
چه   نجایا  نیبهشون لب زدم: به به بب رهیمبل گذاشتم و خ  یپشت یستم و رو د کردم،ی م

 خبره!...

 

 ها!  د یو برادرزاده خوب گرم گرفت  عمو

داشت پاچه شلوارش رو   یعیطور که آب دهنش رو با صدا قورت داد و همون  یناز 
باهم   ان م ی.. من اومده بودم که با نر یعنی.. زهی بکشه آروم گفت: سالم عمه! چ ترنی پا

 .میدرس بخون

 هام خم شدم و گوشه لبم رو کش دادم. دست  یرو

 د؟ یخونیدرس م  دیاالن دار -

 .میبخون میرفتی م  می... داشتزهیو گفت: چ  دیکش شیشونی به پ یدست مانینر

 داداش تازه اومدند، به خاطر اون بود. و زن یناز 

 تعجب از مبل فاصله گرفتم و گفتم: مامانتم اومده مگه؟  با
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 .اومدم   مامیگذاشت و گفت: نه با خاله ش زی م یدستش و رو  یتو هینوک مداد

خونه   مای: ندمیتکون دادم و پرس میرو باال فرستادم و آروم سرم رو به نشونه تفه ابروهام
 است؟ 

 . دیهردو با هم گفتند: نه رفته خر که

ها به سمت آشپزخونه رفتم؛ اوپن رو دور زدم و داخل  به اون  توجهی بنگفتم و  یزیچ
 .کنهی سرخ م ینیزم بیو س ستاده یپشت گاز وا  ما یش دمیشدم که د

 .معرفت؟ یب  یزدم و زمزمه کردم: چطور هیتک نگیطرفش قدم برداشتم و کنارش به س  به

 ظرف گذاشت و بهم دست داد. یرو تو ری زد و کفگ یحی مل لبخند  دنمید با

 ازم!  یریگ ی نم یازت، خبر ستین ی خبر ؟یجون، چطور از یسالم ن -

 .ست یدوتا ن یکیبگم واال؟ کار که  یکش دادم و با طعنه گفتم: چلبم رو  گوشه

  ی. کسدمیو بماند کار جد  دمیچ ییتنها  نجا،یبار کردم آوردم ا  ییرو تنها لیهمه وسا  اون
 مرده. ای  یا بگه زنده ادی ب میهم که نداشت

به خدا من که  از؛ین گهید اریدر ن یکرد و گفت: بدجنس باز  زونیهاش رو آولب   ریدلگ
 .نجایدانشگاه بودم، تازه امروز وقت کردم سرم و بخارونم که اومدم ا یکارها  ریدرگ

داداش و زن  ادهیکه ز  یز ی . ماشاهلل چگمیفرستادم و گفتم: تو رو نم رونیرو ب نفسم
تر تر تر   یداره دختره؛ ه  ادیهم که ز  یزیمادر منه. چ یداداش. همون خواهرت؛ مثال جا 

 ه؟ یچ شون ی اما کارا  دهیزا

 . کنهی گرده شده داره نگاهم م یها با چشم  دمی رو به سمتش برگردوندم که د  نگاهم

  نیهات توهها به خواهر زاده  دیادامه دادم: ببخش الیخیکردم و ب یاتک سرفه  منم
  هان یگوساله داشتند، اما ا ی االن کل  دیخری ها چهار تا گاو ماون  یاما اگه به جا  کنمی م

 هنوز به فکر ددر دودورشونن.
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با خنده گفت:   ذاشتی دهنش م یطور که دستش و رودر اومد و همون  یمبهوت از 
 کن! ن یخودته؛ راحت باش، توه یها برادر زاده کنمی خواهش م

مشغول شد و زمزمه کرد:   هاین یزم بیرو باال انداختم که دوباره به سرخ کردن س ابروهام
 از؟ یکارت چطوره ن

خودم،   ی ها یو عقب مونده باز   یو چاران یفتوح یادآوری کردم و با  زی چشمم و ر هی
 لب زدم: افتضاح!  یحرص

وم رو باز کردم و همون طور که از آشپزخونه  مانت  یهاتعجب سمتم برگشت که دکمه  با
 !... کنمی م فی و کلش و تعر امیم  گهید قهیتا دو دق  ستایلب زدم: وا  شدمی خارج م

 

 *** 

 

  یعنیو گفت:  د یدادم که متفکر دستش رو به چونش کش هیرو بستم و به مبل تک دهنم
 ؟ یکنی جا کار م هیو جذاب  پی خوشت نیهمچ یاالن تو با دو تا آقا 

 و جذاب اما قابل تحمل هستند.  بیابروم رو باال فرستادم و گفتم: نه خوشت یتا  هی

 ! یپاش انداخت و زمزمه کرد: چه عال یچپ نگاهم کرد و پاش و رو  چپ

 م؟ یزد و گفت: کدومش رو مخ کن یضینگاهش کردم که لبخند عر  جیگ

 د و کنارم نشست. گرد فقط نگاهش کردم که از جاش بلند ش یهاچشم  با

 سالته؟  یس  کی نزد یقبول دار از،ین نیبب -

از وقت ازدواجت گذشته؟   یتکون دادم که ادامه داد: قبول دار  دی رو به نشونه تا  سرم
 ؟ یندار یخواستگار چیه یقبول دار
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 خا...  هی گفته؟ پسر مرض یکش دادم و گفتم: ک  نی و رو به پا لبم

 .شهی خانم پس فردا عروس هیفت: پسره مرضگ یحرفم رو ادامه بدم و حرص نذاشتم

: عه عه دمیغر  یدهنم گرفتم و حرص یرو متعجب باال انداختم و دستم رو جلو  ابروهام
 ازدواج کرد؟  گهی د یکیهمه رفت اومد، آخر سر با   ن یعه! خاک تو سر ا 

پسره رو    یجور گه؟ی بهم انداخت و گفت: منظورت  همون بار اول و آخره د یچپک نگاه
 بذاره.  نجا یکه دوباره پاش و ا  ینکرد  مون یپش

ناز کن بار اول بله نگو؛ خب  کمی  یموهام فرو کردم و گفتم: خودت گفت  یرو تو  دستم
 . گهیمنم حرف تو رو انجام دادم د 

 یناز بود؟ چ یاصال مطمئن ای ود؟ ناز ب کمی ینازک کرد و گفت: مطمئن یچشم پشت
 بهش؟  ییخدا یگفت

آوردم و   ادمیرو   یشدم؛ روز خواستگار رهینقطه خ هیو به   دمیرو به گردنم کش دستم
  نی! دفعه آخرت باشه همچنی من نگاه کن؛ خوب منو بب یها زمزمه کردم: خوب به چشم

 خب؟  ینیبیم یشخص

 ! میآسمون بگن قار قار ما بلبل یهاکه مرغ  ارمیبه سرت م ییبال مگرنه

دوختم که نفسش رو آه مانند   مایش یاسکته   افهیرو از نقطه کور گرفتم و به ق نگاهم
! آخه دختر چطور  یستیخدا انسان ن به  ؛یستی تو انسان ن از یفرستاد و لب زد: ن رونیب
 ؟ ی انقدر زد حال و بداخالق باش یتونی م

منه مگه؟ تا چشم باز   ریزمزمه کردم: به من چه؟ تقص یزی اخم رباال انداختم و با  شونه
خواهر نشستم که اونم پسر شد   هی دیسال به ام ازده یکردم افتادم وسط چهار تا پسر. ده  

 ننم هم سر زا مرد؛ من موندم و پنج تا مرد گردن کلفت. نکهیتر از اون او بدشانس 

گفت   شهی به ارث ببرم م یکیهر کدومم  و ادامه دادم: خب از   دمیکش می شونیبه پ یدست
 هستم.  یعیکامال طب
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 هر پنج تا باهم تو هستند. قتایرو کج کرد و گفت: حق لبش

 داد زد: آقات!  هویلبم رو به دندون گرفتم که  پوست

برات از آقات که اون همه   رمی به سمتش برگشتم که پشت دستش زد و گفت: بم دهیترس
 ! یچقدر بدبخت  گهیشد. تو د  بتیداشت فقط اخالق گندش نص یخوشگل

از کنارم بلند شد و با گفتنه    دهی سر تا پاش رو از نظر گذروندم که ترس  حسی و ب خشک
 غذام سوخت، وارد آشپزخونه شد.  نکهیا

وم با حرص لب  جل  یاوه یبه  بشقاب م رهیچرخوندم و خ یعسل زیرو به سمت م نگاهم
 زدم: زشت عمته عروس خانم!

 از جام بلند شدم و به سمت راهرو حرکت کردم. یحرص بعد

 

و صدا    سری ب دمی کنم که د یرو سرش خال تمیهوا باز کردم تا عصبان یرو ب  مانیاتاق نر در
 .خونهی نشسته و درس م یبه همراه ناز 

شپزخونه شدم و خواستم سمت  و دوباره به هال برگشتم؛ داخل آ دمیکش یاکالفه  پوف
  گفتمی حرفمون نصفه موند. داشتم م  ؛یگفت: عا خوب شد اومد ما یبرم که ش خچالی

 م؟ یکدومش رو مخ کن

  تیتو بدون عصبان پرسم،ی سوال م هی از ین نیچپ نگاهش کردم که مظلوم گفت: بب چپ
 جواب بده باشه؟ 

 تر هستند؟ سر تکون دادم که ادامه داد: به نظرت کدومشون بهتر و قابل تحمل   آروم

 کدوم!  چیو زمزمه کردم: ه  دمیهم کش یرو تو  هاماخم

و باز کردم که کالفه جلوم اومد و با التماس نگاهم کرد که شونه باال    خچالیدر  بعد
 رو مخمه.  یلیکه خ ره ی مد  ؛یچاران دیانداختم و لب زدم: شا
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 .رهی! پس برو تو کار مدیعال  میلینثارم کرد و گفت: خ یکج لبخند

که از   ییکسا  یدونی قدم عقب رفت و گفت: خب مگه نم هیبه طرفش رفتم که  یحرص
   شن؟ی هم متنفرن آخر سر عاشق هم م

 بهت گفته؟  یمزخرفات و کدوم پروفسور ن یکردم و گفتم: ا زی چشمم رو ر هی

 ؟ ی نخوند  نه؛یزد و گفت: تو همه رمان ها هم هیاجاق تک به

رمان؛   یگی بعدشم تو دهنت م خونم؟ی نازک کردم و گفتم: من رمان م یچشم پشت
 ه؟ یحرفت چ  نمیداستان! انقدر چرت و پرت بار من نکن بگو بب یعنی

  یکی  نیتو رو خدا ا  از یبرو تو کارش! ن ؛یرو کج کرد و ناچار گفت: خب همون چاران لبش
قطعا خودش داره چراغ سبز   ،یهم که بهت گفته و بهم گفت ییزها یچ  نین. با ا و جور ک
 .دهینشون م

سمتش،   ییرو گاز و بدو  ی تو پات رو بذار هیزد و ادامه داد: فقط کاف  یطونیش لبخند
عروس و مامان شدن رو به با خودت به گور   یآرزو دیبا  ،یو اگه از دست بد   نی! ا نیهم
 .یببر

  کمیم گذاشت و گفت: تو فقط  شونه  ینگاهش کردم که جلو اومد و دستش و رو جیگ
 . یتا کچل بش ادی انقدر دنبالت ب بندمی تر باش، من شرط مو مهربون  متری مال

  هی ،یانداخت ادمیآوردن کلمه کچل، ابروهام رو متفکر باال انداختم و لب زدم: خوب شد   با
 . مای انجام بدم، تو بمون تا ب  دیبا یکار

 نگفت که ازش جدا شدم و به سمت اتاقم رفتم.  یزیچ

ها   لهیو با دقت به وس دمیکش رونینشستم و فورا کشو رو ب ماین زیم  یوارد شدم و جلو  
لبم نقش   یرو  یتراش، لبخند بدجنس شیر نی کردن ماش دایشدم و در آخر با پ رهیخ

 بست و از جام پاشدم.
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  یخلش گذاشتم و همون طور که مثل نامادررو دا نی رسوندم و ماش فمیرو به ک خودم
و   یهرکار ب یاد رندی بگ ادی. تا  میگفتم: فردا کچل برون دار زدمی بهش ضربه م ندرالیس

 !... یراحت نیبه هم ده،یبگه و بخواد انجام م

 برم که...  رونیو خواستم از در ب  دمیکش یقی نفس عم خوشحال

 

 داخل اومد.  مایباز شد و ن هوی در

کردم که مشکوک نگاهم کرد و گفت:   ییکرده چند قدم عقب رفتم و سالم بلند باال  هول
 ؟ یبکن یکار   هیو قراره  یزنیمشکوک م  کنمی سالم، چرا فکر م  کیعل

طور که  سمتش رفتم و همون   ارم،یخودم ب یبه رو نکهیرو باال انداختم و بدون ا ابروهام
 خته شده ها. کوتاهش کن! گفتم: موهات شل زدمی کنارش م

 رسوندم.  مایرفتم و خودم رو به ش رونینگفت که ب یزیچ

پسرها باشم و به  نیا  تیبه فکر ترب دی با م،یدگی فکر کردن به شوهر و ترش یبه جا فعال
 خودم بکشم. میت  یرو تو یچاران دیبا ،یو نرم  مت یمال   یجا

 شه. میقد  مهیقراره همون بچرخ تا بچرخ  ر یآقا مد  نیمن و ا  یه یقض  نکهیا مثله

 ! میچرخ یم ر؛ی مد  یآقا  میچرخی م

 

 *** 

 

 #معراج 
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 !یاز آخر  نمیلب زمزمه کردم: اووف، ا  ریرو محکم گره زدم و ز  طناب

 رفتم و با لذت به شاهکارم نگاه کردم. رون یآروم آروم ب بعد

 . ارمیخودم ب میت ی رو تو  ثمیبود م دهی رس نیبود و االن وقته ا یاوک یچ همه

و خوف آور مدرسه   کیتار یقوه رو از دهنم جدا کردم و جلوم گرفتم؛ از راهرو  چراغ
 شدم. ریگذشتم و آروم از پله ها سراز 

ها ترس رو به جونم و زوزه سگ هارک یرجیج  یبزرگ و خلوت مدرسه، با صدا اطیح
 چرت بود زل زدم.  یه توشدم و به مش رحمان ک یکرد که فورا وارد نگهبان ریسراز 

  دمیترس افهی و ق یخال یها به دست  جی و گ  دیمن از خواب پر  یهاقدم  یصدا   دنیبا شن 
 پرونده رو؟  ینکرد دای نگاه کرد و گفت: پ

 اش کردم.حواله  یو لبخند مصنوع دمیلبم کش  یو رو  شصتم

 بهش،   زنمی با خودش برده. حاال من زنگ م ثمیعه.. نه راستش؛ فکر کنم م -

 ! دیراحت بخواب دینگران نباش شما

 نمیزدم و با دو خودم رو به ماش رونیب ینگفت که با تکون دادن سر از نگهبان یزیچ
 سوار شدم. عی و سر  دمیکش  دشیکاپوت سف ی رو یرسوندم؛ دست

 .هیک یتو دلم نبود که فردا برسه و بفهمونم فتوح دل

و طرف خودم بکشم و   ثمی م  دیکنم؛ با شتر یها ببچه  نیدوباره قدرت و نفوذم رو ب دیبا
 .ستهیمی چرخ هر چقدرم که بچرخه آخرش باز به سمت من وا نیثابت کنم ا 

داشبرد برداشتم و به   یرو از رو میحرکت کردم؛ گوش یزدم و با لبخند بدجنس استارت
 ها جواب داد.زنگ زدم که پس از سال  ثمیم
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 له؟ ب -

  یاصل  ابونیم نگه داشتم و راهنما زدم و همون طور که تو خرو با شونه یگوش
 ؟ یی کجا  ثمیجواب دادم: الو م دمیچیپی م

 مکث زمزمه کرد: خونه. یب

کارت   نمت؟یبب تونمی گرفتم و گفتم: م مگه یرو با دست د یجا کردم و گوشرو جابه  دنده
 دنبالت.   ام یب خوامی دارم؛ م

معراج؛ خودت که   تونمیو بعد صداش بلند شد: نه نم دیچیپ یگوش  یتو  قشیعم نفس
  یتنهاش بذارم. همون چند ساعت تونمی نم ست،یمامان بزرگم حالش خوب ن یدونی م

 سره دلهره دارم. هی زنمی م  رونیهم که به خاطر مدرسه ب

خب؛ مامان   نجایا  ای بگم دوباره گفت: تو ب یزیچ  نکهیمکث کرد و قبل از ا  یالحظه  چند
 .نتتیبب شهیبزرگمم خوشحال م 

 پس منتظرم باش!  ام؛یرو تو دهنم جمع کردم و متفکر گفتم: باشه من م نمی پا لب

 رو قطع کردم و به سمت خونشون راه افتادم. یحرف گوش ینگفت که منم ب یزیچ

شدم؛ داشتم در رو  ادهیکوچه تنگشون پارک کردم و پ یرو بازور تو  ن یماش  دمیرس یوقت
 که... کردمی قفل م

 

 به عقب برگشتم.  دیچیکه تو کوچه پ ییسر و صدا  با

 .کردندی سمت حمله م ن یگفت به ا شهی م با یلشکر آدم خندون و هرهر کنان تقر هی

راه   نایا ثمی م  یهام رو گرد کردم و نگاهم رو ازشون گرفتم؛ به سمت خونهتعجب چشم  با
 زنگ فشار دادم.  یافتادم و دستم و رو 
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شدم؛ دست هر   رهیها خ نگاهم کنجکاوم رو به عقب برگردوندم و به اون  دوباره
به در، به سمت   زده یو داد کنان، انگار که اومدن س  غیبود و ج لی خروار وسا هیکدومشون  

 اومدن.  یما م

 نوچ!  نوچ

 یعنی  ه؛یکوچه عموم  نیانگار نه انگار که ا هم دارند، ییتو رو خدا چه سر و صدا  نگاه
 .دمشونیند نجایهستند من که تا حاال ا بهی غر رند؟یدارن م یک یخونه

زنگ برداشتم و نگاه   یدر، دستم رو از رو  ی انهیو بعد باز شدن وحش ثمیداده م یصدا با
قرمز شدا زل زده بود به من و داشت تند تند غر   یافه ی رو بهش دوختم که با ق جمیگ
 . زدی م

 .دمشیکش رونی هاش ندادم و محکم دستش و گرفتم ببه حرف  تی اهم 

نگاهم کرد که تو بغلم گرفتمش و روم رو به سمت کوچه   جیتعجب دهنش و بست و گ با
 برگردوندم.

بلند داد زدم:   رندیقوم کجا م  نیا  نمیهمون طور که فضول و کنجکاو منتظر بودم بب بعد
 داداش چقدر دلم برات تنگ شده بود. یوا 

  انداختی به پشتش م ینگاه  میمن رو از خودش جدا کرد و همون طور که ن یعصب
 .یولم کن! خفم کرد  وونهید یکنی کار م یگفت: چ

بهش گفتم: خاک تو سرت! بغل کردن من مثل   یازش فاصله گرفتم و بدون نگاه  یحرص
  اقتیاحمق! ل یکرد ی ازش استفاده م دیبا  افته؛یبار اتفاق م  کی رسال هر چها  سهیسال کب

 کال. یندار

باز شد و رو به  ششین دی ها که رسبهم نداد و رد نگاهم رو دنبال کرد؛ به اون  یتی اهم
 که در رو براشون باز کرده بود دست تکون داد.  یشخص

 ! میدر خدمت یبار یکار  ما،یسالم آقا ن -
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 زد و گفت: قربونه داداش، نوکرم!  یهم لبخند پسره 

 ه؟ یک  نیا  ثم؟یم هیک ه؟ی به پاش گفتم: ک یگرفتم و با لگد  ثمیم  ی رو به بازو دستم

 براش تکون داد که داخل رفتند و اونم سمت من برگشت. ینداد و دوباره دست یتی اهم

 چته؟   -

تش کردم و در  پر  اطیح  یو داخل بردم؛ تو دمیچپ نگاهش کردم و دستش و کش  چپ
 .  ایبندی م ینجوریکه ا ستیدر قصر بابات ن یکه گفت: هو دمیرو محکم کوب

زدم که جلو اومد و   کهیشکست خورده به در ت  یها براش کردم و مثل آدم  یکج دهن
 شده؟   یگفت: چته باز؟ چ

بودن   یک  هان یا  ؟ی بود بهش سالم داد یک  نیو کنجکاو لب زدم: ا دمی کش یقیعم نفس
 خبرم؟  یب یچه خبره؟ من چرا از همه چ  نجایا  کردند؟ی مهاجرت م لی اسرائیمثل قوم بن

طور که به سمت خونه بهم انداخت و بعد روش رو برگردوند و همون  ینگاه کالفه
 جا بگم؟  نی ش رو همزمزمه کرد: همه  رفتی م

شروع کنم؛   یطورن ی گفت: خب بذار ا  یقیو با نفس عم  ستادی نکردم که ناچار وا  یحرکت
 برامون؟   ادیب  دیجد هیهمسا  هیکه گفتم قراره   ادتهی

و ادامه داد: خب به  دیموهاش کش  یتو یتکون دادم که دست میتفه یبه نشونه  یسر
 ! گهیهستند د نایجمالت، ا 

 ...بیابروم رو باال انداختم و گفتم: پس اد یتا  هی

  کی که من باهاش سالم عل ینیهستند؛ ا  نا یا بی حرفم اومد و گفت: آره همون اد  ونیم
 .شناختمی ها رو نم  یکیکردم داداشش بود. اون 

! دختره رسما پاشده  یپسر تو چقدر بدبخت یرو گرد کردم و متعجب گفتم: وا  هامچشم
 اومده جلو درتون لنگر انداخته. 
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 ..زد و آروم گفت: نه اتفاقا. یحیمل لبخند

 

 ؟ ی و گفتم: اتفاقا چ  دمیحرفش پر ونی و طلبکار م یعصب

اتفاقا    گمی م ؟یکنی م یطور  نیگفت: عه... چرا ا یکرده لبش رو کش داد و حرص  هول
 بگم که بدبخت شدم.  خواستمی منم م

کجات   یهمه اطالعات رو برا   نی : معراج تو ادیسر تکون دادم که کنجکاو پرس  تی رضا با
 ؟ ی خوای م

خب به  نکه یا  یعنیگرد شده نگاهش کردم که فورا حرفش رو اصالح کرد:  یهاچشم  با
کار  یباهاشون چ یخوا یم ؛یرو دار  هامونهیآمار تک به تک همسا  خوره؟ ی چه دردت م

 ؟یکن

 کرد. شهی چه م گهیباال انداختم و گفتم: نمد! فضولم د شونه

کارم   یچ ی ! راستیهست یو راستر یبچه  ادیو لب زد: خوشم م دیلبش رو باال کش گوشه
 ؟ یداشت

 ،ییچا  هی  ؟یکشی بود انداختم و گفتم: خجالت نم اطی به خونشون که ته ح ینگاه مین
 بعد سوال جوابم کن!  میبده اول بخور یزیچ یانسکافه  ،یاقهوه  ،یشربت

 حالش رو بپرسم.   هیمامان بزرگت کجاست؟ برم   یراست

 و جلو راه افتاد و به منم اشاره کرد دنبالش برم.   دی کش یقیعم نفس

 م؛یشد  وونی و وارد ا میگذشت  شوناه ینه چندان بزرگ، اما پر گل و گ اطیباهم از ح 
 . میو داخل رفت  میدر آورد یاهامون رو گوشهکفش
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که همزمان با ورودمون، نگاهم   میرفت ییرا یداخل پذ میکووتاهشون رد شد یراهرو  از 
نگاه   رونی پنجره نشسته بود و به ب کی افتاد که رو مبل نزد  ضشیو مر   ریگ پزوم مادر بزر 

 .کردی م

دادم که   یزدم و به طرفش رفتم که نگاهش رو سمتم برگردوند. سالم  یاناخواسته  لبخند
 . دیو بوس دیبغلش کش یلرزونش رو طرفم گرفت و سرم رو تو  ی هادست 

 . یزنی به ما سر م رید ر یپسرم، چقدر د یخوش اومد  -

. شما یو گرفتار  ادهی بگم حاج خانوم؟ کار و بار ز  ی نشستم و گفتم: چ ن یزم یرو  کنارش
 خانم جون؟  یبهتر شد

به جاش   ثمیدستش فشرد و سر تکون داد که م یبگه دستم و تو یزی چ نکهیا  بدون
 .دندیبه آدم نم یگفت: آره بهتره، اما خوب نه! دکترها هم که جواب درست حساب

گذاشت؛ کنارم   زیم  یو رو  ییچا  ینیاومد و س رونیسمتش برگشتم که از آشپزخونه ب به
  یگفت: خب بگو چ ذاشتی مادر بزرگش م یپا  یطور که سرش و رو نشست و همون 

 ؟ ی کارم داشت

ما به کار خودش مشغول بود انداختم و رو به    الیخ یبه خانم جون که ب ینگاه مین
برعکس من   رمی اومدم ازت قول بگ ثم،یانجام بدم م خوامی م ییکارها   هیگفتم: من  ثمیم

 .یو ضد من نباش  یعمل نکن

  ؟یکار کن ی چ یخوای گذاشت و زمزمه کرد: معراج باز م شی شوتیپ یدستش و رو  کالفه
به تو   یچه آزار نیدختره شو؛ آخه مگه ا  نیا  لایخ یتو رو خدا ب ؟ یدی کش یاباز چه نقشه 

 رسونده؟ 

بابا تو   یبا من بحث نکن! ا ثمیم  ی: وادمیلب غر ر یو ز   دمیبه صورتم کش یدست یعصب
! آخه تو  رونیبشو بذاره من پرتش کنم ب نیا  الیخی. بابا بی در حال غر زدن شهیهم که هم

  یچه منم منم ینیبب یآخه تو که روز اول نبود ه؛ یچقدر پرو و از خود راض یدونیکه نم
 نکن بذار بگم چه خبره!  تی. تو رو خدا اذ کردی م
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 چه کنم؟ بگو.  گهیهاش رو به هم فشار داد و گفت: بگو! بگو د لب  یحرص

  مداشتی رو برم میی قند از تو قندون برداشتم و همون طور که چا هیزدم و  یطانیش لبخند
 لب باز کردم...  جانیبا ه

 

   ثمی#م

 

 

 

 از کوچه خارج شد. یرو روشن کرد و با تک بوق نشیبراش تکون دادم که ماش یدست

 .از یفرستادم و خواستم داخل برم که چشمم خورد به ن رونی م رو با استرس بکالفه  نفس

حرف   تی بوم نشسته بود و تند تند و با جد باال پشت  یهمراه چند تا دختر و پسر رو  به
 . زدی م

  تمیاذ  رفتی که تو سرم رژه م  ینگاهش کردم؛ فکر رهیرو متعجب باال انداختم و خ ابروم
 .کردی م

 نمینشده بود که بشه؛ پس ا  یلینظر گرفته بودم به هر دل ریرو ز  یتا االن هر دختر  من
رو   یاگهید  زهیچرا عقلم چ دونمی است و بهتره معراج و ناراحت نکنم، اما نم دهیفا یب

 .شهیم یکی  نیقبول داره و اصرار داره که ا 

 داخل رفتم.  الیخیو ب  دمی به صورتم کش  یدست جیو گ کالفه

موندم چطور  ییخدا یعنیمسخره و بچگانه معراج بودم؛    یهاده یا  نیمرده ا  کشته
 مدرک دکترا داره. 



 آوارگان عشق 

64 
 

 .از ی از ن نمیا  چاره،یب یها و کلکل؛ اون از اون معاون  یشده بچه باز  شیزندگ م تما

باشه، اما معراج که الم تا کام حرف نزد؛   یریاز حال گ شتریب یچ هی هیقض زنمی م  حدس
 .ارهیسر دختر مردم ن  ییبال دوارمیام

گذشتم؛ وارد خونه شدم که خانم جون   اطیبه نشونه تاسف تکون دادم و از ح یسر
 بهم زد و گفت: معراج رفت؟   یلبخند

 کار رو کردم.  نیتکون دادم که اشاره کرد کنارش برم و من هم هم سر

و    دیبه موهام کش یپاهاش گذاشتم که دست ینشستم و سرم و رو طبق عادت رو کنارش
قدر که تو آروم و کم   . هموندیستیهم ن هیاصال شب ه؛یگوشی و باز  طون یگفت: پسره ش

 ه؟ یک زدی دختره که ازش حرف م  نی. ااون شر و پر جنب و جوشه  ،یحرف

کنه،  رونشیب خوادی مونه؛ ممدرسه  دیشدم و آروم لب زدم: معاون جد  رهیخ یانقطه به
 تو مخالفت نکن. گهیم

 روز یدختره است که د نیو گفت: هم  دیموهام کش یتو  شتریچروک و لرزونش رو ب دسته
   م؟ید یدر د یجلو

 شده بود.  نیکه پخش زم یزدم و گفتم: آره همون یاتک خنده  روز ی د یادآوری با

کار  یزدم و گفت: آخ مامان چ یکه شوک زده داد  دیچیدستش گرفت و پ یرو تو گوشم
 ؟یکنی م

خوبه   ؟یکنی دختر مردم و مسخره م یکشی به سرم زد و گفت: خجالت نم یضربه ا  آروم
 !نجا یا  یا یاونم تو رو مسخره کنه؟ پاشو برو اصال الزم نکرده ب

و ازش جدا شدم؛ آروم از جام بلند شدم و بازوش    دم یبه گوشم کش یو مظلوم دست  جیگ
 .دی شما رو هم ببرم اتاق بخواب دیرو گرفتم و گفتم: پس پاش
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به سمت اتاق رفت و   واشی واش ی موندن نکرد و از جاش بلند شد؛ آروم و  یبرا  یاصرار
و   دی داخل شد؛ پتوش رو براش کنار زدم و منتظر نگاهش کردم که تو جاش دراز کش

 . دیخودش کش یلحاف و رو

 رفتم و وارد اتاق خودم شدم.  رونیچراغ ها رو خاموش کردم و از اتاق ب منم

  رهی تخت پرت کردم و خ یو کمش انداختم و خودم و روساده   یهالهیبه وس ینگاه مین
 و چطور خوابم برد. یک دونمی فکر فرو رفتم که نم یتو  زم یکنار م  ینقاش یبه تابلو 

 

  رونیاز اتاق ب  یاز خواب بلند شدم و کالفه و عصب میگوش یزنگ رو مخ یبا صدا  صبح
 آب فرو کردم.   ریم رو ز شدم و کله  یی زدم؛ وارد دستشو

 رفتم.  رونیحوله رو سرم انداختم و ب  هی د،یاز سرم پر  یخواب حساب که  بعد

و با   دمی هام رو فورا پوشرو تند تند خشک کردم و دوباره وارد اتاق شدم؛ لباس  موهام 
هام رو  لنگه در هوا کفش   هیاز خونه خارج شدم؛ همون طور که  هاله یبرداشتن وس

ها هم باز شد و  اون  یزمان در خونه رفتم که هم رونی در رو باز کردم و ب دمیپوشی م
 اومد. رونیب

اکتفا کرد و خواست بره که خودم رو کنارش رسوندم و   یمن به تکون دادن سر دنید با
 د؟ یخوب ر،یباز گفتم: سالم صبحتون بخ ی برعکس اون با رو 

ط سر تکون داد که لبم رو با زبونم  بهم انداخت و دوباره فق  ینگاه م یچشم ن یگوشه  از 
 برسونمتون؟  دیخوا یکردم و گفتم: عه.. م سیخ

سرش رو به نشونه نه تکون داد و پا تند کرد؛   ینگاهمم نکرد و بدون مکث  یبار حت نیا
بگم که دستش و   یاگه ی د زهیکردم و کنارش راه افتادم و خواستم چ  شتریمنم سرعتم رو ب
 د؟ ینگ یزی چ شهیگفت: م یباال آورد و حرص
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تعجب نگاهش کردم و مظلوم سر تکون دادم و گفتم: عا.. بله.. بله... تو رو خدا   با
 ! دی بفرما

 . یاگه بذار می فرمای خدا دارم مو گفت: به  دیلبش رو به دندون کش یحرص

 برگشت و دوباره راه افتاد.  تی اهم ینگفتم که اونم ب یزیچ

  یادی فشار دادم که فاصله ز  شتری رو ب فمیکند کردم که کنارش راه نرم و ک یهام رو کمقدم  
 رفت. ال یخیگرفت و ب

 خوردش. شهیمن عسلم نم  هیبداخالق باشه آخه؟ با   تونهی آدم چقدر م هیخدا،  یهع

 بدم؟  شنهادیبهش پ خواستمی کرده بودم که م یبا خودم چه فکر  من

 . ستین  یبرم؛ اون اصال زن زندگ دیو برش نبا دور  چیاومد، ه شیکه پ  یاه یقض نی ا با

 کردم. ی رو ط ریحرف پشت سرش کل مس یتکون دادم و ب یرو به نشونه کالفگ سرم

  دمیدیاز بچه ها اومده بودند و تا اونجا که من م  شی کم و ب م،یوارد مدرسه شد  یوقت
که عمل   ییهم بودند کسا  نشون یگوش داده بودند اما خوب ب از ی همشون به حرف ن

 رفته بودند. یرآب ی نکرده بودن و ز 

  تیاز جعم یکه خال میو وارد سالن شد میساختمون مدرسه گذشت اد ی ز  یهااز پله  باهم
و من   م یداخل نشده بود؛ به سمت دفتر معاونت حرکت کرد ی چکیبود و هنوز ه

 .ستادمیمعراج از حرکت ا   یدر رو باز کنم که با صدا  خواستمی م

 د؟ یایب قهیچند دق  هی شهیم یچاران  یو بهش زل زدم که گفت: آقا  دمی رو عقب کش دستم

انداختم و به سمتش رفتم و    کرد ی که چپ چپ به معراج نگاه م از یبه ن ینگاه مین
 خفه شد و... از ین غیج یصدا   یبگم که صدام تو یزیخواستم چ

 

  از ی#ن
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لب غر   ر یطور که ز ها و همون توجه به اون  یانداختم و ب یبه فتوح یچپ نگاه چپ
  یبلند غیسرم؛ ج  یرو یفیو کث اهیس  عی شدن ما  ختهیدر دفتر رو باز کردم که با ر زدمی م

 و خودم رو با عقب پرت کردم. دمیکش

  لیو تحل هیم زل زدم و بعد از تجز شده  سیخ  یزده و مبهوت به مقنعه و مانتو  شوک 
و   یزده و متعجب چاران رتی ح یها افه یانزجار و صورت جمع شده به ق  اتفاق افتاده، با

 نگاه کردم. یفتوح

نگاهم کردند که با حال زار و بغض   جیبه سمتم اومدند و گ یدو با ترس و نگران هر
رو   فمیتکل دی! من... من با دیکن دایکار رو کرده پ ن یا  یتو صدام لب زدم: هر ک یمخف

 باهاش مشخص کنم!

 رفتم. نی پا نیزم ریز  ی هالبم رو با حرص و بغض به هم فشار دادم و فورا از پله بعد

  رانیدب ییتنگ و بلندش گذشتم و خودم رو به دستشو ی عجله و حالت تهوع از راهرو با
 رسوندم. 

م نگاه  به خود یو حرص ستادمی وا   نهیآ یرودر رو هل دادم و وارد شدم و فورا روبه  یعصب
 کردم. 

  یبود که از رو یفیاز آب کث سی و کل صورتم خ دی لرز ی هام از شدت خشم و بغض ملب  
 .کردی ام چکه مدماغ و چونه 

 ! ذارمی اش نمزنده  هیکار واقعا بدون دور از ادب و فرهنگ بود؛ اگه بفهمم کار ک نیا

 یآب رو باز کردم و همون طور که سع یبه هم فشار دادم و عصب شتریرو ب هاملب 
 آب بردم.  ری مقنعه ام رو باال دادم و سرم رو ز  ره ی نگ مهیگر  کردمی م

 . دمشیساب یهام به جونش افتادم و حسابدست  با
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 زل زدم.  نهیبا آ  ره یآب رو بستم و خ ریو ش  دمیآروم سرم رو عقب کش بعد

و هر آن نمکن بود منفجر بشم که با  زدی م  یرنگم رفته رفته به قرمز یگندم پوست
خشمم فروکش کرد و فورا جاش رو به ترس و ابهام   دم یکه شن یبیو غر  بیعج یصداها 
 داد!... 

 

گرد شده به دور رو بر زل زدم؛  یها گرفتم و با چشم  نهیو متعجب نگاهم رو از آ  جیگ
شدم که متوجه شدم صدا از داخل    رهیمه جا خکردم و با دقت به ه زی هام رو تگوش 

 .ادی م رونیب ها یی از دستشو  یکی

و به سمت درش حرکت کردم؛ آروم گوشم رو کنارش    دمیهم کش یتو  جی رو گ هاماخم
 قابل فهم بود. ر یتر شد، اما هنوز غبلند گفتمی که م یبیو غر بیعج ی گذاشتم که صداها

فکر فرو   یمتفکر و کنجکاو تو  دم؛یصورتم کشبه   یاز در فاصله گرفتم و دست  متعجب
دوباره صورتم سرخ شد و خشم تمام بدنم   د،یچی ذهنم پ یکه تو  یز یبا چ هویرفتم که 

 رو پر کرد. 

 ؟یزنی م  ی: چدمیو غر دمیدستم رو مشت کردم و با قدرت به در کوب رانهیگو مچ  یعصب

بلند شد و متعجب   یامردونه  یقطع شد اما بعد صدا   یالحظه  بی و غر ب یعج یصدا 
 د؟ یگفت: با من

هنوز   نکهیا  یادآوریمکث کردم، اما با   یا لحظه یباشه، برل رهایاز دب یک ی  نکهیاز ا دهیترس
 ؟ یزن  یم یکالفه زمزمه کردم: گفتم چ ومدن،ی کدومشون ن چیه

  یزیبه خدا من چ ؟یچ یعنی یزنی م یشد و مضطرب گفت: خانم چ دهیترس صداش
 . زنمینم

  ؟یزنیم   یچ نمیو داد زدم: انقدر با من بحث نکن بگو بب  دمیدوباره به در کوب یعصب
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 زنم؟ی م  یکرد: آخه خانم چطور بگم چ یباز اعصابم رو خط خط جشیناچار و گ یصدا 
 که! شهیآخه نم یعنی

 ؟یزنی م  یدم و داد زدم: بگو  چفرستا رونینفسم رو ب 

 خانم. زنمیزمزمه کرد: زور؛ به جان مادرم فقط زور م دهیترس

رو که بلند کرده بودم دوباره به در بکوبم رو هوا نگه داشتم و دهن بازم رو بستم؛   دستم
 ران؟ یدب ییدستشو یلب زدم: چرا اومد   یبه اطرافم نگاه کردم و حرص جیگ

 پر استرسش بلند  یصدا   دوباره

مگرنه به جون خودمون اهل    م؛یبود به خاطر اون اومد ترک ی نزد  نجای خدا ا : خانم بهشد
 . میستین یچیه

گفتم: ادامه   شیپ قهیچند دق  یهاو مبهوت از اتفاق   جیو گ دمیکش میشونیبه پ یدست
 ! یبده؛ موفق باش

 . دمیکش ی قی آزاد نفس عم یزدم و تو هوا  رونیبعد فورا از اونجا ب  و

رو   مای ن یشماره  دم؛یکش رون یب بمیرو از داخل ج میو گوش دمیکش نی رو پا ممقعنه 
 گرفتم و کنار گوشم گذاشتم که بعد چند لحظه جواب داد: جانم؟

 زود! یلیخ  ار؛یمقنعه و مانتو برام ب  هیزود  ماین -

 کار؟  یچ یخوا ی گفت: مقنعه و مانتو رو م جی و گ  متعجب

زمزمه کردم:   رفتمی باال م نیرزمی ز  یهاو همون طور که از پله دمیکش یاکالفه  نفس
 !اینپرس، فقط ب یچیه

 رو قطع کردم و به سمت دفتر رفتم که... یبعد گوش و
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 .کنندی و دارند با هم صحبت م  ستادندی در ا یهنوز جلو یو چاران یفتوح دمید

انداختم و با حرص به    کردی م  ییخودنما یچاران یها دست  نیکه ب فمیبه ک ینگاهمین
 سمتش رفتم. 

گفت: عه...   یکار به هر دو زل زدم که فتوحو طلب دمیکش رونیرو از دستش ب فیک 
   ب؟یخانم اد دیبهتر

  ن یرو که ا یداد نکشم گفتم: کس کردمی م یطور که سعو همون  دمی کش یپرحرص نفس
 . شمی بهتر م دیکن دایکار بچگانه رو انجام داده پ

 نشستم. زمیتوجه بهشون داخل دفتر رفتم و پشت م یب بعد

 کالفم کرده بود.  یو حساب کردی م تمی هام به شدت داشت اذلباس  یسیخ 

از طناب بسته شده به  دمیشدم که د رهی جمع شدم و به در خ یاانزجار گوشه  با
 من در و باز کردم...  یکمد بود و وقت یشده که احتماال رو  زونیو سطل آ  هیدر،  یره ی دستگ

  ای بال رو سر من آورده نابغه بوده  ن یکه ا یبشر  ن یا فهممیمن، من نم  یخدا  یوا 
 . رهی درزش نم یکه مو ال دهیکش یاچه نقشه  نیخرابکار؛ بب

  ؟یکنیراه خرج م  نیهمه نبوغ رو تو ا   نیا یبگه مگه مرض دار  ادیب ستین یکی خب
 اه!  ،یبش یزیچ  یگو... گوهر هیدرست و بخون پس فردا تو جامه  نیبش

  دمیزنگ بزنم که د مایو خواستم دوباره به ن دمیصورتم کش   یو محکم، دستم و رو  کالفه
 وارد دفتر شد و با تعجب به سر و وضع من نگاه کرد. 

 ؟ ی شد یمدل نی شده؟ چرا ا  یچ -

طور که  دستش رو چنگ زدم و همون  یتو کی ام بلند شدم و به سمتش رفتم، پالستج از 
 . کلمیگند زدند به کل ه  ست؟یزمزمه کردم: واضح ن بستمی در رو م



 آوارگان عشق 

71 
 

  لونیسالم رو از نا یمقنعه   یکیپرت کردم و اون   زی م یو رو  دمیرو از سرم کش ممقنعه 
 .دمیو پوش دمیکش رونیب

 کار رو کرده؟  نی ا یک -

 دونم،یجواب دادم: نم مایکمد درست کردم و به سوال ن یشه یش یمقنعه رو تو   یهالبه 
 کار کنم.  یباهاش چ دونمیکنم خوب م  دایاما پ

  ینگاه جشیگ افهیبرگشتم؛ به ق مایم برداشتم و به سمت ناز درست کردن مقنعه  دست
گفتم: مطمئن باش اخراجش    کردمی مانتوم رو باز م  یهاطور که دکمه انداختم و همون 

 مطمئن باش!  کنم؛ی م

  لونیرو تو همون نا سمیخ ی هانگفت که مانتوم رو هم عوض کردم و لباس  یزیچ
نمون! حواست   نجایا  مایگفتم: برو ن گرفتمشیم  ما یگذاشتم و عمون طور که به طرف ن

کنکور بده. برو   گهیسال د ذارم ی نکنه؛ امسالم قبول نشه نم یگوشی باشه باز  مانیبه نر
 . برو! ری وقت من رو هم نگ

بره که با   رون یتکون داد و به سمت در رفت؛ آروم بازش کرد و خواست ب  یحرف سر یب
 شد. نهیبه س نهی س  یو فتوح یچاران

ا هم داخل  هباهاشون کرد و فورا از کنارشون گذشت که اون  یکوتاه یسالم و احوال پرس  
 بهم زل زدند.   رهیاومدند هر دو خ

  کردم،ی طور که در داخل دفتر رو باز متکون دادم و همون   هیچ یسرم رو به نشونه یحرص
 رفتم.  نی ها پاکمد برداشتم و از پله  یرو از رو  کروفنیم

ها  به بچه رهیسکو، خ  یها روبه اون  توجهیدوتا هم پشت سر من راه افتادن که ب اون
 ...هویبگم که   یزیو خواستم چ تادمسی ا

 

 باال رفت. یفتوح  یشد و صدا  دهیاز دستم کش  کروفنیم
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 ! دیزود صف ببند نم،یسر صف بب دی پسرا بفرما -

بلند داد   یو با صدا  دمیرو از دستش قاپ کروفنی هوا م یب ش یاحترام یب نی از ا یعصب
 مهم...  باهاتون کار  نجایا  دی ایب یسر صف! همگ  ونیزدم: آقا 

حرفم رو زمزمه کردم و به سمت    یاز دستم، شوک زده ادامه کروفنیجدا شدن م با
سر   ادیتوجه نکنه؛ زود ب یکس نمیگفت:  پسرها نب یبه من م توجهیبرگشتم که ب  یفتوح

 ! دیصف باهاتون کار دارم، زود باش

بهم دوخت که به دماغم   آورد و نگاهش رو نی رو پا  کروفنیو بدون واکنش، م خونسرد
و گفت: عه   دیکه دستش رو عقب کش رمی رو بگ کروفنی دادم و با حرص خواستم م نیچ
 ؟ یکنی کار م یچ

رو   کروفنی گفتم: بده من اون م  نیح  نیشدم و دستم رو دراز کردم و تو هم کی نزد بهش
 کار دارم! 

  یچ گهید گمی گفت: عه نکن خودم دارم م یزیو با اخم ر  دیعقب کش شتریرو ب دستش
 ؟ ی خوای م

کش دادم و گفتم: الزم نکرده   شتریو خودم رو ب  دمیکوب نیپام رو به زم هی یحرص
 رو!  کروفنیخودم بگم؛ بده من اون م خوامی م

 !  دمینم خوامیابرو باال انداخت و گفتم: نم یبار کال ازم فاصله گرفت و جد  نیا

 بده!  خوام ی هام رو مشت کردم و دوباره به سمتش رفتم و گفتم: مدست  یعصب منم

خودمه، خودم   کروفنی! مدمینم خوامیزد و بدجنس گفت: نوچ نم یامسخره  لبخند
 . دمشیخر

 : با من بحث نکن بده کارشون دارم! دمیغر یکردم و حرص زیچپم رو ر  چشم

گفت: توجه توجه! لطفا هر    کروفنیم یتوجه به من تو  یرو پررنگ تر کرد و ب لبخندش
 دفتر.  ادیب بیکه امروز گند زد به خانم اد یک
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فورا عقب رفت و   میاز حرکت ناگهان دهیقدم به طرفش رفتم که ترس هیدوباره   یعصب
 دفتر. ارهیب فیتشر  بی امروز گند زده به خانم اد   یدوباره گفت: توجه توجه! هر ک

  یحرص رو هم فشار دادم که باز ادامه داد: اگه خودت خودت رو معرفرو با   هامدندون 
 .کنمی م دای کار رو انجام داده پ  نیکه ا  یبهتره؛ چون من حتما کس یکن

داد  یرو ازش گرفتم و عصب کروفنی م یحرکت انتحار  هی یسر تکون دادم و ط  تی رضا با
اما   شه،یواسه خودت بد م  میکن  داتیکن؛ اگه ما پ یخودت رو معرف  یهست یزدم: هر ک

 اگه خودت..

 خان... -

 کن.. یاگه خودت رو معرف -

 خانم اد... -

 ..یکن یاگه معرف -

 ...یخانم اد -

 یچ نمیبب یذارینم یگیم   یچ هی: چدمیرو از خودم دور کردم و غر کروفنیم یعصب
 گم؟ی م

چرا انقدر    بی اد خاموشه خانم کروفنیرو باال انداخت و گفت: خاموشه؛ بخدا م ابروهاش
 د؟یزنی زور م

که مظلوم به ما   یها و در آخر به چارانو بعد به بچه کروفنینگاهم رو اول به م یحرص
 خوردمش!   کروفنت،یم  نمیا ایگفتم: ب یانداختم و روبه فتوح  کردی نگاه م

 از کنارش رد شدم که...  د«یپد  دیو با گفتنه »ند  دمیکوب شنهیس ی و رو   کروفنیم بعد

 

 . میها باال رفتهم دنبالم اومد و هر دو باهم از پله یچاران



 آوارگان عشق 

74 
 

 ها.  خارهی تنش م نمی! ااه

 بنشونمش سرجاش.  دیبا ده،یچراغ سبز م مای به قول ش 

شد به تو    داینفر پ هی: خفه شو! دمیاز رون پام گرفتم و فورا به خودم توپ  یزیر شگونین
  یبه حالت اگه واقعا واسه ازدواج جلو اومد و بزن یبپرون. وا  نمیا رتت،یبگ ادی نخ بده ب

 ؟ ی د یتو پرش! فهم

پشت سرم وارد   عی هم سر   یبه خودم بدم، وارد دفتر شدم که چاران یجواب نکهیا  بدون
و    دیدادم تا باهاشون آشنا بش لی تشک رهایجلسه با دب هیشد و زمزمه کرد: امروز 

 . دیالزم رو انجام بد یها صحبت 

توجه به من، مشغول   ینشست و ب زشی تکون دادم و آروم تشکر کردم که پشت م یرس
 شد. یا برگه یبررس

نشستم و همون طور   یصندل ی رو  دم؛یگذاشتم و آروم دورش چرخ زیم   یدستم و رو  منم
فکر   یروم نگاه کردم و تو زدم با دقت به کمد کرم رنگه روبه زدمی چونم م  ریکه مشتم و ز 

 فرو رفتم.

 . شهی سالم م یداره س گهی قراره مجرد بمونم؟ د  یتا ک گفت؛ی راست م مایش

 رم؟ یقراره بم یک نم؟یرو بب شیقراره عروس  یقراره بچه دار بشم؟ ک یک 

  هیخدا  ی رضا  یهمه مرد دور رو برم هست، برا   ن یبکنم؛ ا یفکر درست حساب هی  دیبا
 .خواستگار ندارم 

و   دادی زل زدم که زبونش رو از داخل به لپش فشار م یو نامحسوس به چاران  یچشم ریز 
 . کردی به برگه نگاه م ی زیبا اخم ر

  یموها   یخورد و دستش رو تو  ینگاهش کردم که تکون ترقیجا شدم و عمجابه  کمی 
 فرو کرد.  شی اقهوه 
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رو   زی م ی رو یهافورا تو جام صاف شدم و هول زده برگه  ش،یترس حرکت ناگهان از 
حواسم بهش بود که نگاهش رو باال آورد و با   یچشم   ریز  ن یح نیجا کردم و تو همجابه

 تعجب به حرکات من نگاه کرد.

 د؟ یلب باز کرد و گفت: نوار دار  هویمنوال گذشت که  نیبه هم  یالحظه  چند

به گردنش   یو به سمتش برگشتم که مظلوم دست  ستادمی و هنگ کرده از حرکت ا جیگ
 و گفت: نوار من تموم شده.  دیکش

  دی دستش رو نشوند داد و گفت: با یتو یها دهن باز کال به سمتش برگشتم که برگه با
 .دیچند لحظه بد  هیلطفا  دی بچسبونمشون! اگه نوار چسب دار

 تکون دادم و گفتم: آرم! دی تا یبه نشونه یو هول کرده سر  جیگ

نگاهم کرد که گوشه لبم رو کش داد و همون طور که دنبال   جیرو گرد کرد و گ هاشچشم
شد با   یچرا قاط  دونمیبود که آره دارم، نم نیگفتم: عه.. منظورم ا گشتم ی نوار چسبم م

 هم.

 باحال بود نه؟  م؛یگفتم: ه یاچسب و به طرفش گرفتم و با لحن مسخره  نوار

 بود.  دیجد  ؛یلیزد و چسب رو ازم گرفت و گفت: بله خ یقی عم لبخند

ام  به مقنعه ی نگفتم که به کارش ادامه داد و منم نگاهم رو ازش گرفتم و دست یزیچ
کردم افکار   یسع  یقیرو داخل فرستادم و با نفس عم میشونیپ یرو  زیر  یتارها دم؛یکش
 شغول بشم که... رو کنار بزنم و به کارم م یمنف

 

 داخل اومد.  یباز شد و فتوح یدفتر ناگهان  یآهن در

به  زم،یم ی رو  کروفنیانداخت و بعده گذاشتنه م  یبه من و چاران ینگاه گذرا و مشکوک  
 وسط راه منصرف شد و دوباره به سمتمون برگشت.   یقدم برداشت، ول  یسمت در اصل
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بگه که باز منصرف شد و   یزیانداخت و خواست چ  یبه من و چاران یقی بار نگاه دق نیا 
 بار کامل از در خارج شد. نیا

باال انداختم و از جام بلند شدم؛ زنگ مدرسه رو زدم و   یااز کارهاش شونه  متعجب
  کردمی نگاه م رونیبه ب از پنجره  رهیرو سمت دهنم گرفتم و همون طور که خ کروفنیم

 ! دیها لطفا، زود باش س سر کال  ونی گفتم: آقا

  رونیاز دفتر ب کردی که کنجکاو نگاهم م یبه چاران ینگاه میرو برداشتم و با ن فمیک بعد
 رفتم.

آروم و کوتاه به سمت   یهاهاشون برن و بعد با قدم کالس   یموندم همه کامل تو منتظر
 کالس دمه دستم قدم برداشتم. نیاول

سالن خلوت دوست داشتم؛ بهم حس قدرت   نیا  یهام رو تو تق تق کفش  یصدا  چقدر
 ! دادی و اقتدار م

و با دو تقه وارد کالس شدم که پسرها   دمیپام چرخ یپاشنه  یرو  دم،ی در کالس که رس به
و   فمیو ک  ستادم یا  ری دب زیخودشون رو جمع و جور کردند و کنجکاو نگاهم کردند که کنار م

 گذاشتم.  زیم  یرو

 یو همه  دیشدم که کالس باالخره به سکوت محض رس رهیبه تک تکشون با دقت خ 
 من شد. یره یها خنگاه 

هستم، اما    یمن ک دیدونی که م دونمی هم لبم رو با زبونم تر کردم و بلند رسا گفتم: م من
 نمونه!  یتا ابهام کنمی م  یباز خودم رو معرف

هستم؛   بی قفل کردم و ادامه دادم: ادهام رو پشت کمرم  و دست  دمی کش یقیعم نفس
خودش؛    یجا  یو شکست عشق  هیو گر یبه بعد خنده و شوخ نی! از ادتونیمعاون جد 

و درس نخوندنم  ینظم یب د؛یهم ندار یو قلدر باز  یمدرسه. شاخ باز   رونیب یعنی
 طور!   نیهم
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باشه و   یی کالس نها  نیا زنمی کردم و بعد دوباره گفتم: حدس م یآرامش مکث کوتاه با
هم   ی. روز اول کاردیهست یت یکه تو چه وضع دی بعدش کنکور؛ پس انتظار دارم درک کن

نکردند که وقت   تیرعا  ییکه باز کسا  دمید روز یاما د نم،یبلند و شلوار تنگ نب یگفتم؛ مو 
 دادم اما امروز...

به   رهی و خ دمیکش رون یرو ب یچی تراش و ق  شی فرو کردم و ر فمیبار دستم رو داخل ک نیا
 گفتم: وقت عبرت گرفتنه... دشونی ترس یهاافه یق

 

آروم   ی هافاصله گرفتم؛ با قدم   زیجا کردم و از مدستم جابه یرو تو  تراشش ی ر اطیاحت با
 شده، به سمتشون قدم برداشتم. زیر  یهاو چشم 

 کردم.  دایرو پ خواستمیکه م  یا تک همشون رو از نظر گذروندم تا باالخره سوژه  تک

از    دهیدادم که ترس ری تغ زشیرو به سمت م رمیو مس   دمیهم کش یتو  دیرو شد  هاماخم
که داشت گفت: خا.. خا.. خا.. خا.. نم، م.. م.. من... من،   یجاش بلند شد و با لکنت زبون

 مو.. مو.. مو.. مو.. مو..

 و کالفه نگاهش کردم. ستادمی تو جام ا یحرص

 ه؟ یبق دمیموهات، خب فهم  -

 و با اشاره به سرش گفت: مو.. مو.. موهام رو.. کو.. کو.. کو..  دی کش یقیعم نفس

 ! یبرو بعد دمیتاه، فهمفرستادم و گفتم: کو رونی نفسم و ب یعصب

 !کنمی گفت: نم  ییهویحبس کرد و    نهیرو تو س نفسش

فرو رفت و   یصندل ی شدم که تو کی قدم بهش نزد  هیابروم رو باال انداختم و  یتا  هی
 ..  تر.. تر.. تر.. تراش مو.. مو.. مو...شیبا.. با.. با ر د،یگفت: شم.. شم.. شما او.. او..اومد

 و پرحرص لب زدم: موهاتون رو کوتاه کنم؛ خب؟  دمیهم ساب  یو رو   هامدندون 
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 شل.. شل.. شل.. شل.. دیآ.. آور.. د یچی.. قی.. قیق -

:  دمیداد و بعد آروم غر یبد یسکوت کالس صدا   یکه تو  دمیکوب میشونیپ یرو  محکم
 شلوارتون و پاره کنم؛ خب؟

وقت، ُم.. ُم.. و طلبکار گفت: اون.. اون.. اون   ستادی جدا شد و پرو پرو تو جاش ا  یصندل از 
 ُم.. ُم.. ُم..

 نگاهش کردم و گفتم: مو؟  منتظر

 و به نشونه نه تکون داد و دوباره گفت: ُم.. ُم.. ُم.. سرش

 و گفتم: مرغ؟  دم ی حرفش پر  ونیم

تکرار کنه که زود تر گفتم: موس؟   سرش رو به نشونه نه تکون داد و خواست  دوباره
 ..یمعاون؟ مد  ؟یمونا؟ مصطف ؟یمحمد؟ مرغاب  ک؟ی موز 

 تکون داد و دوباره گفت: و.. ُم.. ُم.. ُم.. دی و سرش و به نشونه تا  دیحرفم پر   ونیم

 یچ ن ی ا دونهی م یبچه ها گفتم: کس هیفرستادم و رو به بق رونیام رو بخسته  نفس
 بگه؟  خوادی م

 دستش رو بلند کرد و گفت: خانم ما. شی دست بغل

شما   گهیم  ینگاهش کردم که از جاش بلند شد و حق به جانب گفت: خانم، احمد  منتظر
و معاون مدرسه   ر یکه مد  یدر حال د،یشلوار کن یما رو کچل و ب   دیآورد ن یو ماش یچیق

 انصافه؟  نیا  ای آ ؛یمدرسه که انگار اومدند عروس انیم  یجور هیخودمون  

که ما   ی چ یعنی گه؛ید گهیراست م  یرو باال فرستادم که ادامه داد: خانم احمد  ابروهام
  کنند؟ینم تیمعاون مدرسه رعا   ریو مد  رهایکدوم از دب چیه یول میدار  تیانقدر محدود 

 فقط واسه ماست؟  کنندی نم تیرعا  هیپس چرا بق ؟یمکان آموزش نیگی مگه نم
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هام رو پشت کمرم بردم و  کردند که سالح  دی کالس هم حرفش رو تا یها بچه هیبق
طور که  هم قفل کردم؛ تو جام دور زدم و راه اومده رو برگشتم و همون   یهام رو تودست 

و    ریمد  نی رو با ا  فمیخب! من امروز تکل یلیگفتم: خ داشتمی رو با دست آزادم بر م فمیک
  دیرو به رو بشم با یاصحنه  نیفردا با همچباشم که  فتهاما گ کنم،ی معاون مشخص م

 ماماناتون! مفهومه؟  شیپ دی شلوار بر یکچل و ب

 شنوم؟ ی کردم و داد زدم: نم یظیسر تکون دادند که اخم غل  آروم

  خواستمی جور که مسر تکون دادم و همون  ت ی باهم جوابم رو دادند که با رضا همه
 !  دیرسونی کالس هم م هیبرم گفتم: به بق رونیب

بود  ی الغر اندام و قد بلند بایکه پسره تقر یبه احمد  ینگاه میو ن  ستادم یجام ا  تو
خدا خبر ببره که تا بگه هم خودش و هم اونا رو سکته   بنده  ن یا دی انداختم و گفتم: ند 

 . دهیم

 به کالس انداختم و خارج شدم که... ینگاه کل بعد

 

 . دیچیو جلوم پ یکل یزمان مرد ه هم

و    دهیافته که ترس یب از دستم  نیو کم مونده بود ماشزده تعادلم رو از دست دادم  هول
 گذاشتم. فمیو فورا داخل ک دمشیپر اضطراب رو هوا قاپ

 طرف بلند شد. یفرستادم که صدا  رونی نفس حبس شدم و ب بعد

 . دیمتوجه نشدم داخل کالس د؛یعه.. ببخش  -

  یها به چشم یسرم رو بلند کردم و با نگاه فتهیب که احتمال داشت  ی از اتفاق بد یعصب
من اون تو بودم؟ آدم   ؟یمتوجه ش دی خواستی م ی چجور ؟ی: متوجه نشددمیغر شیعسل

چه وضع اومدنه؟ مگه دنبالتون کردن؟ کالسه    نی! ا رهیگی عاقل احتماالت رو در نظر م
 .دیرسیم  شباالخره به خورنش،ی خودتونه نم
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رو نگاه  من در کالس رو که چهارطاق باز بود و همه داشتند ما  تی از عصبان  متعجب
من بدهکار شدم آره؟   نکهیها! مثل ا دیببخش یلیبست و طلبکار گفت: خ کردندی م

 دیری م دی اومدنه؟ مگه دار  رونیچه وضع ب  نیخودتون بود! ا ریمن که نبود؛ تقص  ریتقص
اصال شما داخل   شدم؛ی شتم وارد کالسم مدا من  د؟یچیپی که مثل جت م  دیری مجرم بگ

 طور بشه؟   نی که حاال ا دیکنیم   کاریکالس من چ

گردن من؟   ینداز ی و م یهمه چ ی: داردمیغر یهام رو مشت کردم و حرص دست  یعصب
  نیبعدشم من معاون ا  ر یبگ لچر یو  ی راه بر  یستی محترم! بلد ن  یآقا ییمقصر شما 

 ام؛ به خودم مربوطه کجا برم کجا نرم...مدرسه 

  یکیکه  دهیمملکت به کجا رس  نیخدا بب یگفت: وا یو با پوخند عصب  دیحرفم پر   ونیم
 .شهی معاون م  ادیم  شهیپا م  شی لباسشو نیاز پشت ماش  ن،یمثل ا

 مون زن نشده بود که شد.ما؟ معاون مدرسه   میری م م یکجا دار به

 لگد به ساق پاش زدم.  هیار دادم و با پاشنه کفشم هم فش  یو رو   هامدندون 

  یکجا ی. تو که مرد یها! تو خوب کنمی شل و پلت م زنمی راه ننداز که م یتی بحث جنس -
  چیه یدو هزار ریدب یمملکت زد  نی به سر ا یچه گل یکنی بدبخت؟ فکر م یرو گرفت ایدن

 یکنی م  ینیفلسفه چ د؛یبگو ببخش ییمقصر تو گمی م ؟ی ستیندون، که راه رفتنم بلد ن
 واسه من؟ 

فرو کرد و گفت:   شی اقهوه   یموها یفرستاد و دستش رو تو  رونی نفسش رو ب کالفه
راه رفتن   نامهی گواه یبکشه. راست یکروک ادیب یک یزنگ بزنم  دی! من باشهینم یجورن یا

 ؟ ید ینرس یهنوز به سن قانون  ایخانم محترم؟   یدار

چرت و پرت   یو داد زدم: من حوصله   دمیرو به بازوش کوب فمیک تیزور حرص و عصبان از 
 لندهور! نمیتو رو ندارم؛ بکش کنار بب ی ها

توجه به دهن بازش که واسه حرف زدن باز شده بود، از کنارش رد شدم و از چند   یب بعد
 ها رسوندم.باال رفتم و خودم رو به دفتر  ن ی سالن پا  یتا پله
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  گهید نی ا زنه؟ی حرف م یطور ن یکه با من ا  هیفکر کرده چه خر  ت؛ی الدنگ قزم  یپسره 
  نیمدرسه کلش دردسره؛ پدرم در اومد تو ا   نیراهم سبز شد؟ ا  یکه جلو  یاکدوم اعجوبه 

 دو روز. یکی

 . زهیری مدرسه م  نیا  واری از در و د  ،یکیبدتر از اون   یکیخبره آخه؟ پسر و مرد،   چه

 هم اضافه شد. یو آبدارچ  ریمعاون کم بود، دب  ریواه! خدا صبر بده به من؛ مد  واه

  فمیداخل ک نیبه ماش ینگاهم ین ستادم؛یا  یدر دفتر فتوح یو جلو دمی کش یقیعم نفس
 . دمیکش یانداختم و نفس راحت

سپردمش دست    ایخدا  شم؛یخالص نم مای ن یاز غرغرها  وفتهیخش روش ب هی اگه
 رو بترسونم! هانی ط کردم خواستم اخودت، اصال من غل

اما بعد   ومدین ییصدا   چیو چند تقه به در زدم؛ اول ه دمیام کشبه صورت و مقنعه  یدست
 ه؟ یجواب داد: ک ییخوابالو یدوبار تکرار صدا یکی

  یفتوح دمی و داخل رفتم که د  دمیرو کش ره یابروهام رو باال فرستادم و دستگ  متعجب
 .کنهی خمار بهم نگاه م  یهاچشم  یپهن شده و از ال  زیم  یرو

رو درک کرد و   تشینگاه کردند، موقع کمیو متعجب فقط بهش زل زدم که بعد  جیگ
 تو جاش نشست.   عیسر 

 شده؟ چه خبره؟  یچ ه؟یو هول زده گفت: ک دی خوابالوش کش ی هابه چشم  یدست فورا

مچم انداختم و متفکر گفتم:   یبه ساعت رو  یابروم رو باال انداختم و نگاه یتا  هی
 د؟ ید یخواب عیانقدر سر  یمالقاتمون گذشته؛ چطور  نیساعت از آخر میسرجمع ن

 ؟ یزن ی خانم؟ چرا تهمت م دمیخواب یمن ک دم؟ینگاهم کرد و گفت: من خواب جیگ

 ! نیهام بسته شد؛ هملحظه چشم  هیکه  کردمیجا م ها رو جابه فقط داشتم پرونده من
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حدقه چرخوندم و گفتم: دانش آموزها موهاشون رو کوتاه   یهام رو تو چشم  پکر
 .کنندی نم تی مدرسه خودشون رعا  یرها یو معاون و دب  ری چرا؟ چون مد کنند؛ینم

نگاهم کرد و گفت: خب  ت ی گذاشت؛ با جد زی م ی رو تو هم گره کرد و رو هاش دست 
 کوتاه نکنند. ها هم  نکنند؛ اون 

  هیاز فردا  دیخوا ی که نکنند؟ م یچ یعنیگفتم:  شیخونسرد  نیاز ا یو حرص  متعجب
 ببندم؟  یموهاشون رو دم اسب ام یشونه بردارم ب هیو    سیبسته چهل گ

 گفت: نه خب کوتاه کنند به من چه؟  ال یخیباال انداخت و ب یاشونه

 چون شما موهاتون بلنده. کنند؛ی و گفتم: خب کوتاه نم دمیبه صورتم کش یدست

 من کجاش بلنده؟   یمن بلنده؟ موها   یو گفت: موها  دیبه سرش کش  یدست

 قاطع گفتم: بلنده!   یچپم رو به کمرم زدم و حرص دست

 .کنمیو لجوج گفت: کوتاهه! من موهام رو کوتاه نم د یهم کش یهاش رو تو اخم که

 . دیکنی قدم به جلو برداشتم و دوباره گفتم: بلنده! شما هم کوتاه م هی یعصب

کوتاه باشه؟ چه سود و   دیاز جاش بلند شد و گفت: به من چه؟ اصال چرا با  یحرص اونم
 واسه ما داره؟   یضرر

 قانون!  ؟یفهمی نونه؛ م: قادمی م رو سمتش گرفتم و غر اشاره   انگشت

 ایکچل که به دن اد؟ی به چه کار م قای قانون دق نی زد و گفت: قانون؟ ا یامسخره  پوزخند
کچل کار   م،یری کچل دانشگاه م م،یر یم  یکچل که سرباز  م،یری کچل که مدرسه م م،یا یم
 میمو داشته باش ی. پس کم یریمی پس فردا هم کچل م م،یکنی م یکچل زندگ  م،یکنی م

 ما؟ 

 کوتاه؟   ایهوا تکون داد و گفت: اصال تو خودت موهات بلنده   یدستش رو تو  تخس
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گفتم: چه   کردمی م رو درست مطور که دوباره مقنعهدستم رو به سرم زدم و همون  کالفه
   ؟ یفتوح یبه من داره آقا یربط

! اصال چرا  دیکوتاه کن دیموهام رو کوتاه کنم شما هم با  دیاگه من با   گه؛یربط داره د -
 منم بلند تره.   یموهاش از موها   ثم؛یمن؟ اوناها م

 گذاشتم و به سمتش قدم برداشتم.  زیم ی رو محکم رو فمیک

 دیکوتاه کن  دیاما شما اول با گم،یبه اونم م -

 .کنمی باال انداخت و مثل قبل غد و لجباز گفت: نوچ من موهام رو کوتاه نم شونه

 د؟ یکنی ابروم رو باال انداختم و گفتم: نم ی ا ت  هیناخواسته  که

 !کنمی تکون داد و زمزمه کرد: بله نم  دی تا یرو به نشونه سرش

کار رو    نینداره، پس من ا   بی گوشه لبم رو کش دادم و خونسرد و شوم گفتم: ع منم
 !... کنمی م

 

که  یطنتیو با ش دمیکش رونیب فمیرو از داخل ک نیو متعجب نگاهم کرد که ماش جیگ
 بار تو وجودم رخنه کرده بود تکون دادم.  نی اول یبرا  دیشا

ور و اون  ورن یا  یمن ه یله یشد که به وس رهیدستم خ یتو  نیبه ماش رونی و ح  منگ
شده باشه، خشک شده بود و نگاهش با دستم تکون  زم یپنوتیانگار که ه شد؛ی م
 .شدی و درشت م زی هاش رو چشم  خوردی م

شدم که به   کیبهش نزد  گهی قدم د هیانتظار، دستم رو ثابت نگه داشتم و   ن یز اا کالفه
  تیابروهاش انداخت و با جد نیب یظیاز جاش بلند شد؛ اخم غل عی خودش اومد و سر

  کنه؟ی کار م یچ نجای ا  نیماش نی گفت: ا

 نگاهش کرده و ابروهام رو باال انداختم. متفکر
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 مال خودمه!  -

رو به عقب هول داد و پشتش پنهون شد و کالفه گفت: منم نگفتم ماله عممه؛  شی صندل
 . کنهیم   کاریچ  نجایا گمی م

 کردنش، خونسرد گفتم: من آوردمش!   یعصب شتریب یباال انداختم و برا  شونه

خودش    ؛یتو آورد دونمی رو کرد و گفت: مموهاش ف یدستش رو تو  یبار حرص نیا که
 که بال نداره، داره؟ 

 ؟ یکن  کاریباهاش چ یخوا ی باال انداختم که ادامه داد: م شونه

فرستادم   رون یداشتم، نفس رو محکم ب یحساب یاعصاب خوردگ هینه انگار که االن  انگار
  خوامی هام مشهود بود لب زدم: مچشم  یهام نه، اما تو لب   یرو دی گه شا  یو با لبخند

 پشه بکشم.

 شدم. ره یرو روشن کردم و به اطراف خ نیماش

 . ستین یهاتون کجاست؟ مگسم بود مشکلپشه -

که   یکم طنت یشده باشه نگاهم کرد که تمام شوق و ش رهیخ یروان ماری ب کیکه به   انگار
حاکم صورتم شد و   م،یگیخونسرد و خشک همش یافه یرفت و ق نی تو وجودم بود از ب

  کاریتراش چ شی ر نیگفتم: با ماش داشتمی مبعد همون طور که آروم به سمتش قدم بر
 کرد؟   شهی م

 کچل کنم، مفهومه؟  فهمهی رو که قانون نم یکس آوردم 

بهتون   ی ک ؟ی و با استرس زمزمه کرد: به چه حق  دیکش یپشت صندل شتر یرو ب خودش
   د؟یکن یکار نی اجازه داده که همچ

 رو به سمتش گرفتم. نیرفتم و ماش زی ابروم رو باال انداختم و پشت م یتا  هی
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درسته رو انجام   دونمی که خودم م یکار رم؛یگی دستور نم یچکیکس! من از ه چیه -
 . دمیم

 ...هویکه  دمی رو جلوتر کش نیشدم و ماش کی نزد باز 

 

  یو معاون خوب یفهمی م یهمه چ یگفت: ادعا دار یش و عصبهر دو دستش گرفتت با
   ؟یراه انداخت یبعد واسه من بچه باز  ،یهست

رو؛ تو حق   نی ماش  نیکارها؟ بده من ا  نیا یچ یعنی : دیو غر   دیسمت خودش کش  شتریب
 .یرو ندار یکن فیتکل نی واسه من تع  نکهیا

داد زدم: دستت   یغیج یگرفتم و با اخم و صدا  ن یدستم رو هم به ماش یکیاون   یعصب
 یآموز بفهمونبه پونصد تا دانش  یکه هنوز نتونست یهست یخوب ریور! تو مدو بکش اون 

 .یدونی نم یچیه  نیکه از قوان یموهاشون رو کوتاه کنند؛ تو خوب

در  یباز  ر ی ش یدار ومدهیکه هنوز ن یبه سرتاپام زد و جواب داد: نه پس تو خوب یپوزخند
  یموهاشون بلند باشه؟ چ شهی م  ی. خب مگه چیرسی جا نم چیکارها به ه ن یبا ا ،یاریم
 شه؟ یم  یشلوارشون تنگ باشه؟ ها؟ چ شهی م

 که داشتم زور زدم. یهم فشردم و با تمام توان  یرو از حرص رو  هامدندون 

مگه سالن    نجایا  شه؟یکم م یز ی چ یاز کس  شه؟یم  یبشه چ تی رعا  هان یا  یو اگه همه  -
 ! نیقوان ؟یفهمی داره م نی مد و پوشاکه؟ قوان

که کنترلم رو از دست   دیجواب به سوالم، چند قدم عقب رفت و با تمام زورش کش بدون
رو   زی رو ول کردم و م نیماش ی ضیاز افتاد، غر  یری جلوگ یدادم و به جلو پرتاب شدم؛ برا

 م داشت.هحرکت نگ یب ،یزیپرت شدنه چ یزمان صدا که هم  دم یچسب

هاش از هم جدا بود و  دوختم که دست  ینگاهم رو به فتوح  دهیدهن باز و ترس با
 .کردی نگاه م نیمتعجب اول به من و بعد به زم
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نگاهم رو به  یرو نداشتم، اما مجبور رفتی که تو سرم رژه م  یزیچ دنید طاقت
 سرم گذاشتم. یدوختم و دستم و رو  مای ن نیماش یها کهیت

 بود.  زیهمه چ ماین یشدم که برا مایش یکادو  نی اول یره ی سرخوردم و مظلوم خ  زیم کنار

  شیر نی اون... اون عاشق ا دادم؟ ی رو م مایجواب ن یچ د یبا کردم؟یم  کاریچ دیبا  حاال
 تراش بود. 

رو   زش ینه چندان ر یها کهیشدم؛ ت کی تو سرم زدم و بغض کرده بهش نزد  گهیدونه د هی
 لب زمزمه کردم: بدبخت شدم!  ر یهام گرفتم و ز دست  نیب

بده من بده   گمی م یگفت: ه نیبه ماش رهیپاهاش نشست و خ یهم کنارم رو  یفتوح
 ! یکار کرد یچ نیمن؛ بب

صورتش گرفتم؛ با   ینگاهم رو سمتش برگردوندم و انگشت اشارم رو جلو  زیو ت یعصب
! تو  شیقفل شدم زمزمه کردم: تو شکوند  یهادندون  یز الو ا دمیکش  یقیزور نفس عم

االن درستش   نیهم دیبا ؛یدرستش کن  د ی. بایکه مال من بود رو شکوند یتراش شیر
 !یکن

 ابروهاش نشوند و شونه باال انداخت.  نیب یاخم

. شدینم طورن یا  یکرد یخودت بود؛ اگه مثل داعش بهم حمله نم ریبه من چه؟ تقص -
 من فقط از جونم دفاع کردم. 

با اون من رو   ی خواستی م ، یکنم؛ تو قصد جون من رو داشت تی ازت شکا تونمی م  تازه
 .یبکش

 انگشتم رو جمع کردم و مشتم رو طرف فکش بردم.  ش،ی پرو نیاز ا   متعجب

مگرنه هر   ؛یکنی و خودت هم درستش م یمن رو شکوند  نهی! تو ماششی تو شکوند -
 ! ید یاز چشم خودت د  یدید یچ
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تو خودت رو   نکهیمثل ا  یداد و دستم رو پس زد و گفت: ه لمیتحو یامسخره  پوزخند
  گمیبهت نم یچیه ینیبی اگه م ؟ی کن دیکه من رو تهد یباش ی! تو کیگرفت یجد یلیخ

تراش   ش ی ر نی ماش  هیمثل تو رو که به خاطر  ی دختر هیخوش ندارم  نکهیبه خاطر ا 
 باز بگم؟  ای  یدیکنم. فهم  کار یجنجال به پا کرده، از کار ب طورن یا

 شاه رگش گذاشتم و... یتراش رو برداشتم و رو ش یر یغه یت یحرص

 

هستم. تو    یمن ک  یدیهنوز نفهم نکهی: حرف دهنت رو بفهم! تو مثل ادمی لب غر ریز 
که  یتراش شیر  ؛ینامزدش بود شکوند یکادو  نی تراش برادرم رو که اول شیر  نیماش

مگرنه هم   یو بهم برگردون ی درستش کن دیبود. خودت هم با زتریعز یبراش از همه چ
رو به آموزش و   هاشی مدرسه و خرابکار  نیاو بم  زی امروز تمام ر نی هم هم کشمت،ی م

 دوباره بگم؟  ای ! مفهوم بود دم یپرورش گزارش م

نگاهم کرد؛ متقابال   رهیهام دوخت و خرو به چشم شیانگاه قهوه  ،یترس چیه  بدون
  ریکو  هیجز   ی زیکنم، اما چ دایتوش پ یترس و کالفگ یاهاش شدم تا ذره چشم  یره یخ

 نداشت. یاده ی نشد و کنکاشم فا بمیداغ نص

دستم سردم   یدست گرمش و رو یبه گردنش فشار دادم که به آروم شتر یرو ب غیت یعصب
دستم رو پس  یابت نگه داشت که به خودم اومد و عصبث  یاگذاشت و چند لحظه

 .و ازش فاصله گرفتم  دمیکش

شدم که دستش   رهیشدش خ  دهیبر یبه گردنه کم دهیپرت کردم و ترس ن یزم یو رو  غهیت
به گردنش به حالت مسخره جلو دهنش گذاشت و گفت:   یرو مشت کرد و بدون توجه

  یغهیت ، یمداد ،یندارم! امروز فردا با خودکار یجان تیامن گهی تو رو خدا؟ من د ینیبی م
 .یکشی من رو م یزی چ یتراش

  یشخندی نگاهش کردم که با ن رهی عقب رفتم و خ یکه سر دیرو به سمتم کش خودش
  نیبب ؟ی ترسی من بترسم تو م  نکهیا  یبه جا بعد ،یمن رو بکش یخواست ی گفت: تو م
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برام   یباال سرم، زندگ یا یروز م هیباشم که تو  نی معاون جون اگه قرار باشه من به فکر ا 
 . شهیم اهیس

جون من   الی خیتو ب خرم،یبرات م  نی ا  نیتراش ع  شیر  هیمن  م؛یبکن یا معامله   هی ایب
 ؟ ی شو! اوک

که تو   یبلند شدم؛ آب دهنم رو قورت دادم و ضعف  رشیگرفتم و آروم از ز  زیرو به م دستم
تو گوش   یهای گفتم: من به مسخره باز  یشده بود رو کنار زدم و جد ری وجودم سراز 

 ! خوامی تراش رو م شی ر نیامروز ا  دم؛ینم

زد که  یرو برداشتم؛ قدم برداشتم تا سمت در برم اما با حرف  فمیفاصله گرفتم و ک زیم از 
 . ستادمی از حرکت ا

 کنمی فقط خواهش م م؛یرو بخر نیمثل ا  یکی م یخب باهم بر ستا ی اصال آخر وقت وا -
 به جون من نداشته باش!... یکار

 

از جاش بلندش   زی ابروم رو باال فرستادم و متفکر به سمتش برگشتم که با کمک م یتا  هی
 نگاهم کرد.  یشد و با لبخند مشکوک

وجه!  چی شومش لب زدم: به ه افهی به ق رهیآب دهنم رو با صدا قورت دادم و خ منم
به   گهی! درمیگی و م  خوامی تراش و م شی من اون ر  د؛یاریم دیکنی م دا یپ دی ری خودتون م

 .یخودتون مربوط چطور

به   یشلوغ پلوغ افتاد؛ دست ز یم  یپنجر شد و نگاهش از نگاهم سر خورد و رو  اشافه یق
  هیرو داخل دهنش فرو برد و بعد چند ثان شیو لب باال  دیرنگش کش یبکت آ یقه ی

رو   دیکه با یاما از االن بگم، اگه رفتم و اون ،یدونی مکث گفت: باشه هر جور صالح م
 بگردم. یدنبال چ  دونمیچون نم گردم؛ی برم ینکردم دست خال دایپ

به جلو رفتم؛ به طرفش خم شدم و انگشت   یرو به دست چپم دادم و چند قدم  فمیک
 حرف نگاهم کرد.  یصورتش گرفتم که فورا سرش رو عقب برد و ب  یام رو جلو اشاره 
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داستان سر هم کردن   ی! من نه وقت و نه حوصلهگمی م یچ نیخوب گوش بده بب  -
 اونجا؟  ینیبی شما رو دارم؛ اون رو م

و ادامه دادم: برو خوب    دمیتراش کش شیصورتش به سمت ر   یجلو  رو از  انگشتم
 !  اری و ب رینگاهش کن! مثل همون رو فردا برام بگ 

و به طرف در رفتم؛  دمی چرخ  امی کفش مشک یپاشنه  یرو ،یتعلل  چ یبدون ه بعد
کردم و بعد باز کردن از اتاق خارج شدم و   نی رو با خشونت چند بار باال پا رهی دستگ

 . دمیانداختم و در رو محکم کوب  یوارم رو به فتوح  دیگاه تهدن نیآخر

هام و  اومده و کار احمقانم و صد البته ضعفم، دندون   شیو ناراحت از اتفاق پ یعصب
 محکم به سمت دفتر رفتم.  یهاهم فشار دادم و با قدم   یرو

هام، کل سالن خلوت و قطور  تق کفش تق  یکه صدا  داشتمی قدم برم ع ی محکم و سر  انقدر
 مدرسه رو پر کرده بود. 

و بعد   دمیکش امی مشک یبه مقنعه  یکردم و دست یمکث کوتاه   دم،یدر دفتر که رس یجلو
 آروم و به ظاهر خونسرد، وارد شدم. 

جاشون  و تند تند جابه  زدی ها رو ورق مبرگه   قینشسته بود و عم زیپشت م یچاران
 . کردی و نفسش رو کالفه فوت م خاروندی رو م اش یشونیهم پ یگه گاه کرد،ی م

گذاشتم و   زیم  یو رو  فمیابروم رو باال انداختم و به سمتش حرکت کردم؛ ک  کنجکاو
  یصندل  یرو دمیکشی نه چندان بلندم م یبه مانتو  یدورش زدم و همون طور که دست

 نشستم. 

چشم دوباره به  یقفل کردم و از گوشه زی م یهام و رو و دست  دمی کش یقیعم نفس
 توجه مشغول کارش بود.  یزل زدم که ب  یچاران

  عیچرخوند اما سر   یالحظه یهم کردم که نگاهش و برا  یمصلحت یچند تا سرفه  ناچار
 دوباره گرفت و مشغول کارش شد. 
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  یزل زدم و تو  یبه کارش، به نقطه نامعلوم تیاهم یلبم رو گاز گرفتم و ب  یگوشه  یحرص
 افکارم غرق شدم. 

 

نکنه واقعا قاتل   ه؟یچ گهید دنمیکش غهیبود که من انجام دادم؟ ت یاچه کار مسخره  اون
 . دمایپسر مردم رو بر   یگلو یراست یشدم و خبر ندارم؟! راست

 .یاون دار یبه کله  کاریبگه تو چ  ستین یکیبارم نکرد؛ آخه  یزیچ خوبه

 کردم.  یو اخم پررنگ  دمیدست راستم کش یچپم و رو  دستم

  یهول کردم که انگار چه اتفاق یجور هیتا االن وسط صد تا پسر بزرگ شدما؛   خوبه
 دست من!  یکرد دستش رو گذاشت رو   یپسره هم غلط اضاف نیا  یافتاده. ول

 هام رو از هم باز کردم. کردم و دست  ترظ ی رو غل اخمم

تنه  هی رو  همه  زدمی شاه رگش و م یکاشک دم؛یدم که گردنش و بر کر  یخوب کار اصال
 . دادمی نجات م

بود   نیبهتر از ا  شدم،ی و بعد مجازات م کشتمیم   گه؛یو اعدام بود د  یفوقش زندان فوق
 که هر روز دق مرگ بشم.

 .دمیکش یچونم زدم و آه  ری تراش، دستم و ز   شیرو کج و کوله کردم و با فکر ر افمیق

تراش رو چرا   شی گرفته؟ ر  تی بگه مگه بچه باز  ستین یکیها! آخه  کردم  یرکا عجب
درست   یچه دردسر  نیبب شد؟ی نم یکردی م دیتهد یچیمدرسه؟ حاال با همون ق  یاریم

 . ستیبد ن یعاقل بش کمی! از ین ی کرد

تو افکارم غرق بودم که با  توجهی ضرب گرفته بودم و ب زیم  یدستم رو یهاناخن  با
 به خودم اومدم و نگاهم رو چرخوندم.  یچاران یصدا 
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ون  ا  می بر  ستیبهتر ن شه؛ی شروع م رانیدب یجلسه  گهید قهیتا پنج دق بیخانم اد -
 دفتر؟ 

تکون دادم و از جام پاشدم؛ اونم همراهم بلند شد و   دی تا یسرم رو به نشونه  حرفیب
 .میباهم از دفتر خارج شد

به   یکه ناخواسته سرعتم رو کم کردم و از پشت نگاه میراه افتاد  رانی به سمت دفتر دب 
 انداختم. پشیت

 اش رو پوشونده بود. کل باال تنه  شیبود و کت مشک دهیپوش یکتان مشک شلوار

 و صد البته از...  اومدی پشت که جذاب به نظر م از 

 کردم.  ادیخاتمه دادم و دوباره سرعتم رو ز  ضمیتکون دادنه سرم به افکار مر  با

 بود؛ انقدر گفت معاونه که منم کنترل نگاهم رو از دست دادم. ما یش ریتقص همش

 . دمیکش یندادم و کالفه به صورتم دست هامی ریخود درگ نی به ا یتی اهم

و وارد    دمیکش  یقیرم؛ نفس عمزودتر داخل رفت و به منم اشاره زد که داخل ب  یچاران
 گره خورد و... بی نه چندان غر  یشدم که همون اول کار نگاهم به نگاه عسل

 

 منقبض شد.   فکم

ابروش رو باال انداخت و متقابال با چشم    یتا هی نثارش کردم که   یا چشم غره  یحرص 
 نگاهش رو گرفت. یاغره 

نگاهم رو به دور تا دوره دفتر   همه بال که باهم به سرم نازل شده بود، نی از ا یعصب
 رو از نظر گذروندم. رهایدب یدوختم و همه 
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جوون و البته   یرها ی دب نشونیمسن بودند، اما در ب  یها مردها  یشتر یگفت ب شهی م
شکل و دراز وسط دفتر نشسته بودند   لی مستط زی که همه پشت م شدی م دایخانم هم پ

 .خوردندی م  یو چا 

همه جواب دادند   با یکه تقر  می کرد ییو سالم بلند باال  میبه طرفشون رفت یهمراه چاران به
 .ادی ب ریمد  یتا آقا  میو ما هم بدون حرف نشست

 آوردند. فی که باالخره افتخار دادند و تشر   میعالف بود یا قهی پنج شش دق هی

 ورودش ناخودآگاه نگاهم به گردنش افتاد که چسب زخم زده بود.  با

  یبرم و عذرخواه خواستی م انجام داده بودم و عذاب وجدان داشتم؛ دلم  یابچگانه  کار
 .دادیکنم اما غرورم اجازه نم

  یکه باز نگاهم قفل نگاه عسل میندادم و نگاهم رو ازش دزد میقلب یبه خواسته  یتی اهم
  مایتراش ن شیر  خواستیپسر معلمه افتاد؛ همون پسره که راه رفتند بلد نبود و م  نیا

 رو بشکونه. 

ملعون    نیوقت ا دعوا کردم؛ اون  اروی  نی برخورد با ا هیخدا، من چقدر به خاطر  یه
 کرد.  رشیشزد و خورد و خاک  هیمفصد در عرض چند ثان

رشد موهات ده برابر   شاهللیا  ،یو شکوند  تراشم   شیبشکنه که ر شاهللیتراشت ا  شیر
 .یبمون یک یکچله خ ادین رتیزن گ شاهللیا ،یها بش یجنگل هیرو ببندند شب شگاهیبشه آرا

  یو نشست؛ دست  دیرو عقب کش های از صندل یک یبهش انداختم که   ینگاه یچشم ریز 
جلسه،  نی ا  لیخب! دل یلیبه جمع گفت: خ رهیو خ د یکش اشی پرپشت مشک یتو موها 

طرز کارشون با ما    ایمدرسه هستند و گو   دیبود که معاون جد بیشما با خانم اد ییآشنا
  یهاجلسه رو بذاره تا صحبت  نیکردم ا  هشخوا  یچاران یفرق داره؛ من از آقا  یلیخ

 . میبش و با روند کارشون آشنا میرو بشنو  بیخانم اد

  یاول من تک تک شما رو معرف دیبه جمع انداخت و گفت: عه... خب بذار ییگذرا نگاه
 ! بیسراغ خانم اد  میکنم و بعد بر



 آوارگان عشق 

93 
 

که اشاره   یکردند؛ به هر ک ی شروع کرد به معرف  رهایسمتم برگشت و با اشاره به دب به
 .کردم ی م یبمونه اظهار خوشبخت  ادمی اسمشون  نکهیو بدون ا دادمی تکون م یسر کردی م

 .دیبه همون پسره رس نکهیرو رد کرده بود تا ا   رهاینصف دب بایتقر 

شد و    خی گوش دادم که با گفتن اسمش تمام تنم  یدقت نگاهش کردم و به فتوح با
 برگشت. میزندگ  یاهیتلخ و پر از س یذهنم به دوره 

 .یمیش  یرها یدباز  گهید یک یهستند،   ایآرمان پو  یآقا  شونمیو ا  -

 

نثارم   ییابروش رو باال انداخت و لبخند آشنا  یتا   هیو پراسترس بهش زل زدم که  جیگ
 کرد.

زل  یو به فتوح میهام معلوم بشه، نگاهم رو تند زد حال درونم از چشم   نکهیترس از ا  با
بودم   یاما من پر از نگران کرد،ی و اون اشاره م نیو به ا  زدی زدم که پشت سر هم حرف م

 متوجه نشدم.  یچ ی و از کل جلسه ه

 و نگاه آشناش. دیچرخی و ذکرم همش حول اون اسم م فکر

چرا   فتادم؟ین ادشی هاش زل زده بودم تو چشم  یهمون اول متوجه نشدم؟ چرا وقت   چرا
 فراموشش کردم؟  

 تونمی ا نمچر  ه؟یحس من؟ مگه چند سال گذشته؟ حس االنم چ ای کرده  ری تغ اون
 کنم؟  افتیبه جز تنفر در  یزیچ

 ...چرا

 یچشم ریبه خودم اومدم و فورا از جام بلند شدم؛ ز  یفتوح دیخسته نباش یصدا با
انداختم و با گفتن خسته  کردی رو مرتب م هاش له یکه داشت وس یبه چاران ینگاه
  خکوبیش م زودتر از همه خارج شدم و به سمت دفتر قدم برداشتم که با صدا  د،ینباش

 شدم.



 آوارگان عشق 

94 
 

 !از ین -

کردم به   یکه داشتم قورت دادم و به طرفش برگشتم؛ سع  ی حسیدهنم رو با تموم ب آب
 هستم! ب یزمزمه کردم: اد یزیخودم مسلط باشم و با اخم ر

دارش رو به نگاه سرد و  و تب شی نگاه پر تشو ستاد؛ی روم ابهرو بهم رسوند و رو  خودش
در کالس   یکه جلو  شهی دختر؛ باورم نم ی! چقدر عوض شد از یدوخت و لب زد: ن روحمیب

 نشناختمت. 

زمزمه کرد:   یاو با تک خنده  د یفقط نگاهش کردم که دستش رو به گردنش کش حرفیب
ن رو  تو هم م ؛ی. تو چینبود؛ هنوزم مثل قبل جسور رو متکبر یاما حدسش کار سخت

 ؟ ی شناخت رید

  یرحمی تر کردم و با ب ظیهام رو غلاخم  نیبه خاطر هم تونستم،یاما نم  خواستمینم
 تمام لب زدم: شما؟ 

از حرفم، دستش   رون یو ح جی قدم به عقب برداشت؛ گ هیبه کل متعجب شد و   اشافه یق
 ؟ ی شناسیموهاش فرو کرد و کالفه گفت: نم  یرو تو 

  ینه تکون دادم که حرص  یسرم رو به نشونه  الیخیختم و بابروم رو باال اندا یتا  هی
 ...هویبگه که  یزیهاش رو به هم فشرد و دهنش و باز کرد تا چلب 

 

 ها دوخت.گرش رو به اون حرفش رو خورد و نگاه سرزنش  یو چاران  یفتوح یصدا با

ها برگردم که کنار هم  به طرف اون  یرو حفظ کنم و عاد میتفاوت یکردم نقاب ب یسع منم
 . کردندی بودند و کنجکاو به ما نگاه م ستادهی ا

شلوارشون فرو کرده بودند و پر از سوال نگاهم  بیهاشون رو داخل جدو دست  هر
 .کردندی م
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دو تا مثل   ن یکه چقدر ا  کردمیفکر م  نیبودم و به ا  رهی بهشون خ حیتوض  ا ی  یحرف  بدون
و    ستادنی داشته باشند، اما فرم ا یبارز  یها و اخالق تفاوت  افهی ر قاز نظ  دیهم بودند؛ شا

و مرهم به   قیرف هیبود داشتن   یو قطعا که نعمت دادی بودن م یکی  ینگاه کردنشون بو 
 شکل.  نیا

 اومده؟   شیپ یمشکل -

به آرمان انداختم که هنوز   ینگاه میبه خودم اومدم و ن دیازمون پرس یکه چاران یسوال با
 و ناباور بود. یحرص

تموم   ادی نمش،یبب گهی بار د کی اگه   کردمی فکر م  شهیبود؛ هم طورنی خودم هم هم یبرا 
بود که   نی ا  تی اما واقع افته،ی و باز دلم به لرزه م  افتمی م میزندگ نی ری خاطرات تلخ و ش

که   ییها و درد یزنده دار اون همه شب  یبرا  تونستمی نداشتم؛ فقط م یمن واقعا حس
 و بس!   نیمتنفر باشم. هم دمیکش

بگم که   یزی و خواستم چ دمیام کشبه مقنعه  یدهنم رو با صدا قورت دادم و دست  آب
که   میگفتیم  نیو از ا  میکرد یباهم صحبت م  میداشت  ؟ی آرمان زودتر گفت: نه چه مشکل

تو   ی عنی م؛یشناسی قبله هم رو م یلیاز خ از ی . آخه من و نمیهم و شناخت ری چقدر د
 هم...  یمدت   یو البته برا  می دانشگاه باهم بود

 یلیکه حاال به دال میگفت: نامزد بود  ریرو خورد و نگاهش رو به من دوخت و دلگ حرفش
 نشد که بشه!... 

 

شده   رهیبه ما خ ج یو به اون دو تا زل زدم که متعجب و گ  دمیبه صورتم کش یدست کالفه
 بودند.

بله و االن   م؛یزمزمه کردم: بود   یاهام رو پشت کمرم قفل کردم و با تک سرفه دست  بعد
 ! میستین
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رنگ بود لب زدم:  یکه االن برام فقط عسل ییهابه چشم  رهیطرف آرمان برگشتم و خ به
از   شتریب تونمی ندارم؛ نم می اما متاسفانه تا  ا،یپو  یآقا  دمتونیخوشحال شدم دوباره د

 هدرش بدم.   نیا

 سر تکون دادم و با گفتن »با اجازه« از کنارشون رد شدم. هی

احساس خودم رو روش پرت   یحال و ب یرسوندم؛ ب زمیدفتر رفتم و خودم رو به م داخل
 گرفتم.  امیشونیکردم و دستم رو به پ

صبر   چ،یکه ه  وبیهمه بال با هم صبر ا  نیتحمل ندارم! بخدا ا  گهیمن، من د  یخدا  یوا 
 .خوادی و باهم م غمبریو چهار هزار پ ستی و ب صد

 .دیکوره هم از راه رس یعه عه! َاره و ُارِه کم بود، شمس عه

 ! هیحتم یظاهر شد، چاران بینه! حاال که آرمان از غ شه،ی نم یطورن یا

پسره رو عاشق خودم   نیهم که شده، ا یدو هزار یبزغاله  نیدر آوردن چشم ا واسه
 . کنمی م

االن   ؛یفروخت  یجوجه عمل ه یو به   نی زم یکره  ی دختره رو  نیتو سرت آرمان، بهتر خاک 
 .یشناسی که چرا نم کنهی واسه من چشم و چال کج م

و چنگ زدم و به سمت در دفتر    زیم  یخودکار رو  یهم فشار دادم و عصب یو رو   هاملب 
 ! دمی: نشونت ملب با حرص لب زدم ری پرت کردم و ز 

 

 *** 

 

 #معراج  
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 فرستادم و با جا  رونیرو زدم؛ کالفه نفسم رو ب موت یخونه ترمز کردم و ر  نگیپارک یجلو
  یرو از صندل میاچرم قهوه  فی رو تو جاش پارک کردم و ک میزدن دنده داخل رفتم. ماش

 رفتم. رونیکنارم برداشتم و ب

هم بستم و    نگیدر پارک ن،یزمان با زدن قفل ماش ازمندین و هم  دمیبه دور لبم کش یدست
 رو به دست چپم دادم.  چمیو سو  فیک

 سخت بود. کمیبودم؛ هضم اتفاقات امروز   ج یگ هنوز 

تراش، اون از گردنه من بنده خدا، اونم از   شی شد! اون از ر یقرار بود بشه، چ یچ
 .آرمان  ینامزد

 دختره باشه. نیا  گفتی که م یباور کنم نامزد تونمینم اصال

 بود. یحتم یدختر وحش نیبهتر به هم زد؛ مگرنه بدبخت شدنش با ا  همون

پنجم رو زدم و به گردنم تو   یطبقه  یآسانسور رو باز کردم خسته داخل رفتم؛ دکمه در
 زخم شده بود.   یسطح یلینگاه کردم که خ  نهیآ

 ها. د یبری احمق، واقعا داشت م  هیدختر

 قاتل!   ییجنا

نما   لبخند دندون  هیزل زدم؛   نهیآ ی ام توز رو تأسف واسش تکون دادم و به چهره سر ا هی
در آسانسور رو باز کردم و وارد راهرو   تیهمه جذاب نیخودم دادم و متأثر از ا  لی تحو

 شدم.

قفل بندازم که همون   یرو تو  دیهام رو در آوردم و خواستم کلسمت در رفتم و کفش به
 شد.  انی مهرسا نما یخندون و ذوق زده  یهوا باز شد و چهره  یلحظه ب

 سالم سالم!  -
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کنار در گذاشتم و رو به   یجاکفش یو رو فمیرو باال انداختم و داخل خونه رفتم؛ ک ابروهام
  ؟ یشارژ ه؟یسالم! چ  کیمهرسا گفتم: عل

لبش رو گاز گرفت و با   یکرد؛ گوشه هاش رو تو هم قفلزده در رو بست و دست  ذوق 
 ! وهوی  ،ییکردم. وو  دایزمزمه کرد: کار پ غوشیج غیج یصدا 

 شد. زونیخودش رو تو بغلم انداخت و از گردنم آو  جانیبا ه بعد

 عاشقتم!  ،یمرس یلیخ ،یمرس  یمرس -

 نگفتم. یزیمن که هنوز چ  ؟ی مرس یو منگ از خودم جداش کردم و گفتم: چ جیگ

  نیقرمان، آفر ی مهرسا نیآفر  یبگ یخوای که م  دونمی و گفت: من م  دیجاش باال پر تو
 دونم،ی رو م هان یکار تو حرف نداره؛ خودم ا  دونستمی من م ،یتونی تو م دونستمی من م

 . ارمی بذار برم برات شربت ب یاتو خسته 

نه اتفاقا؛  و خونسرد لب زدم:  دم یبه گردنم کش یبه سمت آشپزخونه بره که دست خواست
 .دونهیحاضر شده با تو کار کنه خدا م   یتعجب کردم، کدوم خر یل یبگم خ خواستمی م

 مظلوم به سمتم برگشت و گفت: کار من بده؟   یافه یگرد شده و ق یهاچشم  با

گفت:    یو عصب  دیبهش زدم و خواستم به سمتش برم که خودش رو عقب کش یلبخند
 ! یستیهم ن  یآبدارچ چ؛یمدرسه که ه  ری کار من بده؟ از تو که بهترم! مد

به عقب هولم داد و از کنارم رد شد که مظلوم سرم رو خاروندم و گفتم: حاال چرا   یحرص
 ها! شربتم کو پس؟  یهم ندار یگفتم؟ جنبه شوخ  یمگه چ  ؟یکنی قهر م

! به  ارهیات برات بطرفم برگشت و با کج کردن دهنش ادام رو در آورد و گفت: بده عمه  به
از   یکی! تازه کارگردانه هم شمیمعروف م  سینو لمنامه یف هیچشم تو هم که شده  یکور

 تر و خوشگل تره!   پیهم از تو خوشت یلیکارگردان هاست. خ نیترمعروف 
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شدم و داد زدم:   رهیهرسا، به دور رو برم خبه م توجهی و ب دمیرو تو هم کش هاماخم
 معروف مامان کجاست؟  سی نو  لمنامهی ف ییهو

 دادم. هیمامان وارد آشپزخونه که همون کنار در بود شدم و به اوپن تک  یصدا با

 . نجامیا -

  یشدم که توسط مامان ه  رهی داخل آبکش خ ی ها ی و به سبز دمیبه موهام کش  یدست
 .رفتی آب م ر یو ز  شدی جا مجابه

 ؟ ی بود نجایسالم! ا  -

ام  حواله   ینگاه میدستش گرفت و سرش رو طرفم برگردوند؛ ن ی های رو از سبز نگاهش
  ومدهیهنوز ن  هی! چیکرد و دوباره مشغول کارش شد و گفت: سالم پسرم، خسته نباش

 ام؟ تو ذوق بچه  یزد

وسط    یناهارخور زیبه م یارو به لبخند کش دادم و به سمتش رفتم؛ با تنه  لبم
با خنده لب زدم:   های سبز نیترب از ب  هیآشپزخونه، خودم رو بهش رسوندم و با برداشتن  

 قبولش کردند؟   یجد یجد

  یو بعد رو دیکوب نکیآب رو بست؛ آبکش و چندبار به س ری چپ نگاهم کرد و ش چپ
 اوپن پهن کرد.  یرو  یا دستمال پارچه 

خواهرت   ی رو یجورن یمعلومه که قبول کردند؟ مگه دخترم چشه؟ معراج زشته، تو ا  -
 مردم.  یالی واو گهی د ،یذاری م رادی ا

  یبه ابرو   یخندم رو کنترل کنم، دست کردمیم یطور که سعترب رو گاز زدم و همون  نصف
دونه است؛   هیباشه؟ اصال خواهره من   ش یزیچ  د ی! مگه بایچیو گفتم: ه  دمیچپم کش

 عقل.  نیر یش کم ی نکهیشوهر نکرده فقط به خاطره ا  ینیبی اگه هم م

  تشی! اذ سی دهنش زد و آروم گفت: ه یبا حرص برگشت طرفم و دستش رو رو مامان
 . رهیگی نکن به دل م
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کودک  کممی گوشه؛یمن خوش ذوق و باز  ی. بچه ییعقل تو  نیری بلندتر گفت: ش بعد
 ونش فعاله، مگرنه از تو صد برابر بهتره.در

از  گرفتمی طور که از شدت خنده لبم رو گاز مدهنم گذاشتم و همون  یو رو  دستم
قبل از   شهی! فقط اگه م دیببخش خوامی رفتم و با خنده گفت: من عذر م رونیآشپزخونه ب

 . رمی دوش بگ هی نشدم برم  یمارستانیت یوونه ی د نکهیا

در اتاق مهرسا   هوای وسط خونه باال رفتم و ب ینگفتم که از سه چهار تا پله  یزیچ مامان
 رو باز کردم. 

گذاشتم و    امنهیس  یو به سمتم برگشت، که با خنده دستم و رو  دی از جاش پر دهیترس
 ! دیتو رو خدا ما رو عفو کن س؛ینو  لمنامهیخانم ف خوامیگفتم: من پوزش م 

بغلش رو به طرفم پرت   یرتش رو جمع کرد و بالش تو صو یکه حرص  دمیبلندتر خند بعد
با صورتم اثابت کنه در و بستم و در اتاق خودم رو باز کردم و فورا   نکهیکرد؛ منم قبل از ا 

 داخل رفتم. 

 

خنده به سقف زل زدم؛    یها ه یوسط اتاقم ولو شدم و با ته ما ی تخت دونفره  یرو
 درسه فکر کردم.سرم قفل کردم و دوباره به م ری هام رو ز دست 

سرتق   خواستی کنم؟ بخرم؟ آخه به من چه؟ مگه من شکوندم؟ م کاریتراش رو چ شیر
 کوتاه؟  ا یآخه به تو چه که من موهام بلنده   ؛یغد وحش ی! دختره ارهیدر ن یباز 

داداشته    یکادو  نیلب زمزمه کردم: به من چه؟ اول  ری هام رو جمع کردم و ز چشم یعصب
  فهموندمی بهت م ،یای باهام ب ی کردی ! فقط اگه قبول مدمیباج نم یکه باشه؛ من به کس 

 .شعوری . سرتق بهیمعراج ک

جام نشستم؛ کتم رو از تنم در   یکه جلوم باشه، لب و دهنم رو براش کج کردم و تو انگار
 رو باز کردم.  رهنمیپ یها آوردم و چند تا از دکمه
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 شده.  یجنوب چه جهنم  نیبب هینجور یتهران اهوا گرم بود؛  چقدر

  نشونیو شلوارک از ب  شرتیت  هیرفتم؛   زمیم  یرو یها جام بلند شدم و به سمت لباس  از 
 تخت انداختم. یجدا کردم و رو 

 رو درش آوردم. رهنمیهام رو تند تند باز کردم و پتمام دکمه  عدی

در اتاق و باز کرد و داخل   هوی   رو به کمر بندم بردم و خواستم بازش کنم که مامان دستم
 اومد.

اما آخه شلوار    یلب زدم: مامان درسته مامانم یبه طرفش برگشتم و حرص دهیترس
 گذاشتند؟  یچ یدر رو برا  گهیزشته د کردم؛ی داشتم عوض م

خودم   یبد ادی به من  ستینازک کرد و با اخم گفت: خوبه خوبه! تو الزم ن یچشم پشت
 . بعدشم من مامانتما؛ خودم بزرگت کردم. دونمی م

  نیهم  یخوا ی االن بزرگ شدما؛ م نکهیگفتم: اما مثل ا  یشدم و حرص رهی بهش خ پوکر
 جا... 

به سمتم   دهیهاش گرد شد و ترسچشم  هویبگه که  یزی و خواست چ  دیحرفم پر   ونیم
 اومد.

و گرفت و جلو    چند قدم عقب رفتم که دستم ی حالت ناگهان  ریتغ  نیاز ا  ده یترس منم
شده   یام رو با دستش بلند کرد و دلواپس گفت: خاک عالم بر اون سرم؛ چ چونه د؛یکش

لعنت خدا به  ؟یخودت رو خفه کن یخواستی م  ؟ی عاشق شد ؟ی کرد یگردنت؟ خود زن
دارن خودشون و پر   یکی یکی مملکت   یجوونا  هگذاشتن ک   ییهام یچه تحر  نیبب کا؛یآمر 

 .کنندی پر م

  جیو گ  دمیکه سرم رو عقب کش د یروون پاش کوب یاش چنگ زد و رو به گونه  محکم
 کاره؟   یکجا کایآمر ه؟یعاشق چ ه؟یچ یواسه خودت؟ خودزن یگی م ی گفتم: عه مامان چ
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مدرک هنوز  ه؟یچ نی ها؟ ا ه یچ نیگفت: پس ا  یو حرص دیهم کش یرو تو  هاشاخم
   گلوته؟ یرو

هاش  حرفش رو عوض کرد و محکم رو هر دو تا گونه هویبگه که  گهی د زهیچ هی  خواست
 و داد زد: بهت حمله کردند؟  دیکوب

 

 جمهورم؟   سی و گفتم: مامان، مامان! مگه من پسره رئ  دمیبه صورتم کش یدست کالفه

تا   ورن یشده؟ از ا  یچ  صاحبتیب  یازم فاصله گرفت و با حرص لب زد: پس اون گلو  کمی
 ور جرواجر شده.اون 

بابا؛ داشتم از بغل   یچیکردم و گفتم: ه زی چشمم رو ر  هیو از درد  دمی به گلوم کش یدست
 اش. کرد به گوشه  ری حواسم نشد گ شدم،ی کمد رد م

بره که   رونیفرستاد و خواست از اتاق ب رونینگاهم کرد و بعد نفسش رو ب رهیخ کمی
 ؟ یگفتم: مامان چرا اومده بود   عیسر 

هم قفل کرد و با من من    یهاش رو توو آروم به سمتم برگشت؛ دست  ستادی حرکت ا از 
 امشب...  یعنیکه امروز؛  گمیگفت: عه... م

 ؟ یگفتم: خب امشب چ   نیح  نیکنم و تو هم دایام رو پو کج کردم تا حوله  سرم

بره خارج از شهر؛ عه...   خوادی رو صدادار قورت داد و ادامه داد: عه... بابات م دهنش  آب
 به...  یزنگ بزن یخوا یکه م گمی م

شدم و گفتم: زنگ  رهیپر اضطرابش خ یافه یام انداختم و منتظر به قشونه  یو رو  امحوله 
 بزنم به؟  

زنگ   یخوا ی م  م؛ی گفت: عه، خب گفتم که ما که تنهاهوا تکون داد و   یرو تو  هاش دست 
 ها؟  نجا،یامشب ا  ادیب ثممیبزن م
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مشکوک   یافه ی به ق یاابروم رو باال فرستادم و سرم رو خم کردم؛ چند لحظه یتا  هی
 به بود و نبود بابا داره؟  یچه ربط ثمیمامان زل زدم و گفتم: م

 یجور ن یبه بابات داره؟ هم یربطباال انداخت و هول گفت: چه  ع ی رو سر  هاششونه
 .می. گفتم دور هم باشگمیم

و ابروهام رو باال انداختم؛ نگاهم رو ازش گرفتم و کمربندم رو باز   دمی کش یقیعم نفس
 کردم. 

 شه؟ ینه! نم -

 گفت: چرا؟   شون یرو گرفت و نگاهم رو باال آورد و پر دستم

  نکهیا  یشده بهش زل زدم و گفتم: برا  زیر ی هارو آزاد کردم و مشکوک و با چشم  دستم
 ! ذارهی تنهاش نم ضه،یمامان بزرگش مر  ثمیم شه؛ینم

 ! میو گفت: خب ما بر  دیبه سمت حموم برم که بازوم رو کش خواستم

  یخونه میبر  یچ یما برا   ؟یگی م  یتعجب به سمتش برگشتم و گفتم: مامان چ با
  یبر یپاش یخوای شده امشب؟ م یچ ؟ی د ید کی رو از نزد ثمیتو اصال تا حاال م ها؟اون 

 بشه؟  یخونشون که چ

  م یگفتم بر  ضه، یمادر بزرگش مر  یو آروم زمزمه کرد: گفت  دیلبش رو با دندونش کش پوست
 ! نیهم ادت،یع

! شهیمامان زمزمه کردم: نم   بیعج یو مشکوک از رفتارها دمیرو تو هم کش هاماخم
 . میری امشب قرار دارم؛ حاال بعدا م

 ثم؟ی هام دوخت و مظلوم لب زد: با مهاش گرفت و به چشمرو از انگشت  نگاهش

: مامان  دمیغر ثمیدادن مامان به م ریگ ن یو خسته از ا  دمیبه صورتم کش یدست کالفه
 بهش؟  یداد ریقدر گشده؟ چرا ان ی. چرونیب ادیب شهینم ثمی االن گفتم م نیهم
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 و با دلشوره لب زد:  دیکش شیشون یرو به پ دستش

 

 .رونیب  دی باهم بر گه،یدوستته د د ی... خب چه بدونم گفتم شایعنی

 حدقه چرخوندم. ی هام رو توآروم به شکمم زدم و چشم یتا ضربه  چند

 .رمیهام مدوست   هی! با بقادینه نم -

 اد؟ ینم رونیبا شما ب وقت چیه  ثمیم یعنیشد و لب زد:  رهیگفت و متفکر بهم خ یآهان

فقط  ثمیرو باال انداختم و زمزمه کردم: نه! چون دوست مشترک من و م ابروهام
وقت   چیه یعنی کنه؛یشون دل نموقت از خونه  چ یاصوال ه ثمیبعدشم م م؛یخودمون
 . رهیم   ییجا نمینشده بب

 ؟ ی پرسی ها رو مسوال  نیچرا ا  نمیبگو بب حاال

  ی! قصدیجور ن یشدم که آب دهنش رو سخت قورت داد و گفت: هم  رهیبهش خ کنجکاو
 تنهاست؟  شهیهم ثمیندارم؛ فقط م

  ینامعلوم یبدم، نگاهم رو از مامان گرفتم و به نقطه  خواستمی که م یمتعجب از جواب 
 تنهاست.  شهیزل زدم و گفتم: آره! هم

از در   خواستی جور که مزد و همون  ینیمامان شدم که لبخند غمگ یره یدوباره خ بعد
 باشه؟  نجا،یا  ادیبگو حتما ب ست ی روز که بابات ن ه یخارج بشه گفت: 

 رفت.  رونیحرف سر تکون دادم که از در خارج شد و ب یب

  یها و حرف  ثمیمشغول م  دایکه ذهنم شد یو در حال   دمیبه صورتم کش یدست کالفه
هوا باز کردم که با فرود آب داغ رو بدنم، داد  یآب رو ب ر یمامان بود وارد حموم شدم؛ ش

وان آب سرد    یبرگشتم و تو  واریبرخورد با د  یو جلو پرت شدم و ط دم یکش یبلند
 افتادم.
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کرده فورا از جام پاشدم و خواستم از وان خارج بشم که تعادلم رو از دست   خی و   دهیترس
 پرت شدم.  واری د یپا رو هوا گوشه هی نی زم پا رو هیدادم و  

پشتش بودم زدم و خواستم از جام   قیلگد به در که دق هیهمه بال با هم    نیاز ا  یحرص
 کنارم چسبوند. واریبا شدت باز شد و من رو به د هویپاشم که 

کردم؛ خودمم از   رونیتمام قدرت در رو به عقب هول دادم و با زور فرد پشت در رو ب با
 پرتم کرد.  نیگرفتم و خواستم بلند بشم که در دوباره باز و بسته شد و رو زم  رهی دستگ

  هیاز جام بلند شدم؛  واریبه د  هیبار با تک نیو پر درد صورتم رو جمع کردم و ا یحرص
بردم؛ با    رونیدستم در حموم و باز کردم و سرم رو ب هیم و با کمرم گذاشت یدستم و رو 

  یگفت: کشت جی درهم و پر درد به مامان متعجب زل زدم که چند بار پلک زد و گ یافه یق
 ؟ یریگی م

 

و پر درد   دمیسرم کش  یبردم؛ دستم رو رو رونی باز کردم و نصف بدنم رو ب شتریرو ب در
  دمیکه اصال نفهم یمشغول کرد   نیتو؛ ذهنم و همچ ری. همش تقصنی لب زدم: افتادم زم

 شد. یچ

من ننداز،   ریگفت: فلج بودن خودت رو تقص ی بهم انداخت و حرص یچپ نگاه چپ
 . نیزم یکورت رو باز کن جلوت رو نگاه کن نخور یها چشم

 رفت.  رونیاز تأسف تکون داد و ب یتوجه به حال من سر یب بعد

 رفتم. رشیآب رو باز کردم و ز  ری ش اطیبار با احت نی شدم و ا وارد حموم  یحرص منم

امروز از تنم در رفت و   ی های سر و بدنم، تمام خستگ یولرم آب رو   یها هجوم قطره  با
 بشه. دهیکش ثمیکرد که دوباره فکرم سمت م یکار

ا  چر  ثمیم نکه یاومده بود و تمام فکر رو ذکرم شده بود ا  شیبرام پ بی سوال عج  هی واقعا
 انقدر تنهاست. 
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هم از فک و    یتا حاال حرف یحت ؛ینه خواهر و نه برادر ،یداشت و نه مادر یپدر نه
 نزده بود.  لشیفام

که   میشده بود یمیصم یقدراما اون  م،یشناسیهست که هم رو م  ی که مدت کم درسته
 بدونه و من... ثمیفقط م دمیالبته شا م؛یهم بدون یاز زندگ

 .استی دن یو واقعا کجا هیک ثمیم دونمی هنوز نم قطعا

بشه؛ شامپو رو هم از   سیرو داخل موهام فرو کردم و تکونش دادم تا همش خ دستم
  یبه کارها  شستمی که سرم رو م یو بعد در حال  ختمیدستم ر  یکنار وان برداشتم و رو

 مامان فکر کردم. 

  خواستی انقدر م نکهیا  ل یکار کنه؟ واقعا دل یچ خواستی انقدر مشکوک شده بود؟ م  چرا
 ...نکهیمگر ا  کنم،یدرک نم نهیرو بب ثمیم

  رونیسر و بدنم رو شستم و مثل جت از حموم ب  عی ذهنم جرقه زد سر یکه تو  یفکر با
موهام رو خشک    کی کوچ یحوله   هیکه با   یو درحال  دم یهام رو پوشاومدم؛ تند تند لباس 

مامان و مهرسا که پشت   دنیاومدم و با د نی ها پا از اتاق خارج شدم؛ از پله  کردمی م
 سمتشون رفتم. زدند،ی نشسته بودند و حرف م هوسط آشپزخون  یناهارخور زیم

آوردم و همون طور که سر   رونیآب ب یبطر هی  خچالیآشپزخونه شدم و از  داخل
 کنار مهرسا نشستم.  دم،یکشی م

رو از دهنم فاصله دادم   یانداختن و منتظر نگاهم کردند که بطربهم  یدو نگاه حرص هر
 رو سرم رو تو بغل مهرسا انداختم. یو حوله 

 ! یبلد  نمیبب اریهم ب ییچا هیبرو بنداز تو بالکن خشک شه  -

به حرفم روش رو برگردوند؛ پوکر و   توجهیام رو تو صورتم پرت کرد و ب حوله  یعصب
نگاهم رو به مامان دوختم که با گذاشتن دستش رو دهنش اشاره کرد ساکت   یحرص
 باشم.
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  یب یدختره  ن یا  یخوای کشش ندادم و رو به مامان لب زدم: مامان، نکنه م یاد یز  منم
 من؟  قیبه رف یادب و بنداز 

 

   قت؟یهاش رو گرد کرد و گفت: کدوم رفتعجب چشم  با

انداختم و    کردی به مهرسا که کنجکاو نگاهم م ینگاه مین یچشم ریباال انداختم و ز  شونه
از االن    دیبا یول ش،ینیبب  یداشت دیتاک  یلیآخه خ گه؛ید گمی رو م  ثمیگفتم: م الیخیب

 بگم که لطفا...

  خوامی هم نم گهی د یکلمه هینگو معراج!  داد زد: مزخرف  یو عصب  دیحرفم پر   ونیم
 !شهی خونه تکرار نم نی تو ا  گهیحرف د  نی... اصال و ابدا ا ثمیبشنوم که مهرسا و م

 کنهی فکر م یگیم  یطورن یدختره ساده است، ا ن یگفت: ا  یمهرسا اشاره کرد و حرص به
وجود نداره معراج،   یثمی. مهرسا و مکنهی م الی واسه خودش فکر و خ رهیچه خبره؛ م

 بشنوم!  یزیچ نیهمچ خوامی نم گهید

روز با هم  هی ثمیکه تو م نی گفت: اصال به ا  ینگاهش رو به مهرسا دوخت و جد  بعد
ذهنتم ممنوعه  یتو  یحت   ثمیات هم کنار بذار! مدخترونه التیفکر نکن! تخ  دیباش
 ؟ ی دیفهم

متعجب و   ی افهی به ق ینگاه میسرش رو تند تند تکون داد که مامان با ن  دهیترس مهرسا
 یدونی ازت بشنوم خودت م  یحرف  نیهمچ گه یبار د  کی گفت:  یدهن باز من عصب

 معراج!  

 رفت.  رونیاز جاش بلند شد و از آشپزخونه ب یحرص بعد

نداره به   یربط  نگاهم رو به مهرسا دوختم که فورا شونه باال انداخت و گفت: به من جیگ 
 خدا.
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برگشتم   امه یدوباره به حال اول  دم؛یکش  یقیرفتار مامان ندادم و نفس عم نی به ا یتی اهم
 اد؟ یم یچ  یبو  فیو زمزمه کردم: پ دم یبو کش یو ضمن مسخره باز 

 که. ادی و گفت: بو نم  دیچند بار بو کش  هیمتعجب،    مهرسا

چرا بو   فی و با دماغ جمع شده گفتم: پ دمیرو سمتش خم کردم و دوباره بو کش صورتم
 مهرسا خانوم تامام.  ید یترش اد؛ ی. از تو هم مادیم

  د؛یو دنبالم دو  دیکش یبلند غیکه ج  دمیفورا از جام بلند شدم و به سمت اتاقم دو  بعد
تخت   ی منم خودم رو داخل پرت کردم و خواستم در و ببندم که با شتاب باز کرد و رو

 پرتم کرد.

صورتم جمع کردم و با خنده    یهام رو جلوومد و دستش رو باال برد که دست طرفم ا  به
 گفتم: غلط کردم نزن!

زدم و محکم   یاز بازوم گرفت که از درد داد بلند  یزیر شگونیبه حرفم نداد و ن یتی اهم
 بغلم فشردمش. ی تو

 . دمینم یچکی! من که اصال خواهر به هیبذار اصال بترش -

 

 *** 

 

 ثم ی#م

 

 

توجه به من و با   یکه ب از یبه ن ینگاهمین ،یچشم ریرو با صدا قورت دادم و ز  دهنم آب
 انداختم. رفتی فاصله راه م
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   ش؟ی پرونی جور م هی  ذارمی م یدست رو هر ک یاز شانس ما! قبول دار نمیخدا ا  یه

  هویبعد هفت سال پشت کنکور موندن  دیکه تا به ما رس ش،ی از اون دختره ستا اون
  هیکه به خاطر   یاونم از ملود   د؛یبهمون نرس شمیتا  هیدانشگاه به روش باز شد و   یدرها

 شد.  تی لیاش به کل دو حافظه  نیماش  ریرفت ز  ،یمولود 

 .از یبا اون آرمان پ از،یاز ن نمیا

 راومد؟ د فتهیخودش یاز خود راض یاه اه! آدم قحط بود نامزد اون پسره   اه

  ستند،ینامزد ن گهیها که د دختره رو بزنم؟ اون  نی ا  دیق دیبا  یعنیکار کنم؟  یحاال من چ 
 نه!  ای  خوادشی به من چه که آرمان م

فرصت رو از   نیا  تونمیباشه نم از یآرمان؛ اگه ن ایبه هم زده   از یبدونم ن شدی م  کاش
 که دوباره برگردونتش، اما... رمیآرمان بگ

به سمتش برگشتم؛   دهیآرمان کنار کش نکهیا دیفرستادم و با ام  رونی رو صدادار ب نفسم
سوال   هی  شهیکه م گمیو گفتم: عه، م دیکردم که نگاهش سمتم چرخ یمصلحت یسرفه 

 ازتون بپرسم؟ 

ش داد و  رو هم به دست چپ  فشیهاش رو صاف کرد؛ کو لبه  دیاش کشبه مقنعه یدست
 وجه! چیهاش زمزمه کرد: به ه با کند کردن قدم 

 هام رو گرد کردم و گفتم: چرا؟ از جواب رک و قاطعش، چشم   متعجب

 چرا؟  یگفت: چ  لکسیابروش رو باال فرستاد و ر یتا  هی

 کردم. یکی هام رو باهاش  و قدم   دمیرنگم کش یبه کت طوس  یدست

 سوال نپرسم.  نکهیا -

  دیخواستی خم کرد و گفت: من که جواب دادم؛ مگه نم نی لبش و رو به پا  یگوشه
 ! گهینه؟ منم جواب دادم د ا ی  گردمی برم ایپو  یآقا  شیپ ایآ  دیبپرس
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رو تاب دادم و   امی مشک  یچرم فی زدم؛ ک یهام رو باال فرستادم و لبختد کجابرو   متعجب
 بپرسم؟  امگه یسوال د  ه ی تونمی لب زدم: م

 ! دی فاصله گرفت و زمزمه کرد: بفرما یکه ازم کم می مون شد کوچه  وارد 

به هم  تونی لب زدم: چرا نامزد  مشی کش دادم و ذوق زده از برخورد مال شتریرو ب لبم 
 خورد؟ 

 

  یطور نی هم ست؛ی ن یگفتم: من به خدا قصدم فضول عی به سمتم برگشت که سر زیت
 . دمیپرس

و من به هم   ینگاهم کرد و بعد آروم روش رو برگردوند و گفت: نامزد   رهی خ یالحظه  چند
 زدم.

هام  چشم شی بگم که با حرف بعد یزیخاکستر شد و خواستم چ دمیحرفش تمام ام با
 گرد شد. 

 و لوند دوست بود.  یدختر عمل هیبا  -

 .میدر بود  یجلو  گهی د م؛یستادیدو از حرکت ا  هر

 و به سمتم برگشت.  دیهم ساب  یهاش و رو دندون  یکه حرص دمیبه سرم کش یدست جیگ

پسر چقدر   هی!  میاما محرم که بود می. عقد نکرده بودمینامزد بود شه؟یباورتون م -
عقد   دیواسه خر  یبدبخت باشه که وقت تونهی دختر چقدر م هیپست باشه؟ نه،  تونهی م
که عاشقانه در حال قدم زدنن   ی در حال گه،یدختره د  هینامزدش رو دست تو دست   ره،یم
 نه؟یبب

  لکسیر یافهیباره خشمش فروکش کرد و با ق کی و ناباور نگاهش کردم که به  جی گ فقط
هم   اون موقع  یعنینداره؛  یت ی اهم گهید هاز یچ  نیگفت: البته ا  شی شگیو خونسرد هم

سه  شدم. اما وا  فیآدم کث  هیدست  یچه یراحت باز  یلیخ نکهینداشت! حرص من از ا
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واسه زغال موند. دختره چه کرد؟ کل مال و    یاهیآخرش رو س نکهیمهم ا  ست؛یمن مهم ن
 اموال و آبروش رو گرفت و...

 کرد.  یمتفکرم زد و گفت: همه رو هاپول  یافهی ق یبشکن جلو  هی

  دیتوجه به من سمت خونشون رفت و کل ینگاهش کردم که ب جیو گ دم یاز جا پر دهیترس
  یدر رو باز کرد و با خداحافظ کوتاه ینسبتًا محکم و عصب یو داخلش انداخت؛ با ضربه 

 داخل رفت. 

نه  اطیبه ح رهیبه سمت خونه رفتم و در رو باز کردم؛ داخل رفتم و خ ج یمتفکر و گ منم
 روونه شدم. وون یچندان سبزمون به سمت ا 

 . ادیم  ری و دلگبه نظر ساکت  چقدر

 ساختار رو داره اما...  نیرو هم همروبه  یکه خونه دونمی م

  دیداشتم؛ شا یهستند. کاش من هم خواهر و برادر یتیپرجمع یخوبه که خانواده یلیخ
 .کردمی کمتر نبود پدر مادر رو احساس م

  انگشتم انداختم و  یرو تو ی دیجا کل یزدم و وارد خونه شدم؛ حلقه یری دلگ لبخند
 .زدیم   یعاد ریغ یبیجور عج هیشدم؛  رهیبه دور رو بر خ چرخوندمی طور که مهمون 

 .دم ینشن یجواب چیسمت راهرو حرکت کردم و مامان بزرگم رو صدا زدم، اما ه به

 .جواب موندم   یکار رو تکرار کردم و دوباره ب نیا  بازم

 خوابه آروم باز کردم اما... نکهیا  یاتاقش رو به هوا  در

 

وارد اتاق شدم و داد زدم: مامان، مامان    دهیو تخت مرتبش، ترس اشی خال یجا  دنید با
   ؟یی کجا
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و دوباره دهنم رو باز کردم تا صداش   دمینشن یجواب  چیلحظه منتظر موندم اما ه چند
بود و   ده یبدرازش چس ینهی برگه به آ هیافتاد؛  شی میقد  یچوب زیکنم که چشمم به م 

 زن هشتاد ساله نبود.  هیقطعا که کار  

حرکت کردم؛ برگه رو آروم   نهی ترس و استرس آب دهنم رو قورت دادم و به سمت آ با
 یلیروزها سرت خ نیا دونمی ! میکردم: سالم، خسته نباش لب زمزمه   ری ازش کندم و ز 

من مامان رو با   کنه؛ی م تتیاذ  ی. مدرسه هم که شلوغه و حسابیکار دار یلیشلوغه و خ
سر تو خلوت    نکهیکنه، هم ا  ارتی کنار ما باشه و ز  یروز مشهد. هم دو سه   برمی خودم م

 .ینداشته باش یبشه و نگران

 برس!  تیبه جوون کمیما امنه، تو خوش باش و  ش ینگران نباش جاش پ االنم

 . یعمو مهد  قربانت

به صورتم   یهوا پرت کردم؛ دست ی کاغذ رو تو یگاز گرفتم و حرص  یرو عصب لبم   یگوشه
 مامان بزرگ خارج شدم. ی و ساده   کی و کالفه از اتاق کوچ دمیکش

 نم؟ یرو بب یک دی برسم با میمن نخوام به جوون کنند؛ی بدون برنامه کار م شهیهم

ها کنند؛ حاال خدا  لطف  نیاز ا  دم یکه داشتم ند یو پنج سال عمر یس  نیتو ا  واال
 .گل کرده   شونی که مهربون دندیکش  رزنیواسه اون پ یا چه نقشه دونهی م

مبل انداخته بودم   یکه موقعه ورود رو فمی وارد حال شدم و خودم رو به ک یحرص
عمو رو گرفتم که بعد چند بار بوق   یو شماره  دم یکش رونیرو ب میگوش  یرسوندم؛ عصب

 ؟ خوردن جواب داد: بله

لب زدم: الو    دادمی رو ماساژ م امیشونیطور که پمبل پرت کردم و همون  یو رو  خودم
 ؟ ی سالم عمو! مامان و کجا برد

 ...میر ی.. ممیس.. الم ما.. دا.. ر -

 و باد هم بدترش کرده بود.   هان یبوق ماش یو صدا شدی مدام قطع و وصل م  صداش
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 .دیچیپی ا بود که تو گوشم مو فقط سر رو صداه   دمیفهمیهاش نماز حرف  یچیه

 یجمع شده، سع یافه یو ق  زیگذاشتم و با اخم ر  امگه ی گوش د  یام و رواشاره   انگشت
 هاش بشم اما...کردم متوجه حرف 

  تونمیات رو بکش باال نم صدات رو. چه خبره اونجا؟ پنجره   شنومی الو.. الو عمو نم -
 صدات رو بشنوم. عمو؟ 

 منتظر بودم جواب بده که...  یو عصب کالفه

 

 ! بز.. بزنم کن..کنار. ستای.. وا ییبلند شد: وا  صداش

 روم زل زدم.روبه  دینه چندان سف یها موهام فرو کردم و منتظر به پرده   یرو تو  دستم

سر و    هویام هم تکون دادم که  سر از تاسف برام خودم و وضع خونه  هی  نیح  نیا  تو
 ؟ ی صدام رو دار ثمی عمو بلند شد: الو م  ی او صد   دیخواب یپشت گوش  یصداها 

شما؟   دی کجا گمی سر تکون دادم و گفتم: الو آره عمو صدات اومد؛ م نهیکه من رو بب انگار
 ؟ ی مامان رو کجا برد 

رو از خودم دور   یباشه، گوش قینفس عم زدمی که حدس م یفوتش تو گوش یصدا با
  یمشهد. تهران کار  میر یم  میدار  م؛یاکردم و صورتم رو جمع کردم که گفت: ما تو جاده 

تو   دمیمنم د  ،یمدرسه شد   هیمامان گفت معاون    یداشتم؛ صبح که اومدم خونه نبود 
 . رزنیبره پ ارتمی ز  هیگفتم با خودم ببرمش که  ست،و تنها  ضی و مامانم که مر   ادهیکارت ز 

هم   ی هام و روو همون طور که چشم دمیصورتم کش   یکالفه دستم و رو و  یعصب
تنها باشه؟    دیچرا با د؟یزمزمه کردم: بهتر نبود به من بگ یبا آرامش مصلحت ذاشتمی م

  نیسفر اونم به ا  ضهیاون مر نش؛یبرد ی ام. کاش نمخونه  شهیهم گهیتا دو د  تاً ی من نها
 . ستیبراش خوب ن  یدراز 
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چهل   کی نزد  گهی به فکر خودت باش؛ د کمی ثم،یم  ال یخیبه حرفم نداد و گفت: ب یتی اهم
برات مهمه زودتر سر و   یلیسالته! من همسن تو بودم دو تا بچه داشتم. اگه مامان خ

  یجاده جاده  نی! نگران جاده هم نباش؛ ا نهیرو بب  دیخوشبخت رزنیپ نیا  ری سامون بگ
 یپارک کردم، اوتوبانه، کار ییطع کنم؛ بد جا ق دی باامام رضاست، خودش مواظبه. من 

 ؟ یندار

لب زدم: نه. مواظب مامان   رفتمی طور که به سمت اتاقم مجام بلند شدم و همون  از 
 !دیباش

 .یحرف بزن دادمی باشه پسرم! تو هم مواظب خودت باش، مامان خوابه مگرنه م -

 کردم و آروم وارد اتاق شدم. زونیرو آو  هاملب 

 نداره، خدافظ   بیع -

تخت   یرو قطع کردم و خودم و رو  ینه، گوش ای  ده یجواب م نمی نموندم که بب منتظر
 انداختم. 

 رو تحمل کنم. ییتنها تونمی کار کنم؟ من که نم ی من چ  حاال

زن  د یبغلم گرفتم و زمزمه کردم: من با یکرده به اطرافم زل زدم و بالش رو تو بغ
 !...رمیبگ

 *** 

 

 از ی#ن

 

خونسرد، اما   یطرف پرت کردم؛ با ظاهر هیهام رو در آوردم و هر کدوم رو کفش  یعصب
دختر    هیبه همراه   مانینر  دنیهال رفتم که با د یدر رو باز کردم و تو  یشیآت ی وجود
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  یو رو  فمیشوکه ک دن،یشنیو گل م   گفتنی ها، که واسه خودشون گل ممبل   یرو  بهیغر
 زدم. نگام چرها کردم و به گونه  نیزم

  ارهی که دختر م دهیرس ییکارش به جا گهیکردم؟ د   تی خاک عالم بر اون سرم؛ بچه ترب یا
 خونه.

 .کشمشی و م  مانیدفعه نر نیا  گهی به خدا من د کشمش؛ی م

من هر   دنیهم فشار دادم و خواستم به سمتشون برم که با د  یهام و رودندون  یحرص
 مانعشون شد.   یناز  یبگند که صدا  یز یاز جاشون بلند شدند و خواستند چ  دهیدو ترس

   ؟ی عه! عمه اومد -

از آشپزخونه  یچا  ینیس ه یبه همراه   دمیرو به سمت صداش چرخوندم که د نگاهم
 خارج شد و ادامه داد.

 د؟ یکرد  ری چرا انقدر د  م؛ینتظرتون بودم -

گذاشت و با اشاره به دختر سانتال مانتال   وسط خونه  یعسل زیم  یو رو  یچا  ینیس
  ییسه تا  می! با خاله رفته بودنورهی دوستم آ  ن یهمسن و سال خودش لب زد: عه.. ا

من   گهید. بعدشم که نجایا می و اومد  مایخاله کار داشت با عمو ن یکتابخونه، بعد برگشتن
بار   هیبه هر حال اون   م؛یچند تا سوال بپرس  هی   مانیاز نر  میا یگفتم تا فرصت هست ب

 .گهی کنکور داده د

  نینگاه چپ چپ به ا هیو   یخفن به ناز  یغره  چشم  هیو با  دمی کش یاآسوده  نفس
اشاره   یطور که به ناز راهم رو به سمت آشپزخونه کج کردم و همون  نور،ی دختره آ 

 داخل رفتم.   ادیدنبالم ب کردمی م

منتظر    ییشودرست کردم و کنار ظرف  یرو حرص یناهارخور زینامرتب م یها ی صندل
 شد عمه؟   یگفت: چ دهیداخل اومد و ترس اطیبا احت یکه ناز  ستادمی ا
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 ی: ناز دمیصدام آروم باشه غر کردمی م یکه سع یو درحال  دمیکوب نگ یس یو رو  دستم
  نیمن صد بار به تو نگفتم ا  ؟ یباز هلک و هلک دنبال خودت راه انداخت هیدختره ک نیا

 نجا؟ یا  اری از خودت رو ن تر قه یعت یهادوست 

! بابا  گهی کرد و با التماس گفت: عه عمه تو رو خدا ضد حال نزن د  زون یرو آو  هاشلب 
 . بعدشم خاله کار داشت، به من چه؟ نیهم م،یسوال بپرس میفقط اومد 

از االن   نکهیا  ی! به جا شناسمی کردم و گفتم: من تو رو خوب م ز یچشمم رو ر هی یحرص
ال شوهر واسه عمت  برو دنب  ،یبد شنهادیدختر بهش پ یو ه یو مشغول کن  مانیفکر نر 
 بگرد. 

 ! سیلب زدم: ه  یدماغم گذاشتم و حرص یکه انگشتم و رو دیخند بلند

 

 ؟ ی خوای آورد و با ذوق لب زد: عمه شوهر م نی اش رو پاخنده  یصدا 

 گفتم.   یطورن ی هم یچ هی!  رمی : نخدمیو پکر نگاهش کردم و غر کالفه

و   دیهر هر خند کمیدهنش گذاشت؛  یرو با خنده جمع کرد و دستش و رو  اشافه یق
بگو   ی و زمزمه کرد: عمه اگه قصد ازدواج دار  قیبعد که آروم شد با چند تا نفس عم

 مناسب دارما!    سیخودم ک

و با خنده گفت: مهندس بدم؟ دکتر بدم؟ نقاش بدم؟ قصاب بدم؟ کدوم و   دیخند  دوباره
 بدم؟ 

بارش کنم که زود تر گفت: فقط تو رو خدا نگو همش و   یچ هیاز کردم ب یرو عصب دهنم
 بده که من معذورم. 

 .دیکش ههینشست و مثل اسب ش ن یزم یدستش رو به اوپن گرفت و از خنده رو  بعد

: بسه خودت رو  دمیرو پاهام نشستم و بهش توپ هاشی توجه به مسخره باز  یب منم
 ! گهیگفتم. ادامه نده د یچ هی از دهنم در رفت  گمی م مزه،ی جمع کن! ب
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 از جاش پاشد. هانت یگفت و با کمک اوپن و کاب یاخنده باشه  با

ات کار داشت؟  خاله  ینگاهش کردم و لب زدم: گفت ره یو خ ستادمی تو جام وا دوباره  منم
 االن کجاست؟ 

 قرمز شده زمزمه کرد: با عمو تو اتاقن.  ی افه یدستش گرفت با ق یرو تو  فکش

 کنند؟ ی م کاری: تو اتاق چ دمیابروم رو باال انداختم و پرس یتا   هیتعجب  با

ندونستن باز کرد و گفت: من که تو اتاق   یخنده و دستش رو به نشونه ری دوباره زد ز  که
 .دونهی خدا م ستم؛ین

دونه   هیپوشوند که با آرنجم  هاشو صورتش رو با دست  د یخودش رو به ستون کوب بعد
 رفتم. رونی ب یتو بازوش کوبوندم و حرص

از جاشون    دهیدوباره ترس دنمیدوباره گرم مشفول صحبت بودند که با د  نوری و آ   مانینر
بگند که منتظر نموندم و به سمت راهرو حرکت کردم؛ بدون   یزیبلند شدن و خواستند چ

 وا باز کردم و داخل رفتم که...ه  یزن و شوهرند، در رو ب نکهیتوجه به ا

 

 کمد.  یتو   مایمصادف شد با پرت شدن ن مایش غیج یصدا 

و به ترک    دیکش اشی به روسر یدست دهیترس ما یو متعجب بهشون زل زدم که ش جیگ
  رونیکمد رو ب یهاکل لباس  ی زیچ هی  یوجوهم در جست   ماینگاه کرد و ن وارید  یرو
سرش،  یو در آخر ناچار و خجالت زده به سمتم برگشت و با گذاشتن دستش رو   ختیر

 ندارم!  یتو روسر ایآروم گفت: ن

 د؟ یکرد ی م کاریبه انحراف لب زدم: چ  لی گرد شده و ذهن ما  یهاچشم  با

هوا تکون داد، اما در آخر    یهاش رو توچند بار لبش رو باز و بسته کرد و دست  هی ماین
 .میکرد ی رد: دعات مناچار زمزمه ک 
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:  دمیپرس زیاخم ر  هیهم قفل کردم و با  یهام رو تو اتاق شدم و در رو بستم؛ دست  وارد 
   ؟یسرت کن  یکه روسر ی و انقدر هول شد  ی کرد ی دعا م یداشت

  یازده با لحن آروم و شرم  مایبگه که ش یزی دهنش رو با صدا قورت داد و خواست چ آب
 برم.  دی.. بایشده؛ با رمیمن د  زهی.. چزیزمزمه کرد: من.. من برم. چ

 پرت کرد و در رفت. رونیفورا از جلوم رد شد و تند در رو باز کرد؛ خودش رو ب بعد

منم برم بدرقه کنم.   زهیدر شد و گفت: عه.. چ ک ی دوختم که اونم نزد مایرو به ن نگاهم
 ! لباس هات رو عوض کن.امیم

 از در خارج شد و اونم رفت.  عی و فقط نگاهش کردم که سر  نگفتم یزیچ

پخش و پال شده رو برداشتم    یهارو، رو به باال کج کردم و به سمت کمد رفتم؛ لباس  لبم
که   زدمیخودمم عوض کردم و داشتم موهام رو شونه م  یهاکمد جا کردم؛ لباس  یو تو 

 به من گفت: رفتن. رهیداخل اومد و خ ماین

 . دیکرد ی م کاریچ یدوباره تکرار کردم: نگفت  تشیاذ   ین دادم و براسر تکو   فقط

هم رفت و متفکر گفت:    یهاش تواخم  هویبگه که  یزی هول کرد و خواست چ  دوباره
 تراشم کجاست؟  ش یر  نی ماش از ی ن یراست

 

و مضطرب به سمتش برگشتم   دهیبست؛ ترس خی آن روح از بدنم جدا شد و تنم   کی به
 ابروش رو باال فرستاد و منتظر نگاهم کرد.  یتا  هیکه 

  نیما.. ماش  ن؟یآب دهنم رو صدادار قورت دادم و با من من زمزنه کردم: ما.. ماش منم
 تراش؟  شی.. ریر

که  یتراش  شیر  نیماش ؟ی پس چ گه،یو گفت: آره د ستادی وا نهیو دست به س  کالفه
 بود.  دهیبرام خر مایش
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زمزمه کردم: عه..  گشتمی که دنبال بهونه م طورن یرو با زبونم نمناک کردم و هم هاملب 
  مایکه ش ی همون  نکهیا یعنیتراش تو رو، عه  شی ر  نیماش یعنیتراش، عه..  شی ر یماش
 خب داش...  یعنیبود رو، عه.. من  دهیخر

تراش    شی ر نیکلمه است، ماش هی ؟یکنی چرا من من م از یو گفت: ن  دیحرفم پر   ونیم
 کجاست؟ 

به چه دردت   نیهوا گفتم: ماش  یهم قفل کردم و ب یهام رو تو دست  یو حرص یعصب
 خوره؟ ی م

باهاش آدم بکشم. خب عقل کل   خوامی ابروهاش رو باال انداخت و گفت: م  متعجب
 .گهیموهام رو بزنم د  خوامی م

 ؟ یموهات رو بزن  یخوای : چرا مدمی مکث پرس  کمیو بعد   لب گفتم ری ز  یآهان یمجبور

بلند شده؛   یگفت شبیو گفت: خودت د دیکش یاازه ینگاهم کرد و خسته خم رهیخ
 بزنمش! 

موهاش فرو کردم و حق به جانب گفتم: من؟ چرا    یبه سمتش رفتم و دستم رو تو  فورا
 !ایخوبه کوتاهش نکن نیمن غلط بکنم، چقدرم خوش حالت شده. هم ؟یزنی تهمت م

 .میرفت  رونینگاهم کرد که به سمت در هولش دادم و باهم ب فقط

 ها.بچه شیپ میبر  ایب الیخیخوبه! ب یلیخ -

 .کنندی نشستن و با ذوق دارند صحبت م مان یو نر   یناز  دمیکه د  میهال شد وارد 

 ؟ ی فتم: دوستت کجاست ناز شدم و آروم گ رهی دور و بر خ به

 وقته با خاله رفته. یلیو گفت: اوو خ  دیدماغش کش ری ز  یدست

  رون ی ب خچالیرو از   شبید یها وارد آشپزخونه شدم؛ غذا توجه به اون  ینگفتم و ب یزیچ
 گاز گذاشتم.  یو رو دمیکش
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گاز رو هم روشن کردم و قابلمه رو   دم؛ی برداشتم و با خشونت کش یتی از تو جا کبر   یتیکبر
 روش گذاشتم. 

 و دست به کار شدم.   دمیکش یپر از ظرف پوف  نگی به س ینگاه مین با

 ... هویخودم بودم که  ی مشغول کارها   گرم

 :یمعاون_ آوارگان عشق| نسترن قره داغ ری مد

 برگشتم.  یو به سمت ناز  دمیکش یا خفه غیدور کمرم، ج یدست دنیچیپ با

اون    یدونم چطوره؟ آخ فدا هی  یکی  یگفت: عمه   یجانیرو برامباز کرد و ه ششیذوق ن با
 .خوادی اخالقش شوهرم م نی تو همت بشم؛ که با ا  شهیهم یابروها 

و ازم جدا    دیحرف نگاهش کردم که لپم رو کش یو ب  دمیهم کش  یهام رو تواخم یعصب
همه از  یچرا وقت دونمین نم زد و با خنده گفت: م هیتک نگیکنار س نتیشد؛ به کاب

 حال من عاشق توام!   نیبا ا  ی داره، ول ادیو فحش خورم ز  گندی ها بد معمه

  دمیظرف هم آب کش نیکردم؛ آخر زونیلبم رو آو   یابروم رو باال انداختم و گوشه یتا  هی
 ؟ یپاک کردم و گفتم: مطمئن نت یبه در کاب زونیآو یآب و بستم؛ دستم رو با حوله ریو ش

 کرد و گفت: نه په دروغ دارم.   زون یرو آو  هاشلب 

کاهو   ؛یدوستم دار یلیها رو بذار حاال که خبهش انداختم و گفتم: اون ظرف  ینگاهمین
رو   نایفعال ا نکهی. بعد ایدوستم دار یلیهست، بردار خورد کن؛ چون خ خچالی یهم تو 

 انجام بده تا بگم. 

 شد.  ری غذا د االی ضربه به کمرش زدم و گفتم: بدو  هینگاهم کرد که  و منگ  متعجب

باال انداختم و به کارم مشغول   یا نگفت و تو سکوت مشغول شد و منم شونه یزیچ
 شدم. به من چه خودش گفت دوستم داره! 
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و دور هم مشغول    میرو صدا زد  مانی و نر ماین م، یتمام کارها رو انجام داد نکهیاز ا بعد
 . میشد خوردن 

ها رو انداختم سرش و خودم وارد اتاق  دوستم داشت ظرف  یلیخ یغذا هم چون ناز  بعد
 شدم.

 .زدمی گرفته بودم و منگ م یبد  سردرد

  داریشش ب یهاکه خوابم برد و غروب هم طرف  دینکش یو طول دمیجام دراز کش ی تو
 شدم.

 رفت اما موقع خواب... شی پ یو معمول  یعاد ی لیخ یشب زندگ تا

 

 ام لب زد: عمه؟ خسته  ی افه یبه ق رهیو خ دی کنارم دراز کش یناز 

 سرم بردم.  ریهام رو ز به سقف، دست  رهیو خ  دمیدراز کش صاف

 هوم؟  -

 ؟ یکرد  یشوخ ای یو آروم زمزمه کرد: واقعا قصد ازدواج دار دیمثل من خواب  متقابال

گذاشتم، اما باالخره لب زدم: امروز آرمان و  هم   یهام و رو حرف چشم   یب یالحظه  چند
 . دمید

به سمتم برگشت که منم صورتم رو طرفش برگردوندم و ادامه دادم: حدس بزن   متعجب
!  نمشیهر روز مجبورم بب یعنی  نیشده. ا  یمیش ر یکه معاونشم؛ دب یاکجا؟ تو مدرسه 

 اولش نشناختم، اما بعد... 

که   ستیمن اصال برام مهم ن ،یناز  نیگفتم: بب ی زی به سمتش برگشتم و با اخم ر کامل
مهمه که هم به خودم و هم به اون ثابت کنم کم نبودم و اون    نیآرمان ولم کرده؛ برام ا

زودتر   خوامی م  ره،ی نبوده تا من رو بگ یفکر کنه بعد اون کس  خوامی نداشته! نم اقتیل
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انقدر دست دست   خوام یسالمه. نم  یس کی نزد ستم،یه که نازدواج کنم؛ دختر هجده سال
 بشم. ریکنم تا پ

 و مغموم گفتم: البته االنم شدم.  دمیکش میشونیپ  یبه خط رو یدست

! عمو آرمان  یهام گفت: معلومه که تو کم نبودبه چشم  رهیزد و خ یلبخند  مهربون
 .یم نذاشتتو ک ادی م  ادمیکه من   ییخودش حسابش خراب بود، َوِاال تا جا

 ؛یندار یسن  یکه تو هنوز جوون نی. اولبگم یز یچ هیعمه؛ بذار من    الیخیرو ب هان یا
 ! ستای مناسب در نظر دارم که عکسشونم دارم. وا سی چند تا ک هیکه من خودم  نیدوم

برداشت و دوباره   زیم  یرو از رو شیجاش بلند شد و در مقابل نگاه متعجب من، گوش از 
زد، ذوق   یدستش م  ریو ز  داشتی سرش برم  ریو همون طور که بالش رو از ز  دیدراز کش
 ور رفتن به سمت من برگردوند و گفت: چطوره؟   کمیرو باز کرد و بعد  شیزده گوش

و   یس با یپسر تقر  هینگاه کردم؛  یگوش یشدم و کنجکاو به عکس تو  زیخ میجام ن تو
به   لیما   یمعمول  یافهیرو تا ته باز کرده بود. ق شش یبود که نو هفت ساله  یشش، س

 داشت اما... یخوب

 نوچ!  -

 ابروهاش رو باال انداخت و گفت: چرا؟    متعجب

رنگم فرو بردم و   ییخرما  ی موها   یدادم؛ دستم رو تو  هیتک  واریجام نشستم و به د تو
 رو نگاه تا کجا بازه.  ششیسبکه. ن  یلیزمزمه کردم: خ

 چطوره؟  نیرو زد و گفت: ا  یتکون داد و عکس بد  یسر کالفه

چپ چپ نگاهش   ،یکچل یمرد سن باال   دنیانداختم و با د یبه گوش ینگاهم ین دوباره
 مو هم نداره.    ره؛یپ یلیخ نیا یکردم و گفتن: اهه ناز 

تازه اوج   ه؟یچ ریو گفت: همش چهل و پنج سالشه؛ پ دیبه گردنش کش یدست کالفه
 .شهیجوون
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و هشت    ستی! چهل و پنج کجا، بترنی پا کمیبهش رفتم و گفتم:   یخفن یغره چشم
 کجا؟ 

ساله رو نشونت بدم؟   ستیب یپسرها  یخوا ی جا شد و گفت: متو جاش جابه یحرص
 ؟ یپسندی م

  یکیآدم باش. دنبال  نیگفتم: مسخره نکن که؛ ع ظی از بازوش گرفتم و با غ یشگونین
 و پنج. یتا س یس  یها هیبگرد تو ما 

و منم    کردیها رو رد م بهم انداخت و مشغول گشتن شد؛ تند تند عکس  یچپ نگاه چپ
 ...هویکه  کردمی حوصله نگاه م یب

 

 ! ستای هام گرد شد و داد زدم: واچشم  یعکس دنید با

 شد؟   ی: چدیهوا پرت کرد و متعجب پرس یو رو  یگوش دهیترس

مد نظرم رو    ری ها رو عقب جلو کردم تا تصورو از رو پاش برداشتم و کنجکاو عکس  یگوش
 کنم، اما هر چقدر گشتم نبود.  دایپ

  یاخوش حالت قهوه  یپرت کردم و گفتم: اون پسره که موها  یرو طرف ناز  یگوش یعصب
 روشن بود. یلیخ یاداشت، قهوه  یاحالت بامزه   نیهاش همچداشت، بعد چشم 

 نی داشت، همچ یخوب سی گفتم: اهه اون که ف  یرو گرد کرد که عصب هاشچشم
 بود. کلمیو خوش ه  بیخوشت

هم   ،یکرد و گفت: عمه هم خوش اشتها شد یآروم  یمتعجب خنده  یافه یهمون ق با
 ؟ یکرد  یهمه جاش و بررسفاصله  نی ا  یچطور تو د؛یخوش د 

 ! اری و گفتم: حرف اضافه نزن اون و ب  دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 رو برداشت و مشغول شد.  یگوش جیگ
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 که.  شناسمی آخه؟ من نم یگی و م یک -

نگاه کردم که دوباره اومد و   یرو ندادم که به کارش ادامه داد و منم چهارچشم جوابش
 ازش رد شد. 

 بزن عقب!  یکیو تند گفتم: اها اها همونه؛ رو فورا گرفتم  دستش

تو   یتو گوش  نیلبم رو کش دادم و گفتم: عکس ا   یعقب اومد که گوشه دونهی  منگ
 کنه؟ ی م کاریچ

عمه؛   ستین گفتمی که م  ییهاس یک  یتو نیباال انداخت و گفت: ا  یاشونه  متعجب
 جذابه اما...  دونمی م

 !ی گفتم: فقط بگو از کجا آورد  یو حرص دم یپر حرفش   ونیم

 باال انداخت و گفت: چه بدونم من... یاشونه

اومد؛   ادمی و با ذوق گفت: آها   دیاز جاش پر  هویاومده باشه   ادشی  یزیچ هیکه   انگار
ارتباط   یچکیکال با ه یعن ی. البته باهاشون ارتباط نداره؛ نورهی آ یپسرعمو بزرگه  نیا

 . کنهیم  یمامان بزرگش زندگ  شیبعد پ نداره. مامان و بابا نداره،

و پنج سالشه.  یو چهار، س  یو س  ثمهیو متفکر خاروند و ادمه داد: اسمش م سرش
 ش؟ یشناسی م

از کجا    دمی و گفت: آها فهم د یحرفم پر  ونی بگم که دوباره با ذوق م یزیچ خواستم
شما رو نشون داد، بعد  یروخونه روبه ن یا  م،یاومدی م میداشت نوری امروز با آ ؛یشناسی م

 بزرگشه. مامان   یگفت خونه

 مدرسه معاو... هیتو  نکهیهم هست، بعد ا هیهمسا  ییوا 

 درسته؟  گهید دیشناسی : کال هم رو مدیبه سمتم برگشت و پرس متعجب

 شد. زونیو از گردنم آو  دیکش یاخفه غیج جانیسر تکون دادم که با ه  آروم
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 پسره.  نی عمه چقدر قصد ازدواج داره ا یدونی نم ییوا  -

  دمیکشی طور که تو جام دراز مهام رو باال انداختم و همون شونه یظاهر  یخونسرد  با
 . میزنی بخواب بابا؛ بعدا حرف م ری! حاال بگستیقدرها هم مهم نگفتم: اون 

دم:  لب و آروم زمزمه کر  ریو ز   دمیسرم کش  یلحاف و رو  جانش،یتوجه به ذوق و ه یب
 و بزنم. نی مخ ا  دیمن با 

 *** 

 

کردم با زور تو پام کنم؛ تو   یام رو داخل کفشم فرو بردم و سعانگشت اشاره  یحرص
  یکنار در داخل بردم و با صورت جمع شده داد زدم: آ یهمون حالت سرم رو از پنجره 

 جون دادم. گهی د ایتو دختر ب ینش لیزل یناز 

  یفرو کرد و از آشپزخونه نگاهم کرد؛ دستش رو جلو  دهنش یکه گرفته بود رو تو  ی القمه 
 .ام ی بخورم م گهید یک یعمه؛ گشنمه  امیدهنش گرفت و با دهن پر گفت: دارم م 

  دم؛یکش  یقی پرت کردم و نفس عم ن یزم یکالفه خودم و رو  اومد،یزور نفسم باال نم  از 
  هیمن تو    یپا  ایدادم و زمزمه کردم:   نیبه کفش نصفه فرو رفته تو پام دماغم و چ رهیخ

 شده! اه... کی کفشه کوچ نی ا  ای روز بزرگ شده، 

  رشیهام رو ز هر دو دست  یدادم و پام رو باال آوردم؛ انگشت اشاره  ه یتک واری به د خسته
 انداختم و زور زدم.

خوبه شکم ندارم مگرنه تا االن   زدم؛ی تقال احتماال قرمز شده بودم و نفس نفس م از 
 جون داده بودم.

  رهیاز آب و پر از برگ خ یاز تالش برداشتم و پاهام رو دراز کردم؛ به حوض خال   دست
 .برمتی من نم یاگه قراره لفتش بد  گه،ید ایتو ب  یری! نمی: ناز دمیغر  یشدم و حرص



 آوارگان عشق 

126 
 

رو   شی به عقب برگشتم و نگاهش کردم که چا  ام« ی »دارم م زدید داد مصداش که بلن با
 اومد.   رونیاش رفت؛ با عجله برش داشت و با غرغر بو بدو بدو به سمت کوله  د یسر کش

ساعت وقت هست تا   مین م؛یخوردم. هنوز ساعت شش و ن یچ نمیبب  یاه عمه! نذاشت -
 . میبر

  یبا پا گه، ید میقراره بر  ادهی پ ؛یدار نیکه انگار ماش برمتینم یگی م یجور هی بعدشم
 خودم.

کرد و   ی ا به حال من تک خنده  ینگاه میرو پاش کرد؛ با ن هاشیو کتون ستادیا  کنارم
 . یستیهنوز که خودت آماده ن  ؟ی گفت: وا چرا وسط تراس پهن شد

 شدم. رهیخ  میپاشنه سه سانت اهی پام رو تکون دادم و به کفش س یعصب

 مطنئن باش. یناز  ستی امروز روز من ن -

 : چرا؟ دیتعجب کنارم زانو زدم و پرس با

ام رو درست کردم؛ تمام موهام رو داخل فرستادم  از جام بلند شدم و مقنعه  واری کمک د با
! آدم که روزش نباشه گهید  ستی: روزم ندمیغر  امی و با تکون دادن مانتو و شلوار مشک

 یناز  رهی تو پام نم نی. اکنهی رشد م زیچند سا   وهیپاش هم    یحت ست؛یروزش ن
 ؟یفهمی م

  نیگفت: عمه جونم، روزت هست، ا یا و منگ به کفش زل زد و با تک خنده جیگ
  یچپته، نه پا یاون مال پا  ؛یپوشی م یجا دار کفشت و جا به   ست؛یحواسته که ن

 . راست 

از پام   یبه ناز  یو نگاه  هام رو گرد کردم و به کفشم نگاه کردم؛ بدون حرفچشم   متعجب
 ام کردم. گهید یدرش آوردم و پا 

 رفتم. نی پا وونیا  ی هابرداشتم و از پله  نی رو از زم فمیبعد ک 
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!  گهید  ایبرگشتم و گفتم: ب کردی که متعجب نگاهم م یدر خونسرد به طرف ناز  یجلو
 شاباش بدم؟  یمنتظر

و با   دی اش کشمدرسه   یابه شلوار سرمه یباال انداخت و از جاش بلند شد؛ دست ییابرو 
 عجله طرفم اومد. 

 مین ی کرد مانتو  یو سع د یاش رو جلو کشبهش انداختم که مقنعه یچپ نگاه چپ
 بکشه.  نی رو پا اشیوجب

دم  خارج شدم و منتظر مون اط یبه کارهاش ندادم و در رو با ضرب باز کردم؛ از ح یتی اهم
 که...  ادیب  رونیهم ب یتا ناز 

 

 از پشت سرم بلند شد. یچاران  یمعمول صدا  طبق

 !ریسالم، صبحتون بخ -

انداخت    اشافه یو ق  پیبه ت ینگاهمیابروم رو باال انداختم و به طرفش برگشتم؛ ن یتا  هی
 و زمزمه کردم.

 !ریسالم، صبح شمام بخ -

 مدرسه؟   دیر یگفت: م یو با لبخند هول  دیکش اشی مو ی و کت ل دیسف شرتیبه ت یدست

در  کرد،ی نگاه م یبود و با ذوق به چاران ستاده یکه تازه کنارم وا  یرو از تو دست ناز  بازوم
 .یینونوا  میری ! مریگفتم: نخ یآوردم و جد 

نه چندان بلندش زمزمه کرد:    یها ش یابروهاش رو باال انداخت و با خاروندن ر   متعجب
 ؟ ی چ یواقعا؟ برا 

  میدار م،یشاتر  نکهیو بزرگ کردم و گفتم: بله واقعا! نه ا کی وار کوچ  کی چپم رو ت چشم
 ! میشش صبح نون بپز میر یم
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  نی زل زدم که سرش رو پا یبه چاران  رهیندادم و خ یتیبهم زد اهم ی که ناز  یاسقلمه  با
گفت: عه...  رفتی ور م فشیقفل شده به ک  یهاکه با انگشت  یانداخت و درحال

 برسونمتون؟  دیخوای م

دهنم رو   یتر ناز بدم، اما با سقلمه محکم  لشیتحو  یدارکش  نه هیرو باز کردم تا   دهنم
 بستم و با درد به طرفش برگشتم. 

لبش رو گاز گرفت و طرفم خم شد؛ دهنش رو کنار گوشم آورد و آروم زمزمه کرد:    یگوشه
 ها. پره ی نشو؛ م وونهی د دهیم شنهادیبگو آره؛ تو رو خدا عمه! پسره خودش داره پ

برگشتم؛   یبه طرف چاران کردمی لبم رو به دندون گرفتم و همون طور که فکر م پوست
تم و با تکون دادن سر گفتم: باشه! حاال که اصرار  منتظرش انداخ یافه یبه ق ینگاهمین
 . مید یما هم زحمت م د،یکنی م

  هیچه حرف نیداد و با ذوق دستش رو دراز کرد و گفت: ا  لمونیتحو  یاز ته دل لبخند
 ! دی بفرما د؛یمراحم

 م؟ ی لب زدم: به کجا بفرما جیچرخوندم و گ  نگاهم رو تو کوچه  کنجکاو

 . گهیو گفت: به مدرسه د دیبه گردنش کش یدست ج یهم متقابال گ اون

 م؟ ی بفرما یمدرسه، اما تو چ دونمی: م دمیباال انداختم و کنجکاو پرس ییابرو 

گفت: من متوجه منظورتون   یمضطرب یبه دور رو بر نگاه کرد و با تک خنده  منگ
 !... شمینم

 کدومه؟  توننیماش گمی باال انداختم و کالفه گفتم: م یشونه

زمزمه کرد: آها   افتهیب شی رو باز کرد و انگار که تازه دو هزار ششیذوق زده ن دوباره
 ندارم.  نیاما من که ماش د،یگی م  یچ دمیفهم

ما رو    دیخواستی م یهام رو گرد کردم و با حرص گفتم: پس چه جورچشم   متعجب
   د؟یبرسون
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 د؟ یرو کولتون ببر  دی خواستی حرف نگاهم کرد که ادامه دادم: نکنه م یب

کنم؛   یبود که همراه نیو مظلوم گفت: نه من منظورم ا  دیبه صورتش کش یدست 
 ! نیهم

رفت و   ر یتو کل مس شهیزمزمه کردم: شما که هم ی ابروم رو باال انداختم و حرص یتا  هی
 د؟ یپرسی م  یپس چرا ه د؛یآمد همراه من

 بگه که... یزی باال انداخت و خواست چ ی ازده شونه  تخجال 

 

نه  یهم با  فاصله یچاران  م؛یو راه افتاد دمیرو کش  ینموندم و فورا دست ناز  منتظر
 حرف دنبالمون اومد.  یپشتمون حرکت کرد و ب اد،یچندان ز 

از   گفتی م یگاه زد؛ی حرف م یو از هر در  کردی گوشم ور ور م ریمدام ز  یکل راه ناز  تو
چه جذاب و   گفتی م  یداره، گاه یرو فرم کلیچه ه گفتی م  یتر، گاهعکسش خوشگل 

ام بشه؛ خالصه که به هر  کاش شوهر عمه گفتی و م دیکشی هم آه م یگاه ب،یخوشت
 مرگ کنم.   یصدبار آرزو م،یبرس یتا وقت  دکر  یبود مخ من رو خورد و کار یقی طر

  رهیتوقف کردم و به دور و بر خ یناز  یه خودمون و مدرس یمدرسه یکوچه  نیب کالفه
 از کنارمون گذشت و به سمت مدرسه رفت.  ،یبا تکون دادن سر کوتاه  یشدم که چاران

خودش رو مرتب کرد و مطمئن گفت: شما   عیانداختم که سر  یبه ناز  ینگاهم یهم ن من
 . گهیهست د ین ی کوچه پا نیهم رم؛ی من خودم م  دیبر

  رمی کردم که آب دهنش رو صدا دار قورت داد و گفت: باور کن م زیچپم رو ر  چشم
 مدرسه؛ به خدا! 

 . نگفتم و فقط سر تکون دادم؛ ازش جدا شدم و با سرعت به سمت مدرسه رفتم  یزیچ

ها باال رفتم و خودم رو به  از پله  عی سر نی اصال حال و حوصله نداشتم؛ به خاطر هم امروز 
 دفتر رسوندم. 
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 شاهللیهم که ا یها باشه؛ فتوحبچه شیپ دادم ی نبود و احتمال ماتاق   یتو یچاران
 .ستینسلش به کل منقرض شده که دوباره مثل اجل معلق باال سرم ن

برداشتم    زیم  یرو از رو  امیچونم زدم؛ خودکار آب ر ی به افکارم ندادم و دستم رو ز  یتی اهم
 و دفتر جلوم رو باز کردم.

وارد اتاق شد هم  یکه چاران یوقت یغول شدم؛ حتانداختم و بکوب مش ن ی رو پا سرم
 سرم رو بلند نکردم و فقط کار کردم. 

  یبود و گردن و گلوم حساب ازدهیبه خودم اومدم، ساعت   یمشغول بودم که وقت انقدر
 . کردی درد م

  یبه چاران ینگاهم یسر دادم و ن  یکشتار ازهیدفتر انداختم و بستمش؛ خم ی رو ال خودکار
دفتر طرح   یهاش روگذاشته بود و با انگشت  زیم  یسرش و رو  کاری بانداختم که 

 .دیکشی م

 ...گهیم یوجود داره، بعد ناز   ینگاه انتخابم رو! اصال انگار نه انگار من ییخدا

 و از جام بلند شدم. دمیکوب نیپام رو به زم  یحرص

  رونیرو دور زدم و از دفتر ب  زی م تی اهم یسرش رو بلند کرد که ب  دهی هم ترس یچاران
ته   یکردم و به سمت آبدارخونه  یرو ط نی وصل شده به سالن پا یرفتم؛ چند تا پله 

 سالن رفتم. 

شش   طیآروم سر دادم و درش رو باز کردم؛ با خم کردن سرم وارد مح یتا سرفه  چند
 شدم و به اطراف زل زدم. شی متر

اجاق گاز زوار در رفته،  هیساده و    خچالی  هی، در به داغون نتیدوتا کاب ،یمی قد  نگیس هی
 . دادی م لی رو تشک کی اتاقک کوچ  نیبود که ا ییهاله یکل وس

  هیسوق دادم و به سمتش رفتم؛  زدی که داشت قل قل م یرو به سمت سماور نگاهم
 که...  زم یبر  ییبرداشتم و آب گرفتم و خواستم واسه خودم چا  نگیس نت یاز کاب  وانیل
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 در نگاهم به عقب برگشت. ریج ری ج یصدا با

اومد و با    کی نزد یو خسته وارد آبدارخونه شد و به من زل زد؛ چند قدم  حالیب یفتوح
 خانم.  از یزمزمه کرد: درود ن یلبخند بدجنس

 هستم!  بی: اددمیو غر  دمیهم کش  یهام رو تواخم یعصب

 .از یگفت: ن یکش داد و با لجباز  شتریرو ب لبش

 محتر... یآقا  نی لب زدم: بب یام رو به سمتش گرفتم و حرصاشاره   انگشت

گفت: خانم محترم از  رفتی دستم رو کش م ی تو  وانی طور که لو همون   دیحرفم پر   ونیم
 تراش چه خبر؟  شیر

تراش رو   شی: ر دمی غر یو حرص دمیهم ساب یهام و رو تراش، دندون  شی ر یادآوری با
 ؟ ید یخر ؟یکرد  کاریچ

اش رو به  هاش فشرد؛ چونه دست  نیرو ب وانیو ل ختیخودش ر یبرا  ییآرامش چا  با
 داد و خونسرد گفت: نه  یبخار چا 

هام گذاشتم و کالفه، اما  چشم یانگشت اشاره و شصت دست راستم رو گوشه  یعصب
 . دیاریو ب دیر یلب زدم: چرا؟ قرار بود بگ یحرص

 دونمیمن نم  ؛یباش دیباال انداخت و گفت: به من چه؟ من که گفتم خودتم با یاشونه
 .هیچه شکل

  ینشده؛ اگه بخوا  ری ادامه داد: هنوزم د یطونی و با لبخند ش دیبه موهاش کش یدست
 . ها؟ میری بگ عی و سر میزنگ که خورد با هم بر  میتونی م

عنوان! شما لطفا  چیباز و بسته کردم و مشکوک گفتم: به ه وارک ی چپم رو ت چشم
 .د یار یواسه من ب د،یر یو بگ دیخودتون بر 
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  یو رو  وان یشد؛ ل کی بهم نزد گهید کمی از کنارش رد بشم که جلوم رو گرفت و  خواستم
د: عه... چرا ناز خونسردم لب ز   یافه ی مضطرب، اما ق یها به چشم  رهیگذاشت و خ نتیکاب
 بخوام بخورمت؟  نکهیا  ؟ی ترسی م یخانم؟ از چ از ین یکنی م

هم    یهام رو توچسبوندم و دست  خچالیکرد که خودم رو به  کمینزد شتر یرو ب خودش
 قفل کردم.

من    رون؟یب ی ای چرا بگم ب تونستم؛ی جا هم م نی بخورمت که هم خواستمی من اگه م -
 ها!   یضرر کرد یقصدم کمکه، اگه قبول نکن

  یکردم نفس بکشم، اما با هر دم و بازدم یدوختم و سع اشره ی ت یهارو به چشم  نگاهم
کالفه  یمن رو حساب   نیو ا  رفت یفرو م هامهیر  یتو نشیر یو نسبتا ش  میعطر مال یبو

 کرده بود.

ول دادم، اما تکون که  دستم فشردم و به عقب ه  ی رو تو اشیکت مشک یگوشه  آروم
 جلوتر هم اومد.  چ،ینخورد ه

 هم به کت گرفتم و خواستم با شدت به عقب هولش بدم که... امگه ی د دست

 

 ازم فاصله گرفت و به عقب برگشت.   عیدر آبدارخونه، سر   یباز شدن ناگهان با

 رو گرفته بود.  دمیو بود و کل د ستاده ی جلوم ا قیدق

رو که دست روش گذاشته   یشانس بدم کس نیبارم که شده، ا کی  یبرا  کردمیخدا م خدا
مثل   ،ی متعجب و ناباور چاران یافه ی ق دنیاما با خم کردن سرم و د ره،یبودم هدف نگ

  یهام و رو چشم  خورند،ی رو م شونی شکست عشق نیساله که اول جدهی ه یهادختر بچه 
 .دهم گذاشتم و آه از نهادم بلند ش

  کهیت کهیت  یو تمام مقدمات رو برا رفتی مغزم رژه م یتو  یارانچ جیهول زده و گ  یصدا 
 . کردی پسره فراهم م نی کردن ا
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 ... یعنی... زهیعه.. من.. چ -

نگاهش کردم که آب دهنش رو صدادار قورت داد و بدون   رهی رو باز کردم و خ هامچشم
 رفت. رونیادامه دادن از آبدارخونه ب

نسبتا محکم   یاهام رو مشت کردم؛ ضربه و دست   دمیهم ساب  یهام و رودندون  یحرص
به سمتم برگشت و با   یور رفت؛ عصبو فورا اون   دیکش یازدم که داد خفه یبه کمر فتوح

 کمرم خورد شد.  وونه؟ید یکنیکار م  یچ یوو تو هم گفت: ه یها اخم

  یام رو حرصقدم به سمتش برداشتم که دو قدم عقب رفت؛ منم انگشت اشاره  هی
گفت:  عی بارش کنم که سر  یز ی قفل شدم چ ی هادندون  نیطرفش گرفتم و خواستم از ب

 .دهیمثل شما بع  یاکرده  ل ی ! از معاون تحصهای دی فحش نم یاو 

  یرفتم که سرش رو عقب برد و ادامه داد: انگشتت رو نکن تو قدم سمتش  هی  دوباره
 یلی. تو اگه خزهی ندارم، ترست بر تی کار ینیبب خواستمی چشمم! بابا به من چه؟ من م

 ها؟  یستادی چرا وا ،یزدی پسم م اومدی بدت م

  ومدهیهام رو گرد کردم که شونه باال انداخت و گفت: تو که بدت نو متعجب چشم یعصب
هم  جان یکنم، هم یبود، منم که نخوردمت؛ فقط خواستم بگم اگه قراره باشه کار 

 طرفت.   امیپس اصال نگران نباش عمرا ب ،یستی من ن قی. البته تو اصال جزء سال تونمی م

حرف چند قدم عقب رفتم   یب  دم؛یدستم رو عقب کشام رو آروم خم کردم و اشاره   انگشت
  یایب یتونی تراش بود من در خدمتم؛ م شیبه ر یاز یکه تخس گفت: به هرحال اگه ن

 . یدفترم و بگ

 رفتم.  رونیاز آبدارخونه ب یتاسف تکون دادم و با "عمرا" قاطع یاز رو   یسر

 !... هه

من   ق یو عال قیتو هم جزء سال  ستم،یخب به درک که ن ؛یستیمن ن   قیجزء سال تو
 ! یستین
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 .یندار اقتیل ؛یامل از خود راض  یپسره 

 .یخوری م اتقه یعت یو اخالقت به درد همون دوست دخترها  افهیو ق پی با اون ت تو

 کردم و خودم رو به دفتر رسوندم. یها رو طراهرو و پله  ،یمحکم و عصب یها قدم  با

 آروم کردم و وارد اتاق شدم.خودم رو  قیدر با چند تا نفس عم پشت

ها فرو برده بود و خودش رو مشغول  توجه به حضور من، سرش رو داخل برگه یب ثمیم
 .دادی نشون م

ام زدم و گرفته  چونه   ریرفتم و آروم پشتش نشستم؛ دستم رو ز  زمیبغ کرده طرف م  منم
 شدم. رهی روم خبه روبه

 . کنمی برخورد م یم یصم  گند خورده توش چه ی! حاال که همه چثمیم هووم،

 . یکرد یسرم نازل م یرو رو  هایبعد بدبخت زدمی حرکت م هی  یذاشتیخدا، حداقل م  یه

پسر رو عاشق  هیبار   هیتو عمرم  خواستم ی بده؛ من م حیبراش توض یکنه فتوح خدا
 ها، اه!  خودم کنم 

ها نگاه به برگه  هیو   ثمینگاه به م هیخود ساعت دوازده وقتم رو بدون تسلط به کارم و   تا
 کارش غرق شده بود. ینگاه به من تو  میتوجه و ن یاگذروندم و اون هم بدون ذره 

بزنم، اما همون لحظه   یحرکت  هیخودم سر صحبت رو باز کنم و   خواستمی کم م کم  گهید
 ...هوی

 

 *** 

 

 #معراج 
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رو انداختم؛ از کنار پنجره فاصله گرفتم و پشت   تر کردم و پرده پرشوقم رو پررنگ لبخند
 منتظر نشستم. زم یم

 ...کی زمزمه کردم:   طنتیچرخ دور خودم زدم و با ش هی

 لب ادامه دادم: دو... ر یهم زدم و ز  گهی چرخ د هی

به در اتاق   تیگرفتم و با جد  زیهام رو به مو با گفتن سه، دست  دمی بار سوم هم چرخ و
 داخل اومد.  بیاد  از یزل زدم که همون لحظه در با شدت باز شد و ن

 مشخص بود.  زدی که دو دو م ییهاو چشم  دهیرنگ پر  یاز چهره  یچ همه

 یاومده و اون ازم چ شی پ یچ دونستمیبگه؛ من خودم م  یز ی الزم نبود چ اصال
 .خوادی م

ذاشتم و با قفل کردنشون تو هم، منتظر نگاهش کردم که  گ  زیم  یهر دو دستم و رو آرنج
 !  امی آب دهنش رو صدادار قورت داد و گفت: من باهاتون م

  زیم  یروم، جلو ابروم رو باال انداختم که کامل داخل اومد و در و بست؛ روبه  یتا  هی
  یزیشما چ   خوامی گفت: نم دادی هوا تکون م  یهاش رو توطور که دست و همون   ستادی ا

تراش رو    شیر ن یمن ا  دیدرست درمون ببر یجا هیفقط من و   د؛یبخر  یزیچ ا ی  دیریبگ
 .شناسمی منطقه رو نم  نیبخرم! من ا 

رو عقب   یدادم؛ صندل تی رضا حیلبخند مل هی پت و پهنم رو کنترل کردم و به  لبخند 
 و از جام بلند شدم که چند قدم عقب رفت و با اخم نگاهم کرد.  دمیکش

اتاق لبم زدم: باشه؛  یطوس  یهاک ی به موزا رهی ترسش کردم و خ یحواله  یپوزخند
 ؟ ی مدرسه، اوک یرو روبه یکوچه  ی تو  گهید قهی . پس ده دقستین یمشکل

حرف   یتکون داد و ب  نگاه کرد، اما در آخر به اجبار سر میطانیش افهیبه ق رهیلحظه خ چند
 رفت.  رونیاز اتاق ب
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رو فورا   لمی رفتم؛ وسا  زمی به سمت م عی تو هوا زدم و سر یبار طنتیرفتنش بشکن ش با
 جمع و جور کردم و آماده و سرحال از اتاق خارج شدم. 

 شدم.  اطیآخر گذشتم و وارد ح یهاساعت   یپر سر و صدا   بایتقر  یراهروها از 

 رفتم.  رونیمش رحمان تکون دادم و با ذوق از مدرسه ب یبرا  یسر

 حرکت کردم.  نیرو داخل موهام فرو کردم و نقشه کشان به سمت ماش دستم

جا زدم؛ دنده رو جابه  یکالج و گاز گذاشتم و استارت وحشتناک  یکه شدم پام و رو سوار
 .به سمت کوچه رفتم  یا زده  جانیکردم و با خشونت ه

 .ادی از دور داره سمتم م  دمید  هویمنتظرش نشسته بودم که    قهیده دق ه،قیپنج دق بایتقر 

 ...دنیبا د هویبردم تا تکون بدم که   رونیب نیماش شهیرو از ش دستم

 

  یدود  یشه یدستم رو داخل بردم؛ ش عی هام گرد شد و سرچشم از،یپشت سره ن آرمان
  کردندی طور که با هم صحبت مو منتظر نگاهشون کردم که همون  دمیرو باال کش  نیماش

 شدند.  کی نزد نیبه ماش کردند،یبهتره بگم دعوا م  ای

بهشون زل زدم و   رهیابروم رو باال بردم؛ خ  یتا هی فرمون گذاشتم و   ی راستم و رو دست
  یاتفاق چه دونمینم شدند،یرد م نیداشتند از کنار ماش یکردم که وقت زی هام رو تگوش 

 اش داشت. مچ دستش رو گرفت و بازور نگه هویشد که آرمان  یافتاد و چ

داد   یفرمون خم شدم که صدا   یکار هر دو ابروهام با هم باال رفت و کنجکاوتر رو  نی ا با
 آرمان بلند شد.

 گرد شد و منگ مشغول کنکاش حادثه شدم. هامچشم

با   ازمیو ن  کردی قرمز شده نگاهش م رو محکم گرفته بود و با صورت  از ی مچ دست ن آرمان
 رو مشت کرده بود.  و دستش  دادیهم فشار م یهاش و رو حرص دندون 
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آرمان داد زد و صورتش   از ین  یکه چرا به جا  دیفهمی نم کردم،ی م یچقدر فکر و بررس هر
 قرمز شده!... 

آرمان نشسته   یپا  یافتاد که رو  از یکفش ن یکه نگاهم به پاشنه دیطول نکش یلیخ البته
 . آوردی بود و با حرص و نفرت فشار م

نکردم کنترلش کنم؛  یسخت بود و منم سع یلیآرمان خ تی وضع دنی ام با دخنده  تحمل
بوق قرار   ی شد، دستم رو  یچ  دمینفهم هویکه  دمی فرمون گذاشتم و بلند خند یسرم و رو 

 وحشتناکش بلند شد.  یگرفت و صدا 

و از   دنی شدم که هر دو با ترس از جاشون پر  رهیها خجام بلند شدم و به اون  از  دهیترس
 هم فاصله گرفتند.

 یبکوبم، اما با نقشه  نیماش واری دوباره بلند بخندم و خودم رو به در و د خواستی م دلم
 شهیدادم؛ سرم رو از ش نی رو پا  شهیکردم و ش  یزیکه تو ذهنم جرقه زد اخم ر  یطانیش
 وقته منتظرم ها!  یلیمن خ  ؟یا یب یخوا یخانوم نم  از یگفتم: ن  ی بردم و جد رونیب

 بعد اخمم رو پررنگ تر کردم که حواسشون به من جلب شد. و

به  توجهیب  از یکه ن دیهم کش  ی هاش رو توهاش رو مشت کرد و اخم دست  یحرص آرمان
 در جلو رو باز کرد و نشست.  اشی شگیهم  یاومد و با خونسرد نی اون به سمت ماش

که چپ چپ نگاهش   دیسالم آروم در رو به هم کوب  هیابروش رو باال داد و با   یتا  هی
 استارت زدم.  الیخیکردم و ب

 آرمان متعجب تکون دادم و راه افتادم.  یبرا یدست

و دستش و   دیکش ینفس پر درد از یشدم که ن ی اصل ابونیراهنما زدم و وارد خ حرفیب
 مچش گذاشت.   یرو

  یشدم و برا  رهیاش خو دست کبود شده   دهیو رو پر  رنگ  یافه یچشم به ق یگوشه  از 
 ؟ ی شد باهام اومد یشکستن سکوت گفتم: چ
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( دوباره  ست یبه مفهومش) به تو مربوط ن توجهی بهم رفت که ب یاحوصله چشم غره  یب
 اد؟ ی شد با من ب یاضوجه ر چیافتاد که خانمه به ه   ی: چه اتفاقدمیپرس

 منتظرم دوخت و کالفه گفت:.... یافه یاش رو به قکج و کوله شده  یافه یق

 

 ر؟ یجناب مد  یدخالت نکن ستیکه بهت مربوط ن  یندادن تو کار ادیو بابات بهت  مامان

جنتلمن    یآقا  هیندادن چطور با  ادیزدم و گفتم: مامان و بابات بهت   یلبخند بدجنس
 اون؟ خانم مع یصحبت کن

گفته بودند با  ادمه،یکه  ییزمزمه کرد: تا جا  یز یلبش رو خم کرد و با پوزخند ر  یگوشه
کردم برو   بتیافتخار رو نص نیکه ا  نیو نامطمئن اصال حرف نزنم؛ هم بهیغر  یها آدم

 خدات رو شکر کن. 

دنده رو عوض کردم و   ارم،یابروم رو باال انداختم و با همون لبخند حرص در ب یتا  هی
هم   یبودن از خود راض یسمیمن، به افتخارات خانم معاون به جز ساد   یخدا  یگفتم: وا 

 اضافه شد. 

 گفت: حرف دهنت رو بفهم اسکول.  یفرستاد و حرص  رونی نفسش رو ب یعصب

من، بد    ی ! خداینخندم گفتم: ه کردمی م یرو گرد کردم و همون طور که سع هامچشم
 معاون مملکتمون.   نهیدهن هم که هست. ا

 ! از دهنم در رفت.ستی و گفت: اسکول فحش ن  دیبه صورتش کش یدست کالفه

بلوار دور زدم و   یدگیرو با زبونم تر کردم و راهنما زدم؛ فرمون رو چرخوندم و از بر لبم
. مواظب  شنی در بره ناراحت م ی از دهن کس اما ستن،یها فحش ناز فحش یلیگفتم: خ

  یمیصم  یلیخ دیمن شد  نی سوار ماش یاز وقت ی راست ب؛یخب خانم اد دیدهنتون باش
 .یمرس  د،یسوم شخص صدا بزن  باها؛ لطفا من و  دیکنی برخورد م
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شد و نگاهش   مونیبگه که پش یزیناباور نگاهم کرد و خواست چ یافه یدهن باز و ق با
  یفتوح یآقا  ستی رو ازم گرفت؛ به سمت پنجره برگشت و گرفته گفت: من حالم خوب ن

 د؟ یسر به سرم نذار شهیم

 شد تا باشه. یچ دیگفتم: بگ   یقیو بعد با نفس عم  دمیخند  صدای لحظه ب چند

تراش کجاست گفتم   شی بهم انداخت و گفت: برادرم زنگ زد گفت ر ی چپ چپ نگاه 
 تا بدم و بعد...  امیخودم ب  ستهیداد، منم مجبور شدم بگم وا  ریاما گ دینکی نم داشیپ

 ماجرا.   ینداد که سر تکون دادم و متفکر گفتم: و ادامه  ادامه

که   یتکون داد و دوباره نگاهش رو ازم گرفت که برعکس حرف  دی تا یرو به نشونه سرش
 ...ییجا هیبرم   د یزدم و گفتم: من اول با  یزده بودم، دوباره لبخند بدجنس

 

برم بانک تا   دیو ناباور نگاهم کرد که خونسرد ابرو باال انداختم و گفتم: واجبه؛ با   متعجب
 نبسته.

تا دو خونه باشم؛ لطفا زود کارتون رو تموم   دیو کالفه گفت: من با   دیکش یپوف یعصب
 . دیکن

 زل زد.  ابونینگفت و دوباره از پنجره به خ یزیف سر تکون دادم که چحر   بدون

داره   سی آهنگ ب هینثارش کردم و با ذوق ضبط رو روشن کردم؛  ی بار طنتیش لبخند
گاز فشار دادم و   یپام و رو  کردم،ی جا مطور که دنده رو جابه هم گذاشتم و همون  یخارج

 مثل جت به سمت بانک رفتم. 

 نیاز ماش ام«ی بمون تا ب نجا یانداختم  و با گفتن »ا از یبه ن ینگاهم ین م،یدیرس یوقت
 شدم.  ادهیپ

به کتم داخل بانک   یدست دنینامرتبم رو کامل داخل شلوارم فرو کردم و با کش لباس
 رفتم.
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 .دیکشی طول م ادیخلوت بود و فکر نکنم ز  نسبتا

زمان با خارج   اش رو فشار دادم که هم رفتم و دکمه  یدهبه سمت دستگاه نوبت  د یناام
 ...هویاما    رهی و خواست شماره بگ ستادیخانم مسن کنارم ا  هیشدن کاغذ از دستگاه، 

 .دیعه.. امم خانم ببخش -

دادم و مهربون گفتم: من شماره گرفتم، اما   لشی تحو   یحینگاهم کرد که لبخند مل منتظر
 مال شما!   نیا دی م. بفرما بر دیاومد برام با  شیپ یکار هی

  یممنون خشک و خال هیباال انداخت و با گفتن  یا رو به سمتش گرفتم که شونه کاغذ
 رفت.

 شدم؛ی خر ذوق م کردی کار رو م  نیبا من ا یکیاحساس شدن؛ اگه  ی! مردم چقدر بنوچ
 شماره است به خدا.  هیشماره هم   هی

رو باال انداختم و دوباره دکمه رو فشار دادم و کاغذ رو برداشتم و خواستم به  ابروهام
رو   حمیپسر همسن و سال خودم، دوباره لبخند مل  دنیبار با د نیسمت باجه برم که ا 

 لبم نقش بست.

شماره رو گرفتم، اما   نی! من ا دیبه سمتش رفتم و آروم زمزمه کردم: عه.. آقا ببخش فورا
 ! دیرینگ  گهیمال شما د نی ا  دی برم؛ بفرما دیومد باا  شیپ یکار هی

 از کنارم رد شد.  ک،یتشکر کوچ  هیبهم زد و با تکون دادن سر رو  یکم جون لبخند

اش رو  دادم؛ دکمه هیتک  واریدوباره سمت دستگاه رفتم و کنارش به د  یطانیش یافه یق با
 شدم.  رهیگرفتم و منتظر به در بانک خ گه یکاغذ د  هیزدم و  

مناسب ژست و    قایدق کردند؛ی پخش م یپلنگ صورت ای کاش االن آهنگ پت و مت  خ،آ
 افکار االن منه! 

 فاصله گرفتم. واریبه بانک از د یتر کردم و با وارد شدن شخصرو پر رنگ  لبخندم
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گذشته بود که  یساعت میصورت رد کرده بودم و ن  ن یشش هفت تا شماره به هم بایتقر 
به سمت باجه رفتم و با   ؛دم یکش  رونی کاغذ واسه خودم ب  هیام سر رفت و باالخره حوصله 
! دیبه مسئول جوون و خوش بر رو روش گفتم: سالم خسته نباش  یلبخند دختر کش

 چقدر مونده؟  ت؛ اس  بنده  یشماره   نی خانوم ا دیببخش

  اشی عمل ینیبه ب یور که دستداد و همون ط لمیتحو ینیریمتقابال لبخند ش  اونم
 دو نفر. د؛یممنون! خوش شانس هست  یلیزمزمه کرد: سالم خ دیکشی م

شش نفرش و خودم فرستادم؛   ؟یچ یعنیگفتم:  جی و گ د یحرفش لبخند رو لبم ماس با
 دو نفر مونده؟  یچطور

شلوغ بود   یلیخب االن خ یعنیو گفتم:   دمیبه سرم کش ینگاهم کرد که دست متعجب
 که!... 

توجه به من مشغول کارش بود زمزمه کرد: من   یکه ب یباال انداخت و درحال یاشونه
 تا نوبتتون بشه. دینی! کار همه راه افتاده؛ شما هم لطفا بنشدونمینم

 

به بانک خلوت انداختم و   ینگاه میرفتم؛ ن های تکون دادم و به سمت  صندل یسر ناچار
 نشستم.  حرفیب

زدم فقط   یطانیهمه لبخند ش  نی. ا دیته کش هامده یا  ایخدا  یا  گه؟یکنم د کاریچ خب
 ساعت؟  میواسه ن

و   دیلرز   بمیتو ج میگوش هوی که  دمیبه موهام کش یرو کالفه خاروندم و دست امیشونیپ
 زنگ خورد.

  یااسم مهرسا پوف کالفه   دنیاش نگاه کردم که با دو به صفحه   دمشی کش رونیب بمیج از 
 حال جواب دادم: جانم؟    یو ب دمیکش

 ؟ یمعراج پول رو برداشت  یو گفت: وا دی کش یآروم غیج اشی شگیذوق هم با
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انداختم و گفتم: بانکم االن   کردندی که داشتند کارشون رو تموم م ینفرات نیبه آخر  ینگاه
 .دارمی برم

بهش انداختم که مهرسا دوباره گفت:   یهنگا یچشم  ریکنارم، ز  ینشستن دختر بلوند با
 دنبالم؟  یایب یتونی که م گمی .. معراج مالو 

و گلوم رو صاف کردم؛ کامل نگاهم رو سمت دختره برگردوندم و   دمیبه موهام کش  یدست
 ؟ یگفتم: چ جیگ

 .ام دنبالم؟ سر صحنه یا یم  گمیم -

 من شد و نگاهش رو به سمتم برگردوند. یجا شدم که متوجه جابه کمیجام  تو

گفتم: آره عشقم تو فقط جون بخواه؛ االن   یضیگوشه لبم رو گاز گرفتم و با لبخند عر منم
 .امیم

رو قطع کردم و   ینثار دختره کردم و از جام بلند شدم؛ گوش یلبخند های ا مثل عقده  بعد
 دوباره به سمت باجه رفتم و نشستم. 

فقط   ام؛یکنم و پاشم ب ییداشتم که دختر مردم رو هوا  یزیچ یمرض دیفکر کن دیونی مد
 خواستم فکر نکنه من هولم.

 شد؛ خوشگل بود. فیح  یول

به صورتم   یرفتم؛ دست رونیباال انداختم و با تموم کردن کارم فورا از بانک ب یاشونه
 . کنهیداره با تلفن صحبت م  از ین دمیقدم برداشتم که د  نیو به سمت ماش دمیکش

بعدا باهات   زمی گفت: باشه عز عی رو باز کردم و داخل رفتم که سر نیدر ماش کنجکاو
 ! دیمواظب باش  ام،یب ری د دمی شا رم؛یگی تماس م

  دیرو قطع کرد و با طعنه گفت: چه زود اومد ش یابروم رو باال انداختم که گوش یتا  هی
 واقعا! 
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که   ییرو از جا نیجا کردم و ماشدادم و استارت زدم؛ دنده رو جابه  لش یتحو  یباز  شین
 پارک کرده بودم در آوردم.

 نداشتم، به خاطر اون بود.   یواقعا؟ کار خاص -

 ! یزیچ  هی یکنترل کردم و گفتم: راست دنیخند  یچپ نگاهم کرد که خودم رو برا  چپ

  یخواهرم؛ واقعا مهمه! کسدنبال  میاول بر  د ینگاهم کرد که خونسرد گفتم: با منتظر
 . ارتشیب ستین

 گفت:... یو حرص  دیاش کشبه مقنعه یدست کالفه

 

!  دیبرسون دیمرکز خر هیمن رو به  ترع ی خونه باشم؛ خواهشا سر دی من با   یفتوح  یآقا
 برم.  دی فقط بذار د،یایبا من ب خوامیاصال نم

تراش رو من شکوندم و   شی به گردنم دادم و معترض گفتم: امکان نداره؛ ر  یقر کالفه
 ! خرمی خودم هم م

من    میبخر میخب؛ پس بر یلیدور داخل حدقه چرخوند و گفت: خ  کی رو   هاشچشم
 برم.  عیسر 

بگم؟ شما خودتون   یبهش لب زدم: آخه من چ ینگاه میرو مظلوم کردم و با ن امافه یق
که من شما رو برسونم خونه و   حیصح  ای . آدیستی بچه ن گهیه، دازتون گذشت  یسن و سال

 اون همه مرد تنها بذارم؟   نی دختر بچه رو ب هی

 کار؟  نی درسته ا ایآ د؛یبگ دی هست یحجابش اشاره کردم و گفتم: شما که آدم معتقد  به

پدر من   ی که شما جا  نیاول ، یفتوح یگفت: آقا  ی بهم انداخت و حرص یچپ نگاه چپ
که منم برادر دارم آقا؛ چطور شما نگران    نیندارم. دوم یمن سن و سال  د،یهست

برگردم خونه؛  عی سر   دیبرادر من نگران نباشه؟! من با دیاما توقع دار  د،ی خواهرتون هست
 . رمی اصال خودم م دیخواهشا نگه دار 
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از فشار دادم؛  گ  یرو  شتریرو زدم و پام رو ب یگرفت که قفل مرکز رهیرو به دستگ  دستش
  یشما برا دی که نفرما  نینگاهش کردم و با ظاهر خونسرد گفتم: اول  یچپ چپ و حرص

که من نگران خواهرم هستم چون  هم جوونه هم خوش   ن ی! دومدی ما حکم مادر رو دار
  یاجازه بدم شما تو تونمیمن نم  نکهیا  نیسوم است؟ شم  هیبر و رو؛ برادر شما نگران چ

  تا یمن شما رو نها  شهی نم رید  دینگران نباش د؛یبر  ییتنها جا  بیغر  یو محله  طی مح  نیا
 ؟ ی خونه. اوک رسونمی تا سه م

شدم و آروم سر تکون دادم که  رهیفوق وحشتناکش خ یها صورت قرمز و چشم به
بگه که حرفش رو با آب دهنش قورت   یزی فرستاد و خواست چ رونیب  ینفسش رو حرص

 گرفت. داد و نگاهش رو ازم 

 راهم رو ادامه دادم.  توجهی باال انداختم و ب یاشونه

 که انقدر راحت گفتم زشته ناراحت شده. نیاز ا حتما

 .جا کردم باال انداختم و دنده رو جابه یا شونه دوباره

هست که عموم پسرها   یدختر هی گه؛ی من چه مگه دروغ گفتم؟ خب ساده است د به
 اش خود من! . نمونه پسندنینم

مهرسا رو   یرو درآوردم؛ شماره  میبه اون گوش توجهیباال انداخت و ب یا شونه وبارهد
 ... ام؟یکه جواب داد لب زدم: کجا ب  نیگرفتم و هم

 

 *** 

 

 از ی#ن
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  ییها آدم کرد؛ی زل زده بودم که تک و توک آدم توش تردد م یابونیبه خ  ریو دلگ یعصب
و دنبال   رفتندی ور ماون  ورن یکه همه جا رو پوشونده بود، ا یبه کثافت  توجهیکه ب

 .خودشون بودند یها ی گرفتار

واضح نبود،  شهیاز پشت ش  امافه یزل زدم؛ ق نی بغل ماش نهیرو چرخوندم و به آ نگاهم
 .شدی م دهیاما د

 . دم یام کشگونه یرو به سمت صورتم حرکت دادم و آروم رو  دستم

 به خودم نگاه کردم.  ترق یدادم و عم هیتک شهیه شسرم رو ب  خودآگاه نا

 خوشگل نبودم، اما زشتم نبودم. درسته

رو،   یو گندم  یدختر چشم و ابرو مشک هی ا؛یدن یاز دخترها  یلیمثل خ  یدختر معمول هی
 پس چرا... ؛یشرق یدخترها  شتریمثل ب

 لبم رو گاز گرفتم.  ی هم گذاشتم و حرص ی و رو هامچشم

و    یآدم دو هزار هیبه خودم مربوطه؛ نه  اد،یچه کم و چه ز  ستم،یهستم و ن یهر چ من
 . نیمثل ا  گرا یسطح

 هام رو باز کردم.اومدم و چشم  رونی ب الی از فکر و خ  نیتوقف ماش با

 . دیباریکه پول و تکبر ازش م  میبزرگ بود  ییالی و  یخونه  هی  یجلو

هام گرد شد و به  ناخودآگاه چشم ن،یو بزرگش و داخل رفتن ماش باز شدن در قطور  با
 .زدینم ی شده بود و حرف رهی نگاه کردم که خونسرد به جلو خ یفتوح

  دنی دور و برم دوختم که با د ینگاهم رو به باغ بزرگ و چند صد هزار متر دوباره
 .دمیکش یافتاد و نفس راحت  میدو هزار یبردارلم یو دم و دستگاه ف  هانیدورب

ابروم رو باال انداختم و کنجکاو همه رو از نظر گذروندم و آروم زمزمه کردم:  یتا  هی
 . گرهیخواهرتون باز  دونستمینم
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 بهم انداخت و گفت: چون نگفته بودم.  ینگاهمین

 .سهی نو لمنامهیف ست؛ ی ن گریبهش انداختم که ادامه داد: باز  یچپ نگاه چپ

 گوشه پارک کرد که لپم رو از داخل گاز گرفتم و لب زدم: پشت پرده است.  هیرو  نیماش

شدم و   ادهیپ نیو آروم در رو باز کردم؛ از ماش دم یرو کش رهینگفت که دستگ یزیچ
 فورا برگشتم.  دهیترس یداد شخص ی خواستم در رو ببندم که با صدا

 ! دیمواظب باش  ینظر یآقا  -

پاهام خم  یخوردم و رو ی پام، تکون محسوس یجلو  یافتادن دختر و پسره جوون با
 شدم.

  نیزم یاز رو یبهشون کردم و خواستم حالشون رو بپرسم که پسره عصب ینگاه مضطرب
  دیکرد  چارهیاز صبح من و ب ؟ی خانم فتوح دیکنیکار م   یبلند شد و رو به دختر داد زد: چ

 د؟یکنی م  یطورن یشما. چرا ا 

زمزمه کرد: من   دیمالی طور که مچ پاش رو ممظلوم تو جاش نشست و همون   دختره
 من...  ؛ینظر ی آقا خوامی واقعا معذرت م

 دادی هاش رو تکون ملباس   یکه حرص  یاجازه نداد حرفش رو کامل کنه و در حال پسره 
 . دیندارم! فقط راحتم بذار حیبه توض  یاز ی: ندیغر

 ن دختره، از کنارمون رد شد و به ته باغ رفت.من و او  یره یدر مقابل نگاه خ بعد

کردم از رو   ینشسته به سمت دختره حرکت کردم و بازوش رو گرفتم؛ سع طورهمون 
 حالت حالش رو بپرسم.  بلندش کنم و تو همون  نیزم

 افتاده؟ یکه برات ن یحالت خوبه؟ اتفاق  -

  ریشد و ز  کی نزد  نیلنگون لنگون به ماش  د؛یهاش کشبه لباس  یجاش بلند شد و دست از 
 لب زمزمه کرد: ممنون خوبم؛ فقط...
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  کردی رفتن پسره رو نگاه م یظیبه ما، با اخم غل  توجهیکه ب  یرو به سمت فتوح نگاهش
 برگردوند و ادامه داد: داداشم!... 

سرفه  ،یهمه تفاوت خواهر برادر نیابروم رو باال انداختم و متعجب از ا یتا  هی
 به سمت ما برگشت. یسر دادم که نگاه فتوح  یلحتمص

  یپسره  نی به من زمزمه کرد: ا توجهی بور کنارم نگاه کرد و ب بایهمون اخم به دختره تقر با
 ه؟ یلندهور ک

 کارگردان.  اریشونه باال انداخت و آروم لب زد: دست دهی ترس دختره

   ه؟ یهر دو ابروش رو باال انداخت و گفت: خود کارگردان ک یفتوح

رو سمت دختره برگردوندم که دستش رو به سمت ساختمون دراز کرد و گفت:   نگاهم
 کارگردان داخل ساختمونه. 

  اومدی و سمت ما م زدیرو دور م نیکه ماش یبه من انداخت و درحال ینگاه مین یفتوح
تا من و خواهرم دو   دیبمون  نجایچند لحظه ا  هیخواهش کنم  شهیم   بیگفت: خانم اد

 م؟ یداخل و برگرد م یبر قهیدق

معصوم خواهرش، ناچار لب   افهی به ق ینگاه می هام رو مشت کردم و با ندست  یحرص
 !  دی زدم: بله بفرما

به سمت ساختمون رفت و من رو تو   عی بهم نداد و دست خواهرش رو گرفت؛ سر یجواب
 باغ بزرگ و پر آدم تنها گذاشت.  نیا

برداشتم؛ با کندن پوست   نی رو از داخل ماش فمی و ک دمیکش یسر کالفگ از   یقیعم نفس
 گشتم. ییآشنا یلبم به سمت تجمع حرکت کردم و دنبال چهره   یگوشه

بودم و   دهیرو د  های شتریباشه. تک و توک ب گر یپر باز  نجایا شدی خدا باورم نم یوا 
و منم   دادی برم و بغلشون کنم، اما غرورم اجازه نم ی کی یکی  خواستی دلم م شناختم؛ی م

 کار رو انجام بدم. نینکردم ا  یسع
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از   یکی ینقطه باغ رو  نیانتهاتر  یسر و صدا و آروم از کنارشون رد شدم و تو  یب
 نشستم.  یچوب یها ی صندل

 یلیخ یلیگفت خ شهی ها به من ماون   دیاما د  نم،یکامل همه رو بب  تونستمی م نجایا از 
 م بود.ک

  یها چمن یو رو   فمیتازه کردم؛ ک  یرو پر از هوا هامه یو ر  دمیکش ی قینفس عم دوباره
 ...هویزل زدم که  هیبه بق رهیگذاشتم و خ یکنار صندل

 

 ؟یکنی کار م یچ نجایبپرسم ا  شهیم -

 و از جام بلند شدم. دمیکش یاخفه غیکنار گوشم، ج ی ابم و دو رگه  یصدا   دنیشن با

نگاه کردم و با تته پته   ارهیهمون دست یده یخمار و کش یها و متعجب به چشم  دهیترس
 ... یعنیلب زدم: من.. من.. 

زمزمه   رفتی صورتش ور م  یجلو یکه با تار موها  ی و درحال دیبه کت چرمش کش یدست
 ؟ یعنیکرد: تو.. تو.. 

آب دهنم  زد،ی که قلبم از استرس تو دهنم م یو درحال  اشیی و اروپا  رایگ یافه ی ق مجذوب
 رو سخت قورت دادم و لب زدم: من...

رنگش رو به نگاهم دوخت و سر تکون داد که ناخودآگاه گفتم: با   ییای نگاه در بارن یا
 هستم.  یفتوح  یآقا

کتش رو باال داد و   یها نی نشست؛ آست یصندل  یابروش رو باال انداخت و رو یتا  هی
 . میندار یفتوح یگفت: آقا کردیبه سر تا پام نگاه م   رهیطور که خهمون 

به خودم مسلط بشم، محکم و   کردمی م یکه سع یرو آروم مشت کردم و درحال هامدست 
 .د یکه باهاش برخورد کرد نیهم  ؛یگفتم: برادر خانم فتوح یجد
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  نیا  لی ش داد و آروم زمزمه کرد: پس فاملبش رو ک  یگوشه ام،یلحن ناگهان  ریتغ از 
 ؟ یهست یدست و پاچلفت یدختره 

! همکار برادرشون هستم  ریتفاوت نشون دادم و قاطع گفتم: نخ یرو خونسرد و ب امافه یق
 .امیب نجایکه به خودم مربوطه مجبور شدم باهاشون به ا  یاتفاقات هی یکه ط

رنگش    یاقهوه  شیبه ته ر  یپاش انداخت؛ دست یرو باال برد و پاش و رو  ابروهاش
  ینخ برداشت و با فندک طرح دار هیدرآورد؛  رون یب بشیاز ج یگاری و پاکت س دیکش

 ؟یکنی کار م یآروم گفت: ته باغ چ یروشنش کرد و با پک محکم

گفتم:   یزدم و حرصرو کنار  گاری س ظی ابروهام نشوندم و با دستم دود غل نیب یظیغل اخم
 متنفرم.   یگاریس  یها از آدم

 یپسر جذاب نی از همچ ادی جواب داد: دلت م ی شخندیرو با زبونش تر کرد و با ن لبش
 ؟ یمتنفر باش

رو از کنارش بردارم که مچ دستم رو   فمیبهش انداختم و خم شدم تا ک یچپ نگاه چپ
 کرد.  کی به خودش نزد کمیمانتوم گرفت و   یاز رو

زد   یحیکه لبخند مل  دمیام رو عقب بردم و دستم رو از تو دستش کشکله  یو عصب  دهیترس
و روش فشار داد و گفت: خوشم    شیپرت کرد؛ کفش کالج مشک نیزم یو رو  گارشی و س

 .  نیاومد آفر 

  فمیآورد و آروم از گوشه، داخل ک رونیب بشیاز ج ینگاهش کردم که کارت یو پرسش جیگ
 فرو کرد. 

تفاوت   یب  ؛یدی جالبه که انقدر خودت رو خونسرد نشون م یلیخ ؛یهست یماهر گریباز  -
 ...یول  تیاهم یو ب

برداشت و از جاش بلند شد؛ دستش رو به طرفم گرفت و با لبخند    نی رو از رو زم فمیک
 .یابیهات رو درلحظه  یتونی م  شه؛یم  یبردار لم یف دیبعد ع دیجد  الی گفت: سر یکج
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و از   دیکش اشقهی به  یبه من، دست توجهی رو ازش گرفتم و نگاهش کردم که ب فمیک جیگ
 کنارم رد شد. 

سرم رو برگردوندم و رفتنش رو دنبال کردم و تو همون حال دستم رو داخل    متعجب
 .که داخلش انداخته بود رو برداشتم  یفرو بردم و کارت فمیک

 !  ؟ی نظر نی هام

 بیهاش رو داخل جو بهش زل زدم که دست نگاهم رو سمتش برگردوندم  دوباره
 . کردی نگاه م یدر حال باز  یگرهایبه باز  ره یشلوارش فرو کرده بود و خ

 دستم فشار دادم. یرو متعجب باال انداختم و کارت رو تو  ابروهام

اما حدس   ه،یکارت چ نی هاش و اافتاده و منظورش از حرف   یچه اتفاق دمیفهمینم اصال
 باشه. یاست کارجور درخو  هی زدمی م

 پرتش کردم.  نی زم ی به کارت نگاه کردم و بعد رو دوباره

 . یگریدارند؛ هه، باز  ی چه دل خوش مردم

 نه به اعتقاداتم. خورهی م  امافه ینه به ق ؟ی گری من و چه به باز  اد؛ی هم خوشم نم  اصال

  یکیحاال  دند،یدختر الت و معتاد و خالصه انگل جامعه رو بهم م  هینقش  ید ید هوی
 کنه. یهام رو راضداداش  ادیب

و دوباره به کارت نگاه    ومدیو خواستم از اونجا دور بشم، اما دلم ن دمی کش یقیعم نفس
 کردم. 

 دوباره منصرف شدم.  یزیچ یادآور یرو زانوهام خم شدم و خواستم برش دارم که با   آروم

   ؟ی رو بهم بدن چ حجابی قش زن بن اگه

 ننداختم. رونیتار از موهام هم ب هیتا حاال  من
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  ریدهنم و باز کنم تا همشون ش هیمعلومه که نه! کاف  ذارند؟ی هام ممگه داداش   اصال
 بشند.

 . میشد گر یما هم باز   دمینداره؛ شا  ی کارت که ضرر  نیخب نگه داشتن ا اما

ام  به مقنعه یگذاشتم؛ دست فمیهام بلند کردم و آروم داخل کرو با نوک انگشت  کارت
  رونیاز داخل ساختمون ب   های حرکت کردم که همزمان فتوح هیو به سمت بق دمیکش

 رفتند. نیبه سمت ماش کردندی اومدند و همون طور که با هم صحبت م

به   ینظر ن یبه هام یاهنگ م یو از پشت صحنه رد شدم؛ با ن دمیکش یقی نفس عم منم
بهم  ینگاه مشکوک  یحرکت کردم و خودم رو بهشون رسوندم که فتوح نیسمت ماش

که من از پنجره هر چقدر نگاه کردم   بیخانم اد دی بپرسم کجا بود  شهی انداخت و گفت: م
 دمتون؟ یند

قاطع گفتم:  کردمیرو باز م نی طور که در عقب ماشابروم رو باال انداختم و همون  یتا  هی
 نه!

سوار شد و گفت: من راننده   یشدم که اونم حرص نیسوار ماش یتعلل  چیبدون ه و
 جلو. دی ها؛ لطفا بفرما ستمین یشخص

بود و با   ستادهیوا   نیتر از ماشبه خواهرش انداختم که اونور  یچشم نگاه یگوشه  از 
انداختم که کامل به طرفم برگشته بود و من رو   یبه فتوح  یبعد نگاه زد؛ی حرف م یگوش

 و گفتم: پس خواهرتو...  کردی نگاه م

 

 . رهی م رهیگی م نیو گفت: اون خودش ماش  دیحرفم پر   ونیم

داد و گفت:   لمیتحو یحینگاهش کردم که لبخند مل یهام رو گرد کردم و سوالچشم  جیگ
 . دیه که معطل نشبر  رونی ب نیچون من به شما قول دادم، گفتم اون با ماش
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در جلو رو   دمش،یکوبی که محکم به هم م یشدم و در حال دایدر رو باز کردم و پ یعصب
: من االن سه ساعته  دمیو آروم غر دمشینشستم و باز به هم کوب تری باز کردم و عصب

  دیچرا اومد دشیببر دیخواست ی معطل نشم؟ اگه نم دیگی منتظرم؛ بعد شما م نجایا
 نجا؟ یا

جا رو روشن کرد؛ بدون عجله دنده رو جابه نیماش الیخی شونه باال انداخت و ب خونسرد
قدر هم اشتباه کردم؛ حاال اون  دونم،ی کرد و عقب عقب رفت و تو همون حالت گفت: نم

که کار   میری عوض شد. حاال هم م امونه یروح مید یرو د  هان یا  نجایا می. اومد ستیمهم ن
 ...قط. فمیشما رو راه بنداز 

 ؟ ی و کالفه نگاهش کردم و گفتم: فقط چ یحرص

 باغ خارج شد و تو کوچه دور زد و گفت: فقط... از 

رو داخل دهنش فرو کرد و   نشی تکون دادم که لب پا هیچ یسرم رو به نشونه کالفه
 .گمی مهم نبود، بعدا م ؛یچیگفت: ه

بلند  میگوش امکیپ یچسبوندم که صدا  شهیحوصله سرم رو به ش ینکردم و ب  یکنجکاو 
 شد.

بازش  یکنجکاو فتوح یافه ی به ق ینگاهمیو با ن  دمشیکش رونیب  فمیاز داخل ک  آروم
 کردم. 

مدرسه    ادینگرانت شده، داره م یلیداداش خ ؛یکرد  ری چقدر د ؟ ییکجا  یآج »سالم
 زنگ بهش بزن!«  هیدنبالت.  

 هام گرد شد. و چشم روح از بدنم جدا شد  مانینر  امکی خوندن پ با

که از  ییرو گرفتم و با صدا  ماین یرفتم و شماره  نمیو هول کرده تو مخاطب  دهیترس
 گفتم: الو..  دیلرز ی استرس م

 خودش.  یو بعد صدا   دیچیپ یگوش ی تو   شیحرص نفس
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 الو و...  -

تا دو   ادیز  ادیساعت سه بعد از ظهره. شما ز  از؟ین  ییحرفش و خورد و گفت: کجا   یادامه 
 چه خبره؟   ؟ییشده؟ کجا   یمدرسه؛ چ دیبمون

  نجای.. ازهی زمزمه کردم: من.. من چ یقیدهنم رو صدادار قورت دادم و با نفس عم آب
دست تنها هستند؛ من   ی لیخ کنند،ی م حیصح  یامتحان  یهادارند برگه  یخانم ساالر

 کمک کنم.   شونیموندم تا به ا

 ام؟ ینگاه کردم که متعجب به خودش اشاره کرد و لب زد: من خانم ساالر  ی فتوح به

 هیک یآروم شد و گفت: خانم ساالر کمیگوش کردم که لحنش  مایندادم و به ن تی اهم
 گه؟ ید

  یو با عشوه خاص  یافوق زنونه یبا صدا  یفتوح هویبگم که  یزی و باز کردم چ دهنم
زحمت   یها رو ب من دورت بگردم؛ اون برگه   یجون قربونت برم، فدات بشم، اله از یگفت: ن

 به من بده، ماچ رو لپت.

 ام گرفته بود هم چندشم شده بود. بهش زل زد زدم؛ هم خنده جی و گ  متعجب

بود رو تکون دادم و لب زدم:  فمیک یکه تو  ییسر و صورت جمع شده، کاغذها با
 ! دی بفرما

شدم و   رهی خ رونیکه نگاهم رو ازش گرفتم و به ب دی صدا خند یب  رو باز کرد و دهنش
   ؟ی گفتم: الو هست

 یلیصداش بلند شد: خ  هویشدم که   رهیاش خرو از خودم جدا کردم و به صفحه یگوش
 دنبالت باشه؟  امیخب زود کارت رو تموم کن زنگ بزن ب

  نجایا  یا ی ن ام؛ی م خودم شمی رو به گوشم چسبوندم و گفتم: نه نه! مزاحم تو نم یگوش
 ها! 

 .ایخب، زود ب یلیکرد و گفت: خ ینوچ کالفه
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آوردم و نگاهم رو به سمت   نی رو پا یحرف قطع کرد؛ گوش ینزدم که اونم ب یحرف
سالته دختر هنوز که    یخدا! س یاش صدادار شد و گفت: وا برگردوندم که خنده یفتوح

   ؟ی د یهنوزه به بابات جواب پس م

  یرستانیدب ی. دختر بچه یبارم نامزد کرد  هیکرد و ادامه داد:خوبه   دتریو شد  اشخنده
 ؟ یکرد ی م کاری چ یبود

 . یاتو چقدر بامره  دمیخند ی لیخدا خ یاداش رو در آوردم و گفتم: ها ها ها، وا یحرص

که پدرم نبود برادرم بود؛  نینثارش کردم و ادامه دادم: اول ینامحسوس یغره  چشم
 آدمه... نیو فقط نگرانمه و اگه من بگم با همچ شمیکه چک نم نیدوم

.  افتادی قطعا پس م رونیاومدم ب   یقابل اعتماد   ریسر تا پاش اشاره کردم و گفتم: غ به
مسئله به خودم مربوطه پس اصال    نینداشتم؟ ا  ایداره نامزد داشتم   یبعدشم چه ربط

 ! دیدخالت نکن

لب زدم:  ی که دستم رو مشت کردم و حرص دیخندی نگفت و همچنان داشت م یزیچ
 نما. ر یآقا مد  ره ی خانم مد

 

مواظب حرف زدنت باشا   ،یه  یگفت: ه یبه سمتم برگشت و حرص  یحرفم عصب نی ا با
  یها! مگرنه داداشت االن جلو   زنونه در آوردم یبهت لطف کردم صدا  یلیخانم معاون؛ خ

 من خط قرمز منه!   یدر مدرسه بود. پس تشکر کن و بدون مردونگ

  دیابروم رو باال انداختم و به حالت مسخره زمزمه کردم: جناب مرد؛ لطفا گاز بد یتا  هی
 ام. برگردم خونه  دیبا رمهی من د

. دیگفتی به خودم م از اول  دینداره که؛ شما با  ی باال انداخت و گفت: اصال دشوار شونه
 . یآبج فهیکارت رد گهی د هیثان  یکیا
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ده   بای زل زدم که تقر  رونی نامتعادل بودن اخالقش انداختم و به ب نیبه ا  یچپک نگاه
  دایپ ی همه چ  نجایا د؛ی مجتمع بزرگ نگه داشت و گفت: بفرما  ه ی یبعد جلو  قهیدق
 .شهیم

 شد و به سمت پاساژ رفت. دایشدم که اونم پ دایابروم رو باال انداختم و پ  متعجب

  یهام رو به خاطر سوز رو شدم؛ دست  ادهیحرف از جوب بزرگ جلوم رد شدم و وارد پ یب
 دور خودم قفل کردم و دنبالش رفتم.  اومد،یکه م

 .کردندیها بسته بود و مردم تک و توک تردد ممغازه   شتریب

آقا   ن یظهر نبود، ا م یاون موقع که ما اومد یعنیاالن سر ظهره نبود؛  نکهیبه ا  حواسم  اصال
 انقدر لفت داد که ظهر شد.

کنارم   یقفل شده زل زدم که فتوح  یهاک یکج کردم و به بوت یلبم رو با ناراحت گوشه
 بابا، ظهر شد که.  یو گفت: ا   ستادی ا

هم فشار دادم که لبخند   یهام رو از حرص رو بهش انداختم و لب   ی چپ نگاه بد چپ
کنم ظهر شد   کاری لبش آورد و زمزمه کرد: خب من چ  یو بدجنسش رو دوباره رو  حیمل
 یچ هیجا   هی  میبر ای. تا اون موقع بکنندی نداره، ساعت چهار باز م بی! حاال عگه؟ید

 گشنمه. یلیمن خ میبخور

و جلوتر از اون راه افتادم که دنبالم اومد و گفت: مگه   دمیکوب نیزم  یپام و رو  یعصب
 .ستای خانم معاون وا ستایوا   م؟یبر  دیکجا با  یدونی م

 برم.  یبرق و اشاره کرد به طرف پله دیرو کند کردم که بهم رس سرعتم

 اونجا!   م یاشاره کرد و گفت: بر یا که به کافه  میرو گوش دادم و باهم باال رفت حرفش

و دوباره دنبالش راه افتادم که در کافه رو باز کرد و داخل    دمیکش یق ینفس عم حرفیب
 رفت.
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شد و   دهی که اونجا بودند به سمت ما کش یباالش نگاه عده کم یبرخورد در با زنگوله با
 داخل برم.  اشونره ی به نگاه خ تیاهمیکردم ب یمنم سع

روم  تم که اونم روبهحرکت کردم و پشتش نشس یزی به سمت م یسر فتوح پشت
چقدر   اومدم، ی م نجایبه اطراف گفت: آخ، چقدر من ا  یانشست و با نگاه موشکافانه 

 ی. هخوردم  یبود. آخ، باز شکست عشق یخوب یداشتم، چقدر روزها  یخاطرات خوب
 ؟ یی کجا نمیریش

و خواست گارسون رو صدا بزنه که   دیکش یقینگاهش کردم که نفس عم یچپک افهیق با
 . دیهاش گرد شد و رنگش پرپشت سر من، چشم قیدق  یزیچ دن یبا د  هوی

 رو گرفت و هول گفت: نه نه بر نگرد!   نمیآست یخواستم به عقب برگردم که گوشه کنجکاو

  دیبابا د یو گفت: ا  دیکش شی شونیپ ینگاهش کردم که کالفه دستش و رو  متعجب
 !...گهید

  یبگم که با صدا یزیسر تکون دادم و خواستم چ  جی و با التماس نگاهم کرد که گ  مظلوم
 شد.  دهینگاهم عقب کش یو نازک یتو دماغ

 معراج؟!   -

به اطراف   الی خیاز رو تاسف ب یدوختم و با تکون دادن سر یرو دوباره به فتوح نگاهم
و با   ستادی وا   زمونیکنار م ب یو غر   بیعج یافهی و ق  پیبا ت یزل زدم که دختره بلوند

   ؟یفروخت نیانداخت و گفت: من و به ا  ی به فتوح یبه من و نگاه یبغض نگاه

نگو! حداقل به خاطر   یچیبگه که دختره زودتر گفت: حرف نزن؛ ه یزی خواست چ یفتوح
 . یدهات یدختره  نیکه ارزش داشته باشه، نه ا  یکردیولم م یکی

  شی زمان با نگاه التماسدوختم که هم یخونسرد نگاهم رو به فتوح نشیتوجه به توه یب
  شناسم؛ی خانوم محترم! من اصال شما رو نم دیاخم کرد و گفت: بهتره درست صحبت کن

 واسه خودتون؟  دیگی م یچ  د؟یهست یشما ک
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و   دیباریهاش م به سمت دختره برگشتم که اشک از چشم  نمیبب یینما یس  لمیکه ف انگار
 افتاده بود. نیف نیبه ف

که به   ییها اون اشک  فیکه واسه تو کردم، ح ییتمام کارها  فی معراج! ح ینامرد  یلیخ -
 که با تو هدر دادم!  ییاون روزها   فیح  ختم،یپات ر

که صورتم رو از انزجار   دیهاش رو پاک کرد و دماغش رو باال کشپشت دستش اشک  با
 جمع کردم.

 یتو همون عوض نم؟یری ش نمیریش یگفتی بهم م یکه ه یستین  یتو همون کثافت -
االن من رو   گه؟ید یشناسی االن نم ؟ یزدیعاشقانه م  یهاکه همش حرف  یستین

 ؟ یشناسینم

ه  رو به رگبار بست یو فتوح زدیمدام حرف م   اشیتو مخ یهقش باال رفت و با صدا  هق
 بود.

که به پام خورد داد   ی دیکه با لگد شد کردمی به اطراف داشتم نگاهش م توجهیب منم
 زدم.  یبلند

 !...ییآ -

 زل زدم که با التماس نگاهم کرد و به دختره اشاره کرد. ی فتوح به

به خاطرم کرد دهنم رو باز  نیکه تو ماش یکار یادآوریندم اما با   تیاهم   خواستمی م اول
 ام! بچه ییآ ییکردم و بدون فکر گفتم: آ

 

  یشد و من هم ناچار دستم و رو  دهیکه زدم نگاه متعجب هر دو به سمتم کش یحرف با
 ام! به دختره دوباره گفتم: آخ آخ بچه ینگاه میشکمم گذاشتم و با ن
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رو دور   زیجاش بلند شد؛ م  از   عی نگاه کردن باالخره به خودش اومد و سر کمیبعد  یفتوح
  یو حرص  دمیکه فورا خودم و عقب کش ره یزد و کنارم نشست و خواست دستم و بگ

 نشو حالت تهوع دارم. ک ی گفتم: به من نزد 

 . فرستاد  رونیب یچپ نگاهم کرد و نفسش رو حرص  چپ

 حالت خوبه؟   زم؟یشد عز  یچ -

هق کنان داد زد: خدا لعنتت کنه  و هق   هیگر  ریبلند زد ز  یدختره نگاه کردم که با صدا به
ساختم نامرد! چرا با    هاتیکثافت کار  یزنته؟ من که با همه  نی آره؟ ا یمعراج؛ زن گرفت

 !وونهیمن دوستت داشتم د ؟ ی کار و کرد نیمن ا 

صورتش گذاشت و خم شد که با چندش صورتم رو کج و کوله کردم و    یدستش و رو  بعد
 . رهیگی عقم م نمشیبی بگو بره من م ه؟ی ک ن یگفتم: ا یحرص

اون   نکهینگاهم کرد که زودتر از ا  یاشک یها متعجب سرش رو بلند کرد و با چشم  دختره
دارم به گارسون   اریمن و  ییو آروم داد زدم: آ دمی کوب یفتوح یبه بازو فمیبگه با ک یزیچ

 ! ارهیب یچ  هیبگو 

 ام...نگاهم کرد که دوباره به بازوش زدم و گفتم: زود باش! بچه جیگ

حالت   نی و تو هم  ادینگاهش رو به دختره دوخت و ناچار به گارسون اشاره کرد ب یحرص
. تو خودت رو  گهی م یاصال چ  دونمی خانم رو! نم نیا  زمیعز شناسمی گفت: من نم

 بگو سفارش بدم.  یخوریم   یناراحت نکن چ

من شما رو   دیدست از سرم بردار  کنمی رو به دختره کرد و گفت: خانم خواهش م بعد
 من زن و بچه دارم. دی ! نگاه کنشناسمینم

 یخوریم   یچ زمیبا اومدن گارسون نگاهش رو سمت من برگردوند و ادامه داد: عز بعد
 بگو. 
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مهربون لب زدم:  یلیخ ت،یشکمم چرخوندم و با سواستفاده از موقع ی دستم و رو  مظلوم
 زحمت نکش!... خورمینم  یچیمن ه  زمیعز

پسته   ریام شگفتم: اما بچه   عیسر  یلیبگه که خ یزی به روم زد و خواست چ یلبخند
 .خوادی م

 .خوادی م  ییکاکائو ک ی ک دمیهاش رو گرد کرد که دوباره گفتم: شاچشم   متعجب

! تازه  خوادی حالت ممکن گفتم: فکر کنم هر دوتاش رو م  نیتر کردم و با مظلوم   فکر کمی
 . خوادی آب پرتقال هم م

 ها! پسره.  گمیام و مدختره نگاه کردم و با اشاره به شکمم گفتم: بچه  به

هم فشار داد و با گفتن »خدا ازت نگذره« از کنارمون رد شد و با    یهاش و رولب  یحرص
 هاش پرت کرد. حرص خودش رو کنار دوست 

از  حرف ی تکون داد و ب  یشدم که سر رهیرو از دختره گرفتم و به گارسون خ نگاهم
  خوردی و خون خونش رو م  کردی نگاهم م یزل زدم که حرص یکنارمون رفت؛ بعد به فتوح

 بود که!... نیری تم: شو خونسرد گف

 گفت: بود که بود. یباال انداخت و عصب شونه

بشه که  دا یاش پکه سر و کله   نیگفتم: قبل از ا  یابروم رو باال انداختم و با پوزخند یتا  هی
بدبخت که   یدختره  نی با ا ی کرد کاری ورق برگشت؟ چ  هویشد  یچ  ؛یدلت تنگش بود 

 کرد؟ ی م  هیگر یطورن یا

گفت: شما   کندی م رفت و همون طور که با حرص گوشه ناخنش و مبه ی اغره  چشم
همه تنوع   نیوقت رو دل نکنه با ا   هینگران اون دختره نباش؛ مواطب دختر من باش  

 انتخاب؟! 

 هاست. حرف  نیاز ا  تری گفتم: نه نگران نباش! پسرم قو  یچپ نگاهش کردم و حرص چپ

 زد و گفت: دختر!  یار یحرص درب لبخند
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  اره؛یبه زنت بگو برات دختر ب خوادینثارش کردم و گفتم: تو دلت م ی اچشم غره  یحرص
 من پسره.  یبچه

 ات پسر باشه؟  که بچه  رهیتو رو بگ ادیم یزد و گفت: ک یپوزخند

 گفت: چته؟  یزد و عصب یاکه داد خفه دمیپاشنه کفشم محکم به پاش کوب با

 محترم!  ری غ یهم گره کردم و گفتم: حرف دهنت رو بفهم آقا  یهام رو تو دست  خونسرد

کافه زل زدم که همون   یتو  یها بهم نداد که منم روم رو ازش گرفتم و به آدم  یجواب
 گذاشت.  زیم  یو رو  دیهام سر رسلحظه گارسون با سفارش 

م  مشغول خوردن شدم که اون  یبه فتوح توجهیدلم خوردم و ب  یام رو تو ذوق زده  لبخند
 به من نگاه کرد.  رهی سفارش داد و خ  کیقهوه و ک هی

 خوشمزه است ها؟  -

  کردمی طور که مزه مزه مو همون   دمیباال کش یرو با تمام قدرت از ن امموه یآب یهمه 
 ؟ یخوری م  ؛یلیگفتم: اهوم خ

شد که منم    رهیپاساژ خ یکافه به راهرو  یاشهیش  واری نگاهش رو ازم گرفت و از د حرفیب
 ها رو خوردم.دوباره مشغول شدم و تمام سفارش  تی اهمیب

  یکه فتوح  میکرد ی نگاه م واریو بدون حرف به در و د  میتا ساعت چهار تو کافه بود  بایتقر 
 ...هوی

 

 ! میبر ترع ی بهتره سر  ب؛یخانم اد  ییبرم جا دیجاش بلند شد و گفت: من با  از 

 .رفته بود ادمیلب زمزمه کرد: اه...   ریو ز  دیبکو  اشیشونینگاهش کردم که به پ جیگ

 . حرف از جام بلند شدم که به سمت صندوق رفت تا حساب کنه  یب
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سر تا پام رو    رهیکه خ نشیر یبه ش ینگاهمیکنارم برداشتم و با ن یرو از صندل فمیک منم
 رفتم. رونیب کردی نگاه م

دماغ خوک کرده؟   هیدماغش و شب هیبهتر بودم. چ نی من زشت عالمم باشم از ا  ییخدا
 .مونهی شتر م یها لباشم که مثل لب 

  دی واکنش اس هیشب شتری! بدمیند  ییبایز  ییاما خدا ستم،یمخالف ن  ییبا یبا عمل ز  من
 با آب بود؛ همون قدر له و لورده، همون قدر ترسناک!  ک یسولفور 

اومده بود    رونی که تازه از کافه ب یدختره، دنبال فتوح الی خیو ب دمی کش یقیعم نفس
 رفتم.

 

 *** 

 

   ثمی#م

 

 

رو خاموش کردم و به ساعت زل زدم؛ از هشت گذشته بود و من هنوز   ونی زی تلو کالفه
 منتظر معراج بودم. 

طور که از شواهد    نیاما ا شم،یپ ادیم یچند روز  هیبود حاال که تو خونه تنهام   گفته
 خوش گذشته و من رو به کل فراموش کرده. یاد یمعلومه، گردش ز 

مثل معراج    کمی  ثم؛یم یا لب گفتم: تو چقدر ساده   ری نثار خودم کردم و ز  یحرص پوزخند
 مخ دختره رو زد؟   یهفته نگذشته چطور هیهنوز   ید یزرنگ باش. د
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به سمت آشپزخونه رفتم و کالفه   برداشتم و از جام پاشدم؛ زیم  یپاهام رو از رو یعصب
  دمینصفش رو سر کش هاوان یبه ل  تی و بدون اهم  دمیکش رونی ب خچالیآب رو از  یبطر

 کردم. یخال نگیس  یاون صحنه، همه رو تو  یآور ادیو خواستم قورت بدم که با  

 درک کنم! تونمی اصال نم شه،یباورم نم اصال

 و معراج، باهم، اونم فقط بعد چهار روز!...  از ین

  یکوبوند ی بعد م زدمی حرکت م  هی یذاشتی حداقل م فهمم؛یمن، من اصال نم  یخدا  یوا 
 تو سرم. 

و مادر بزرگم من    ستهی زن که کنارم وا هیازت خواستم؟ فقط   یچ ایمگه من از کل دن آخه
 !  نیهم نه؛یبب یو تو لباس داماد

بردم   ریگذاشتم؛ سرم رو سمت ش  نگیهام رو دو طرف سم و دست آب رو باز کرد  شونیپر
 زنگ بلند شد. یآب فرو کردم که همون لحظه صدا  ریو ز 

  کرد،ی که از موهام چکه م ییهاو آب  سی زدم و با همون سر و صورت خ یا گهید پوزخند
 به طرف در رفتم. 

و آروم در و باز کردم    حالیگذشتم؛ ب اطیرو با زور پام کردم و از ح امی مشک  یها یی دمپا
 رو شدم. شنگول و شارژ معراج روبه یافه یکه با ق

  ثم؟یتو م  یشد یبه طرفم اومد و گفت: چ دهیو ترس دی من خنده رو لبش ماس دنید با
 حالت خوبه؟  

تکون   یها سرروشن اون  ی هاالمپ  دنینگاهم رو به پشت سرش دوختم و با د حرفیب
 دادم و در رو بستم. 

موهام فرو کردم و محکم تکون دادم و بعد به سمت    یهام رو المعراج دست  الیخیب
 خونه رفتم.
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  یشد  یگفت: چ شدی طور که با عجله وارد خونه مهم فورا دنبالم اومد و همون  اون
 . یاگرفته  کنمیحس م   ؟ی هست یمدل  نی چرا ا ثم؟یم

  یبرداشتم و رو نگ یس سمت آشپزخونه رفتم و آب باز مونده رو بستم؛ حوله رو از کنار به
 خوش گذشت؟   ؟یکرد  ری سرم انداختم و گفتم: خوبم معراج! چرا انقدر د

بهم زل زد و بدجنس  رهی هام گذاشت؛ خشونه یهاش و رو کرد و دست  یا خنده  تک
   ؟یدونی م یچ  ؟ی گفت: کجا؟ با ک

 یدونی از کجا م  ؟یو گفت: آمار من و از کجا در آورد  دینگاهش کردم که باز خند جیگ
 بودم؟   رونیب

رفتم و    رونیهاش رو کنار زدم؛ از آشپزخونه ببهش انداختم و دست  یچپ نگاه چپ
  گه؛ید یبود رونیب یعنی ی ومدیتا االن ن یجا! وقت  چیخاموش گفتم: ه ونی زی به تلو رهیخ

 نه من. یبگ  دیهم تو با  یبا ک

کاناپه پرت   یروشنش کردم؛ خودم رو هم رو  هدف ی برداشتم و ب ز یم  یرو از رو کنترل
  ب یبا اد یدونی تو نم یعنیکردم و منتظر به معراج نگاه کردم که کنارم نشست و گفت:  

 بودم؟ 

 م؟ یرفته بود یچ یبرا  یدون ینم یعنیدهنم رو سخت قورت دادم که ادامه داد:  آب

 طرح نکن!  یانه یو کالفه گفتم: معراج بگو، چهار گز   دمیهام رو مالچشم  یبار حرص نیا

زمزمه کرد: سکته نکن   زدی رو باال م هاشن یطور که آسترو از تنش در آورد و همون  کتش
تراش با خودش آورده بود، بعد من از دستم افتاد شکست. چون   شی ر  هی یبابا! اون روز 

 ! نیکنه؛ هم دا یمثل اون پ یکی من بردمش تا   شناختی رو نم نجایا

 ابروم رو باال انداختم و کنجکاو لب زدم: آبدار... یتا  هی

گفت: بابا داشتم   طونیش دیکشی طور که لپم رو مو همون   دیحرفم پر   ونیم
 ها؟   یری باهاش نداشتم؛ تو چرا انقدر گ یکار   ترسوندمشی م
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پام گذاشتم که کنجکاو خودش    ینفس آسوده بالش و رو  هیو با  دمیرو عقب کش  صورتم
نگو عشق در نگاه اول که   اد؟یدختره خوشت م  نی و گفت: تو واقعا از ا  دیرو سمتم کش

 تو دهنت ها!  زنمی م

که من هستم   یطیشرا  نیاما تو ا دونم،یگفتم: نم جیکردم و گ زونیهام رو آو لب  متفکر
خوش   نی کنم؛ هم یم که بتونم باهاش زندگه  ی! من دنبال کسستیاصال عشق مهم ن

 !...هیاومدن کاف

برج   نیبا ا یتونی آخه تو م ن؟یگفت: آخه چرا ا  ی ابروش رو باال انداخت و حرص یتا  هی
   ؟یتونی نه واقعا م ؟یسقف بر هی  ریزهرمار ز 

 و تو بغل خودش گرفت.  دیرو از بغل من کش بالش

بعدشم، تا حاال به   ؟ یسر کن یخوا ی م یوراصال! تو چط  هیوحش ه؛یسمی دختره ساد ن یا -
 ؟ ینگاه کرد  نهیخودت تو آ 

 

 .به خودم زل زدم  جان یبرگردوندم و از هم یجاکفش ینهیرو سمت آ  نگاهم

 مگه چمه؟   -

  اتیچ یگفت: ه یام انداخت و با لبخندکنارم نشست و دستش رو دور شونه قیدق
 یتونی م پ یو ت  افهیق نی تو با ا  وونهیکه برات نگم؛ د یدار یتیجذاب  هی  یول ست،ین

 !یدخترها رو تور کن نیبهتر

واسه من نقشه نکش! من   کنمی لب زدم: خواهش م  یچپ نگاهش کردم و حرص چپ
ازدواج   ی دختر ساده و معمول هیبا  خوامی معراج؛ من فقط م  ستمین  یدنبال کثافت کار

! هی برام مهمه نه اخالق تند؛ خودش باشه کاف افهی ! نه قنیبسازم؛ هم یکنم و زندگ
 که؟  یا متوجه
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باز  ست؟یبرام مهم ن افهیکه ق یچ یعنی  ؟یو پکر گفت: تو خر دیام کوبپس کله  یحرص
مامان   یخوا ی مگه نم نیاصال بب نه!  گهیرو که د  افهیکرد، اما ق شیکار هی  شهیاخالق و م

 نه؟ یخوشبخت بب یبزرگت تو رو با لباس داماد 

  یازدواج صور هیکنم  یدختر رو راض هی تونمیتکون دادم که ادامه داد: خب من م  سر
 .یانجام بده؛ بعد خالص

  یزندگ لیکه باهاش تشک  خوامی رو م یکیگفتم: معراج! من   ینگاهش کردم و حرص جیگ
هام  که زنم باشه، مادر بچه خوامی و م یکیباشه،  یشگیهم  خوامی و م  یکیبدم؛ من  

  ؟یفهمی باشه؛ م

و گفت: داداشم؛ خودم زنت بشم   دیداد و دوباره لپم رو کش لمیتحو   یحیمل لبخند
 ؟ یشیدختره م نیا  الیخیب

 

 و قاطع گفتم: نه!  دمیهم کش یرو تو  هاماخم

 هم متقابال اخم کرد و گفت: چرا؟   اون

گفتم: من ازش خوشم  کردمی م  نی رو باال پا هاطور که کانال باال انداختم و همون  شونه
 نه؟  یگیمعراج؛ تو بگو چرا م  ادیم

اصال نرمال   ثم،یم  هیجور ه ی اد؛ی شونه باال انداخت و گفت: من ازش خوشم نم متقابال
 . ستین

شلوار واسم   هینگاهش کردم که شونه باال انداخت و گفت: اصال به من چه؟ پاشو  رهیخ
 . ستمیاصال راحت ن نیبا ا  ار؛یب

 یطورن ی تکون داد و گفت: ها؟ چرا ا هیچ ینگاهش کردم که سرش رو به معن جیگ
 شلوار خواستم.  هیکه نخواستم،  دهیسر بر ؟یکنی نگاهم م

 ... یعنی... من... زهیگفتم: عه... چ خاروندمی طور که مرو پشت گردنم بردم و همون  دستم
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  یکس ادی گفتم: من بدم م یر نگاهم کرد که مجبور ابروش رو باال انداخت و منتظ  یتا  هی
 کمی بپوشم. چطور بگم؟  تونمی اون لباس رو نم گهید یعنیهام دست بزنه؛ به لباس 
 .امی وسواس

چند تا برادر   ب یاد ن یمتعجب نگاهم کرد و منگ گفت: ا  یافه یگرد شده و ق یهاچشم  با
 داره؟ 

 نگاهش کردم و گفتم: فکر کنم چهار تا؛ چطور؟   جیگ

. تو اگه  شهینم کنمی ! هر جور حساب مشهیو گفت: نه نم دی تو موهاش کش یدست کالفه
خواست بمونه خونتون   نایاز ا یکیروز   هیاگه  اد؛ی م رتی چهار تا برادر زن گ یری و بگ  نیا

دارم؟ اصال با عقل   من وسواس  یبگ یخوا ی هان؟ م یبگ یچ یخوا ی و شلوار خواست م
  یکیتنبونت رو به  یتونیتو نم  گندیم کنندیم  اتی کی  واریبا د زنندی م اد؟یجور در م
 .یما رو خوشبخت کن یآبج یتونی م ی چطور ،یقرض بد 

 یبکش  یتونی که اون تنبونت و نم نیگفتم: اول یچپ چپ نگاهش کردم و حرص 
چهار تا دونه تنبون   رم ی من نباش! م  یهاکه شما نگران تنبون برادر زن نی باالست؛ دوم

 .خرمی اضافه م

  یشلوار تنگه؛ چطور نیکار کنم؟ ا  یرو گاز گرفت و گفت: االن من چ نش ی لب پا یحرص
 باهاش بخوابم؟ 

 دونمی که م نی دوم ست؛یکه االن وقت خواب ن نی زدم و متفکر گفتم: اول یبدجنس لبخند
 !...زهی بهت بدم، آخر شب سورپرا یچ

 

 *** 

 

 #معراج 
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خودآگاه زمزمه کردم:  دستم زل زدم و نا  یتو  یژامه ی گرد شده و دهن باز به پ یهاچشم  با
 !ثمیم

   ومد؟یخوشت ن زم یگفت: جانم عز  طونیو ش دیخند بلند

   ه؟یچ  نی: ادمینگاه متعجبم رو بهش دوختم و غر  یحرص

آقاجونمه؛ چرا   ژامهیگفت: پ گرفتی رو ازم م ژامهیطور که پو همون  دیخند  دوباره
که   نیبود؛ هم دهیتازه خر  امرز یهم دلت بخواد! خداب یلیخ یکنی نگاهش م یطورن یا

 امونش نداد. لی عزرائ دی بار پوش نی اول یبرا 

 رو تو بغلم پرت کرد. ژامهیو پ دیقدم عقب رفتم که بلندتر خند هی  دهیترس

عمرش تموم شده   ومد؛ین  ژامهیبه خاطر پ لیرو نگاه؛ نترس عزرائ اش افهیبا قبا ریبگ -
 بود.

دستم زل زدم و بعد به شلوار تنگ و کتان خودم   یبه شلوار تو  زونیآو  یلب و لوچه  با
  ستای گفتم: خجالت نکش وا ثمیبه م نگاه کردم؛ ناچار کمربندم رو باز کردم و با چشم غره 

 نگاه کن!  

 .نمیبب رون ی : د برو بدیصورتش پرت کردم و غر   ی رو تو ژامهینداد که پ نشون یواکنش

شلوارم رو با   عی رفت که منم سر رونی ب حرفیپرت کرد و ب نیزم یخنده شلوار و رو  با
 به خودم زل زدم.  زونیآو  یافه یعوض کردم و با ق ژامهیپ

من   یبابا  یهاژامه یبابام شده بودم؛ البته پ هی ! شبیینبود ها؛ اما خوبم نبود خدا بد
 . ستی راه راه ن یطورن یا

 رفتم. رون یمامان بزرگش ب یاز اتاق ساده  یفوت کردم و مجبور رونینفسم رو ب کالفه
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رو که جا   ییهمون قسمت جلو   ون،یز یها رو خاموش کرده بود و فقط نور تلو المپ  یهمه 
 .کردی انداخته بود روشن م

بلند   یمن، با صدا   دنیبا د کرد؛ی نگاه م ونی بود و به تلوز  دهیش دراز کشجا  ی تو خودش
 . خنده زد و بالشش رو تو دهنش گرفت  ریز 

با   ؛یبخند یگفتم: حق ندار  یصورتش پرت کردم و عصب  یبالشم و رو  یهم حرص من
 !کنمی ات مبالش خفه  نیهم

و   دمیدهنش گرفت و مظلوم سر تکون داد که تو جام دراز کش یدستش رو جلو یمجبور
 نگاه کردم. ونیبه تلوز 

معراج؛    یجذاب شد یلیگفت: خ دیخندی م  زیر زی طور که رو همون  دی کنارم دراز کش اونم
 .یفکر کردم آقاجونم دمتید  یوقت

بار من گفتم:  نینزد که ا  ی حرف گهی چپ نگاهش کردم که روش رو ازم گرفت و د چپ
 ثم؟ یم

 نگاهم کنه گفت: هووم؟  نکهیا  بدون

 گرده؟ ی برم یبه سقف گفتم: مامان بزرگت ک رهی سرم گذاشتم و خ ری رو ز  هامدست 

که معلومه دو سه   طورن یا دونم؛ی اما باالخره گفت: نم  ومدیازش ن ییصدا   یالحظه  چند
 سر من؟   یآوار ش ی ای ب یخوای . چطور؟ مکشهی ماه طول م

چمدون جمع کنم، توشم   ه یبرم  دی با شت؛یپ ام ی زدم و گفتم: نه! البته م یرنگکم  لبخند
 .دمیپرس ی طورن یپره شلوار کنم؛ اما سوالم رو هم

چه  ییو ذوق زده گفتم: وا   دم یهاش رو کشرو سمتش برگردوندم و دوباره لپ نگاهم
 .ثمیم  دهیم یحال

 . و گفت: نکن معراج صورتم درد گرفت   دیخنده صورتش رو عقب کش با
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با   ی! من که کلمیمدرسه باش دیبخواب، فردا با  ریرو خاموش کرد و ادامه داد: بگ ون ی زی تلو
 کار دارم.  بیخانم اد نیا

 زدم و گفتم: بخواب داداشم! یبدجنس لبخند

 !...ذارمی تو دلم زمزمه کردم: حتما م و

 

 *** 

 

 #دو_ماه_بعد 

 

 شده بود رو پاک کردم. ری چشمم سراز  یکه از گوشه یو اشک دمیکش  یبلند یازه یخم

که   یادست از نقشه شدیباعث نم نمیو خسته بودم، اما ا اومد ی خوابم م یحساب امروز 
 داشتم بکشم.

ها، از اتاقم  از بچه  یکی یشده   یکارلبم رو کش دادم و با برداشتن پرونده دست  بدجنس
 رفتم.  رونیب

به طرف دفتر   یخال یبه سالن خلوت و مدرسه  ره یهم گذاشتم و خ یدر و رو  آروم
 معاونت حرکت کردم.

و هر لحظه من رو   اومدیخانم م  از یو ن ثمیبحث و صحبت گرم آقا م یدر صدا پشت
 . کرد ی تر مبکنم مصمم  خواستمی که م یکار یبرا 

 چ،یکه وصف کرده که ه   دی جد یها نگذشته، قانون  نجایدو ماه از اومدنش به ا هنوز 
کل مدرسه رو که تو دستش گرفته   چ،یکه ه ارهیها مبچه  نیسر ا  بیو غر   بیعج یبالها 
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من بود    یجا  گهی د یکامال زده؛ خب هر ک ثممیمخ م  هان ی ا یتر از همه مهم  چ،یاونم ه
 منم اصال عذاب وجدان ندارم.  گه،ید کرد ی کار رو م نیهم

 . مونهی کرد م اشیخنث  شهی جوره نم چیکه ه ی اعه عه! دختره مثل بمب هسته  عه

درست    عهیها شا بچه نیکردم، ب  ریرو ش اشیتا حاال صد تا روش به کار بردم؛ نامزد قبل 
 .یچ ی به ه یچیکردم، اما هنوزم که هنوزه ه دی تذکر دادم، تهد م یکردم، بارها مستق

  دیسره در حال صحبت و خوش و بشند؛ با هیو آمدشون که باهمه، تو مدرسه هم  رفت
 ! شهینم یطورنی به کار ببرم، ا یترفند درست حساب هی

تا آخر   ششین ثمیتو هم وارد اتاق شدم؛ م ی هاو با اخم  دمیدو تا تقه به در کوب یحرص
 . کردینگاهم م  تفاوتیخونسرد و ب شهی هم مثل هم از یباز بود و ن

 پوکر، اون  شهیهم یافه یو ق یخال یهانگاه  نی بگذرم به خاطر ا  یمن از هر چ   ییخدا
 داره. دنیچند ساعت بعد د  هی افهی ق نی! البته ا دیحاال نگاه کن  رم؛یگ یرو م اشقه ی ایدن

رفتم؛ پرونده رو جلوش   از یطرف ن ثمیبه م ینگاه میزدم و با ن یطانی لبخند ش ناخودآگاه 
مشکل بزرگ داره؛ من    هیپرونده  نیا  بیلب زدم: خانم اد  یمظلوم ی افه یگذاشتم و با ق

 . دیبنداز  ینگاه هیو  دیبکن یلطف  هیشما  شهی اگه م کنم،ی نم داشیپ کنمی م  یهر کار

سه  مدر  میاز جاش بلند شد و کالفه گفت: االن که تا ثمیبگه، م یزیچ  از ین نکهیاز ا  زودتر
 ! میبهتره بر  بی. خانم ادکنندی بذار فردا که اومدند درست م ست؛ین

شد و    فی نگاه کرد که اونم متقابال دست به ک  از یبرداشت و به ن زی م  یرو از رو  فشیک
  هان یا دی صبر کنم. با تونمیگفتم: نه نه! من الزمش دارم؛ نم   عیخواست بلند شه که سر 

 ماهه.   یکنم و بدم اداره؛ مال امتحانات ترم د ستی امروز ل  نیرو هم

  شتری ب قهیچند دق بیخانم اد کنمی نگاه کردم و با التماس گفتم: خواهش م از ین به
 . رهیگی وقتتون رو نم
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  نجایمن ا یچاران یگفت: آقا  ثمیبه پرونده رو به م ینگاه میکرد و با ن  یکالفه پووف از ین
انجام شده. شما    یاشتباه یجمع بند  یحتما تو زم؛اندای م  هان ینگاه به ا هی مونمی م
 ! امی من خودم م  د؛یبر دیتونی م

  رون یطور که به بو همون  دمی بگه که بازوش رو کش ی زیبکنه و چ یخواست مخالفت ثمیم
  نجایاتاقم. شما هم راحت ا  رم ی هستم هنوز؛ م  نجایگفتم: من خودم ا  دادمی هول م

 . دیکن دیو کارتون رو انجام بد دینیبش

که راحت   بندمی پرت کردم و از عمد در رو بستم و زمزمه کردم: درم م رونی و ب ثمیم
 تخت. التونیخ د؛یباش

 بابا!  رونیبرگردوندم و با چندش گفتم: گمشو برو ب ثمینگاهم رو سمت م بعد

 .ستیمدرسه ن  میگفتم: االن که تا یرو در آوردم و حرص اداش 

طور که به هولش دادم و همون  یبهم انداخت که به سمت در اصل یچپ نگاه چپ
 هم نباش؛ برو!  نجا ی. نگران ا گفتم: برو آقا پسر؛ برو خونتون  کردمی م تشیها هدا طرف پله 

  نی جوابم رو بده پا نکهیسر تکون دادم و اونم بدون ا  هیچ ی نگاهم کرد که به معنا مردد
 رفت.

رفت، لبخند   رونیب یکامل از نگهبان نکهیو زل زده به رفتنش نگاه کردم و بعد از ا  رهیخ
سر و صدا    یلبم نشوندم و به طرف دفتر معاونت رفتم و ب  یو بدجنسم و رو  یطانیش

در رو   یداشته باشم، محافظ آهن تونستم یکه م  یسرعت  نیکنار در زانو زدم؛ با کمتر 
 زدم.قفلش رو  یو به همون آروم دمیکش

به سمت   تفاوت ی خونسرد و ب یلیذوق به شاهکارم نگاه کردم و از جام بلند شدم؛ خ با
 اتاق خودم حرکت کردم و داخل رفتم.

  از یتوهم و متفکر ن یافه یبه ق وتر ی ولو کردم و با روشن کردن کامپ  امیصندل  یو رو  خودم
 زل زدم.
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 داره.  دنیشده د یبفهمه تو اتاق زندون یوقت  اشافهیمن، ق یخدا  ییوا 

 .ه یدست ک ایدن فهمونمی ! بهش ماعصابی سرتق و ب یدختره 

بره؛ انقدر هم ادامه   نجایکنم که خودش از ا یروز اول که اومد قسم خوردم کار  همون
بره مجبورم از  شیپ گهید یلیکه باالخره خسته بشه و شرش رو کم کنه! اگه هم خ دمیم

 . ستمین  لی م که خودمم اصال ما وارد بش یروش

  ریبه صداش هم گوش دادم که ز  از،ی ن ریبه تصو  رهیگوشم ثابت کردم و خ یو رو  هدفونم
 یچه دردسر  یآخر وقت  نیانگل بب ی: اه اه اه! پسره کردیلب واسه خودش زمزمه م

 که... رادهی داره؟ سر تا پاش ا رادیکجاش ا   نیدرست کرد. االن من از کجا بفهمم ا

 .گذاشتم   زیم  یابروم رو باال انداختم و پاهام و رو یتا  هی

 

جاش وول    یهم تو   یه کرد؛یاش زده بود و متفکر به برگه ها نگاه م چونه  ری رو ز  دستش
 تمرکز کنه. تونهیو مشخص بود نم خوردی م

  ای شم؛ی و خر م  سوزهی هاش و شکل وزق کنه دلم به حالش ماگه چشم کنهی فکر م -
دو   یهاآدم  نیاز ا  ادی . انقدر بدم مشهیبزنه، مظلوم واقع م حیمثال اگه راه به راه لبخند مل

 رو.

دستش جابه جا   یداد و خودکارش و به دهن گرفت؛ پرونده رو تو  هیتک اشی صندل به
 زدم.  یه ناخوداگاه لبخند کم رنگرو با پاش چرخوند ک یکرد و صندل

  ره؛یمن و بگ ادی کردم ب داینفر و پ هیبا زور  شه،یسالم م   یداره س ؟ین یبی م  ای خدا یه -
 شیپ یو تخصص  یصد تا کالس مبتد   اد؛یبازور خرش کردم و مخش و زدم که باهام راه ب

رو   یشتر مرغ آب نی ا  شهیدرست م یوقت حاال که داره همه چگذروندم؛ اون   مایو ش یناز 
 .ثمیم  نیبه ا دهیچسب لی گیز  نی که از صبح تا شب ع یسر من نازل کرد 

 و اخم جاش و گرفت. د یرو لبم ماس لبخند
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هم خاموش کردم و   وتر ی پرت کردم؛ کامپ زیم  یهدفون رو از گوشم در آوردم و رو یعصب 
و عمت.   ی خودت لی گی! انگل و ز شعوریل زدم و زمزمه کردم: احمق ببه سقف ز  یحرص

 . دم یو گوش م  نیا  تی اهم یب ی هاحرف   ستادمیمنه که وا  ری اصال تقص

کردن آهنگ آروم   یوصل کردم و با پل ام یگوشم گذاشتم و به گوش یهدفون رو تو   دوباره
 هام رو بستم. چشم یو آرامش بخش

 بودم.  داریخل و چل تا صبح ب یمهرسا  ن یخاطر ا به شبی من، د یخدا  ییوا 

که من و   یچ یعنیخواهر من؛   نیخب نب یندار  دنید لمیبگه تو که جنبه ف ستین یکی
 ترسم؟ یکه م یکنی نصفه شب دربه در م

  یطول ،یبزرگ  یازه ی قفل کردم و با خم امنه یس یهام و رو و دست  دمی کش یقیعم نفس
 هم که... ز ایکه خوابم برد و ن دینکش

 نداره! یاونش به من ربط گهید

 *** 

 

 از ی#ن

 

 . کردمی نگاهش م هدفی که به پرونده زل زده بودم و ب شدیم  یساعت  مین بایتقر 

از هر طرف که حساب    رم؛یاشکالش رو بگ یکارش کنم و چه جور یچ  دونستمی نم واقعا
 اضافه.   ای  آوردمی نمره کم م ای  کردمی م

  دیشد یگرم داخل اتاق و سرما  یهم فضا  ی شده بودم و کالفه؛ از طرف جیگ یحساب
 کرده بود که حالم خراب بشه و حس تهوع داشته باشم. یپشت در کار
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به   رهیو خسته از جام بلند شدم و به سمت پنجره رفتم؛ پرده رو آروم کنار زدم و خ کالفه
بردم و با   رون یکردم؛ سرم رو بپنجره رو باز  یال کمیشده از برف،   دهیو پوش یخال اطیح

 . دمیکش هام ه یسوز دار و سرد بهمن ماه رو به ر ی هوا  ،یقینفس عم

 اتاق گرفته بود.   یها؛ چقدر هوا  شدمی ! داشتم خفه مشیآخ

  دهیزمزمه کردم: االن هوا جون م یرنگنگاه کردم و با لبخند کم  ره یآسمون مه گرفته و ت به
و    یستی وا ابونیخ یراحت گوشه  الیآخر شب هم با خ ؛یکن حیتفر یو حساب   رونیب یبر

 . یبخور یلبو و باقال

 زدم و خودم رو بغل کردم.  رممکنمی اما غ کی هر چند کوچ یهای فانتز یحواله  یپوزخند

و حسرتم براشون    هیامروز  یها کار بچه  نیترک یمن کوچ   یآرزو نی ترجالبه که بزرگ  چقدر
 .خاطره است 

فوت کردم که با بخارش   رونی پنجره چسبوندم و نفسم رو ب یده ز  خیرو به چارچوب   سرم
 لبم کش اومد.  یگوشه

 بزنم. تونستمی بود که م یزیلبخند تلخ تنها چ ها،ی بچگ ادی با

 زهرمار و مرگ موش.  یخاموش شده؛ به تلخ ادی پر از درد و بغض و فر یلبخند

از خودش کمک   دینداشتم، با  یاو به پرونده نگاه کردم؛ چاره   دمیکش ی قینفس عم دوباره
 .گرفتمی م

برداشتمش؛ بدون تعلل به سمت در رفتم و خواستم   زیم  یسمتش رفتم و از رو به
 برم که با حفاظ برخورد کردم.  رونیب

گرفتم؛ با تمام قدرت  هالهینگاه کردم و دستم رو به م یو متعجب به سالن خال جیگ
 چشمم به قفل افتاد.  هو یداشتم بازش کنم که   یعو س دمیکش

در نگاه   یگرد به قفل بزرگ آهن یها نشستم و با چشم  نیزم یو هول شده رو  دهیترس
 کردم. 
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کار رو   نی ا  تونستی نم چکسینبود؛ ه نجایا  چکسینداشت: نه امکان نداشت! ه امکان
 کنه. 

 ...نی ... انیا

کمکم   ی کیبلند داد زدم: کمک! کمک!   یو با صدا  دمیو مضطرب محکم به در کوب جیگ
  یآقا  ؟یفتوح  یآقا  ست؟ین  نجایا  یدر رو قفل کرده. کس ن یا  یکیدر قفل شده؛  نیکنه! ا
 ! دیجواب بد یفتوح یآقا د؟ی شما اونجا یفتوح

م و با  ولو شد   نیزم یسست شده بود و توان تحمل وزنم رو نداشت؛ ناچار رو پاهام 
 گرد شده به دور و بر زل زدم. یها چشم

 شده بود. پیو گلوم ک دیلرز ی هام از ترس مکار کنم؛ دست   یچ دونستمینم

 . اومدیدر نم ییاما صدا شدیباز و بسته م  دهنم

 .دیچیپی تو سرم م یدردناک یهنگ کرده بود و صداها  مغزم

 .دیدی رو نم یچی اشک ه یو نگاهم از پشت هاله  سوختی م هامچشم

 . دمیکوبی و به در م  زدمی نفس م نفس

 .ه یداد و گر یصدا   غ،یالتماس و ج یصدا  شد؛یبلند و بلندتر م  یسرم ه  یتو  یصداها 

هام رو  لرزون لب یبا زور و صدا  د؛یلرز ی وجودم پر از ترس و تنفر شده بود و مدام م همه
... من... دیاری ب رونیب نجای! من و از ادیکمکم کن  ؟یفتوح یزدم: آقا  از هم باز کردم و داد 

 ! دیمن حالم بده... کم..کمک کن

 . دیرس تینها یتو سرم به ب  یشد و صدا ری هام سراز گونه یرو  هاماشک 

بار داد زدم:   نیآخر  یو برا  دمیکش یاخفه غیگوشم گذاشت و با درد ج یو رو   هامدست 
 ... آقا... فتو... معراج... کمک!... یفتوح  یآقا

 رها شدم!... ن یزم یشد که رو یچ  دمینفهم گهید و
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 *** 

 

 #معراج  

 

نسبتا   یازه یخوردم و خودم رو بغل کردم؛ خم یتکون  اومد،ی که م یحس سرما و سوز  با
پرت    یبلند  یشد، از جا یچ دونمیو خواستم تو جام غلت بزنم که نم دم یکش یبلند

 شدم!...

 هدفون رو برداشتم.   گهیسرم گذاشتم و با دست د  یدستم و رو  هیو منگ  جیگ

باز کردم و تار به دور و   مهیهام رو نصفه و نچشم  کنم،ی م  کاری کجام و چ نکهیاز ا  خبریب 
 بر نگاه کردم. 

  ینیشدن؛ تمام بدنم کوفته بود و سرم سنگ داریداشت از خواب ب  یحس و حال بد چه
 .کردی م

از جام   ز یبهتر بشه و بعد با کمک م دمیتا د  دمی هام رو مالبا پشت دست چشم  کالفه
 نشستم. یصندل  یبلند شدم و رو

 چقدر تشنه بودم.  کرد؛ی چقدر گردنم درد م آخ،

   کردم؟ی م کاری چ نجایچند بود اصال؟ من ا  ساعت

هام  چشم  از ین یادآوریبا   هوینگاه کردم که   امیروندم و به ساعت مچسرم رو خا  سرگردون
 گرد شد. 

 هنوز...  از یشش بود و من خوابم برده بود؛ پس ن کی نزد  ساعت

و کنارش   دم یرفتم؛ به سمت دفتر دو  رونیو هول از جام بلند شدم و از اتاق ب  دهیترس
 زانو زدم. 
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 . شدم و فورا قفل رو باز کردم  رهیخ در افتاده بود یکه جلو یاز یبه ن جی و گ  متعجب

بازوش گذاشتم و   یپرت کردم؛ دستم و رو  از یو خودم رو کنار ن  دمیزور حفاظ رو کنار کش با
 کرد و دوباره ساکت شد. یآروم یتکونش دادم که ناله دهیترس

گذاشتم؛ تب داشت و   اشی شونیپ یشدم و با استرس دستم و رو کی بهش نزد  کمی
 داغ بود. یلیخ

نداد؛ دوباره و چند باره   یقورت دادم و آروم صداش کردم اما جواب ده یدهنم رو ترس آب
 .ومدی هوش نتکرار کردم اما باز هم به

که  یباز از بچه  مونیسرد بود و پنجره تا آخر باز مونده بود؛ پش  یاتاق حساب  یهوا 
نگاهش کردم و لب زدم:   رهیدستم گرفتم و خ  یتو اش رو بسته  خیدرآورده بودم، دست 

 هات رو باز کن!! چشماز یپاشو ن ؟ی چت شده تو دختر؟ آخه چرا از حال رفت از ین از؟ین

زمزمه کرد که متوجه نشدم؛ صورتم رو به صورتش  یزیلب چ  ریکرد و ز  یا درد ناله  با
حالت خوبه؟   ؟ی گیم یچ   از؟ین یکردم و طرفش خم شدم و آروم گفتم: چ کی نزد
 ! یسوز ی تو تب م یدار مارستان؛ی ببرمت ب دی با ؟یاز جات پاش یتونی م

اش زمزمه کرد: کمکم... خشک شده  ی هالب  نیهاش رو باز کرد و از بچشم یال  حالیب
 کن! کم... کمک!  

سرش رو بلند کنم   کردمی م  یطور که سعرو پاک کردم و همون  امیشونیعرق پ سردرگم
بخور، مگرنه مجبور   یتکون ه یخودتم   مارستان؛ی ببرمت ب خوامی ! مکنمی گفتم: کمکت م

 ها! بغلت کنم شمی م

گذاشت؛ لباسم رو تو دستش چنگ زد و   امنهیس  یجون دستش رو بلند کرد و رو  یب
 . کشندی .. میم کشند؛یگفت: نجا... نجاتم... بده! م دهی بر دهیو بر   دهیترس

فشار   امنهی بغلم انداخت و سرش و به س یو منگ نگاهش کرد که خودش رو تو   متعجب
... من... من و تن...  ترسمی گوشم لب زد: من... من م ر یکرد و ز  یبلندتر یناله  بارن یداد؛ ا

 تنها نذار!
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و   دیکش یجون یب غیکه ج کردمی سر و تهش، فقط نگاهش م ی ب یهااز حرف  جیگ
 صورتش رو جمع کرد.

چشمش، به خودم فشردمش و   یاز گوشه  یبا روونه شدن قطره اشک ودآگاه خنا
  یچیاز ه نجام؛یبلندش کنم لب زدم: نترس! من ا  نی از رو زم  کردمی م  یطور که سعهمون 

 نداره!  یباهات کار ینترس، کس

ساختمون با    یهاهام بلندش کردم و با عجله از اتاق خارج شدم؛ از پلهرو دست  آروم
 حرکت کردم. یرفتم و به سمت نگهبان نی پا اط ی احت

داد  دهیبه طرفمون اومد و ترس عیسر  ت،یتو اون وضع از ی من و ن دنیرحمان با د مش
 چشونه؟   بیخانم اد ؟یفتوح یشده آقا  یخدا، چ ایزد: 

مش   یچی داد زدم: ه شدمیطور که از در خارج م شدم و همون  یوارد نگهبان تی اهمیب
 ! دمیم حیبرات توض ام ی رحمان؛ م

 . دمیدو  نمیرفتم و سمت ماش رونیفورا از مدرسه ب  بعد

  یاما با هر زور و زحمت دم،ید ی دور و برم رو نم ی شده بود و درست و حساب کیتار   هوا
 . دمیرس نیبود باالخره به ماش

و   یرو عقب خوابوندم؛ خودمم با عجله سوار شدم و عصب از یقفلش رو باز کرد و ن بازور
 و حرکت کرد.   دیاز جا پر یبد ی رو روشن کردم که با صدا نیاشهول م 

  امده یهم نگاه ترس یکه داشتم روندم و هر از گاه  یتوان نی گاز فشردم و با آخر یو رو  پام
 .دوختم ی م از یرو به ن

 بشه اما... یطورن یافتاد؛ قرار نبود ا   یشد و چه اتفاق یچ  دمیفهمینم اصال

 ! ینبود  نجا ینبود؛ ا  نجایلب زمزمه کردم: ا  ر یو ز  دمیفرمون کوب  یدستم و رو  کالفه

نگه داشتم؛ با عجله خودم رو    مارستان یب یرو جلو  نیجا کردم و ماشدنده رو جابه  یعصب
 که... دمیدو  مارستانیرو بغل گرفتم و به سمت ب از ی پرت کردم و دوباره ن نی پا
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 براش افتاده؟   یشده؟ چه اتفاق یگفت: چ از یبه ن رهی با عجله طرفم اومد و خ پرستار  هی

تو   سوزه؛ی! داره تو تب م دونمی زمزمه کردم: نم دمیدوی که بدو بدو دنبالش م طورهمون 
 اتاق در بسته مونده بود.  هی

  عی و روش خوابوندم و کنار رفتم، که پرستار سر از ی تخت بهم نشون داد که فورا ن هی
 . دیمدام ازم سوال پرس  نیح  نیمشغول کارش شد و تو ا 

 خودش قادر به باز کردن در نبود؟   یعنیدر بسته مونده بود؟  یجا هی که تو  یچ یعنی -

شده بود؛ در قفل بود.   یرو به چپ و راست تکون دادم و با استرس گفتم: نه زندان سرم
 سرش اومده؟  ییوره؟ چه بالحالش چط 

 یزیخونسرد گفت: چ  زدی طور که تخت رو دور مبه من انداخت و همون  ینگاه مین
در بسته داشته و بهش شوک   ایاحتماال فوب ارم؛یدکتر رو ب  رمینگران نباش! من م ستین

 . دهیم  حیخودش توض ادی وارد شده؛ خانم دکتر ب یعصب

 رفت.  رشی با عجله به سمت پذنزدم که از کنارم رد شد و  یحرف چیه

  یگونه یو دستم و آروم رو  ستادمیوا  از یکنار تخت ن  مون،یو پش  دهیهم ترس من
 پاشو خب؟  از یو مظلوم گفتم: ن  دمیملتهبش کش

 مثل قبل ناله هم نکرد!    یحت د؛یازش نشن   یجواب اما

 .دیکشی نامنظم م یهاهم گذاشته بود و نفس   یهاش و روچشم  فقط

رو دستش گذاشتم؛ ناخودآگاه و   یرو آروم از صورتش جدا کردم و به همون آروم دستم
روش بزنم که با اومدن   یا بلندش کردم و به سمت لبم بردم و خواستم بوسه  یضیغر

 . دکتر، فورا رهاش کردم و به خودم اومدم 
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ه من  ب  ینگاهمیبکنم به دکتر نگاه کردم که با ن خواستم ی که م یو متعجب از کار جیگ
   ؟یگفت: شوهرش

به   رهیو خ دیکش  اشیبه مقنعه مشک ینه تکون دادم که دست یسرم و به نشونه  منگ
 !  امیتا من ب رونیب دی گفت: پس لطفا بفرما  از ین

گفت: با شما هستم   یگردش رو باال داد و عصب نکیحرکت فقط نگاهش کردم که ع  بدون
 ! دی اقا بفرما

سر خوردم    نیزم یاومدم؛ کنار آب سردکن، رو   رونیفقط سر تکون دادم و از بخش ب ناچار
 فکر فرو رفتم. یو قرمز، تو  یزرد و آب ی هایکشبه خط  رهیو خ

خب من از  یبچگانه دختر مردم و به کشتن دادم؛ ول یلجباز   هیکردم؟ سر  کاری چ من
 بترسه. ی زیبخواد از چ خوره ی نم اشافه یداره؟ اصال به ق ایفوب ن ی ا  دونستمی کجا م

 یبکشنش؟ از چ خواستنی م  ای بودن؟ ک ایبود! منظورش ک بیچقدر عج هاشحرف 
   خواست؟ی کمک م ی چ یبرا د؟یترسی م

از   شتریسرم درد گرفته بود و ب  هیقض یشده بود پر از عالمت سوال؛ از شدت مبهم ذهنم
 کرده بود. ری همه، کار خودم بود که مغزم رو درگ

 نی وقتم اقدام نکردم، اما االن تو ا   چیو ه دم یکس رو نبوس چیتا حاال دست ه  من
  دمیترحم؟ شا  ایعذاب وجدان؟   ؟ی به خاطر چ کردم؟ی کار رو م نی ا  دیچرا با تیوضع

 کرده بود. ری ذهنم رو درگ ی که بود، حساب یهر چ یکدوم! ول چیه

 گذاشتم و با درد فشار دادم که همون لحظه.  هامقه یشق یو رو   هامدست 

 

اومد و خواست به سمت اتاقش بره که فورا از جام بلند شدم و   رون یاز بخش ب  دکتر
 براش افتاده؟    یشد دکتر؟ چه اتفاق ی: چدمیپرس دهی طرفش رفتم و ترس
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اون   یمن گفت: تو ک به ی اره یرو دور گردنش انداخت و با نگاه خ اشیپزشک یگوش
   ؟ی خانم هست

   د؟ی بگ شهیکردم و کالفه گفتم: همکارشم! حاال م یاسرفه   تک

به من   توجهی طور که بفرو کرد و همون  دشیروپوش سف بیهاش رو تو ج دست
رو بسته؛   اشی بهش وارد شده و راه تنفس ی! فشار عصبستین یخاص  ز یگفت: چ رفتی م

 ! دهیبهش رس  یکم یلیخ ژنیاکس  نکهیشده به خاطر ا   هوشیب ید یاگه د

در   یایبه من ادامه داد: احتماال فوب ینگاهمیو با ن  ستادی در اتاقش از حرکت ا یجلو
که براش افتاده! به هر حال   یبه گذشته و اتفاقات گردهی بر م نمیبسته داشته باشه و ا

 .بوده  ادی خاطر سرما و ترس ز االن حالش خوبه؛ تبش هم به 

 . دتشیببر د یتونی و م ادی هوش مبه  گهید  کمیسرم وصل کردم؛  بهش

کار رو کرد و با گفتن »خواهش   نیبهش زدم و تشکر کردم که متقابال هم یقدردان لبخند
 وارد اتاقش شد. کنم«ی م

تخت    یرو حالی رسوندم که ب از یتند به سمت بخش حرکت کردم و خودم رو کنار ن منم
 بود و سرم بهش وصل بود. دهیدراز کش

  کمیخورد و  ینگاهش کردم که تکون آروم رهیکنارش نشستم و خ   یلبخند خوشحال با
 جا شد.جابه

وار لب زدم:  دستم گرفتم و آروم و زمزمه  یجلوتر رفتم و دوباره دستش رو تو  کمی منم
زودتر بلند  ! گهی دکتر گفت حالتون خوبه د د؟یش دار یب دیخوای نم ب؟ی خانم؟ خانم اد  از ین

 .دی من رو ترسدند یکه حساب دیش

 ینگ ی هاش رو باز کرد و بگچشم  ینگاهش کردم و لبم رو کش دادم که آروم ال  منتظر
 بهم انداخت.  ینگاه
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سرش گذاشت و آروم و تب دار لب زد:   یو رو  دیکش رونیدستش رو از دستم ب آروم
 سر من اومده؟   ییکجاست؟ چه بال نجایا

نشأت  ادیکه از درد ز  یظ یجا شد و با اخم غلجابه  کمینگاهش کردم که دوباره   فقط
 شما که...  شیپ امیخش دار و گرفته گفت: من تو مدرسه بودم، بعد خواستم ب گرفت،ی م

هم گذاشت و منم ناچار به  ی هاش و رورو به سرش فشار داد و آروم چشم دستش
اومدم در قفل بود و شما    یافتاد؛ من وقتبراتون  یچه اتفاق دونمینم دروغ گفتم: 

 .دی شده بود هوشیب

  خواستمیلب زد: من م  یکم جون یاش رو با زبونش تر کرد و با صداخشک شده  یهالب 
کردم، اما شما جوابم و    دادیدر قفله؛ صداتون زدم، داد و ب دمیشما که د  شیپ امیب

   د؟یبدونم کجا بود  شهی! مدینداد

 از خودم در آوردم.   یزیچ هیآب دهنم رو قورت دادم و با تته پته  زده و پر استرس، هول

خاطر  خاطره... به... خب چطور بگم؟ مادرم حالش بده شده بود.. بهیعنیعه.. من..  -
  د؛یبرم در قفل بود و من فکر کردم که شما رفت خواستمی م  یمجبور شدم برم! وقت  نیهم
 .دیکرد  ریاون تو گ  دونستمینم

   د؟ی گفت: بعد چرا برگشت یرو از هم باز کرد و با نگاه مشکوک هاشچشم

سرهم کردم و گفتم: عه... گفتم که...  یلحظه فقط نگاهش کردم، اما بعد دوباره دروغ چند
اومد و   ادم ی رو جا گذاشتم؛ بعد که کارم تموم شد  میگوش نی خاطر همبا عجله رفتم، به 

 .دیر افتادد ی شما جلو دمیاومدم بردارم که د 

کار رو با من کرده؟   ن یا یتکون داد و متفکر زمزمه کرد: ک یکه قانع شده باشه، سر انگار
 هاست نه؟  کار رو کرده؟ کار بچه   نی ا  یچ یاصال برا 

کرد و با حرص ادامه داد: آره   دی نگفتم که با تکون دادن سر حرف خودش رو تا یزیچ
 رو انجام بده؟   یاکار بچگانه  نی همچ تونهیم   یها کاون  ریهاست! به غکار اون  گهید
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کار   ن یا دیفهمی گردنم فشار دادم؛ اگه م یبه خودم زدم و آروم دستم و رو  یحیمل لبخند
   کرد؟ی کار م یرو من انجام دادم، به نظر چ

دوباره نگاهش کردم که   ارمیخودم ب یبه رو نکهیباال انداختم و بدون ا یاشونه  الیخیب
بدن؛ اما کور   یکارها من و از اونجا فرار نیبا ا خواندی م  هان یو گفت: ا دیکش یپوف

. فتندیکه به غلط کردن ب  ارمیسرشون م ییبال  هی  ب؛یاد از ین گنی خوندند، به من م
 شر مدرسه!   ی مخصوصا پسرها

  یو تو دیچکی م نی نگاهم رو به سرمش دوختم که قطره قطره پا زونیآو  یافه یق با
که اون نشنوه زمزمه   یلب جور  ریو ز  دمیبه موهام کش یبعد دست رفت؛ی دستش م

 ادیکنه؛ قشنگ معلومه فردا که ب ریصدام دو بخ  نیکردم: خدا آخر و عاقبت ما رو با ا 
 بزنه. ییای میمدرسه قراره ش

با   کردمیم  یفوت کردم و تو دلم ادامه دادم: من رو بگو چه ذوق رونیرو خسته ب نفسم
که معلومه فقط اوضاع   طورن یهمون اخوان، اما ا  ره یم بندهی رو م لشیکارم بار و بند  نیا

 و بس!  رو بدتر کردم 

 

دستش نگاه   ینشسته بودم و کالفه به سرم تو  از یکه کنار ن شدیم   یساعت کی   بایتقر 
 . میکه باالخره تموم شد و قرار شد که بر کردمی م

  حال یو ب دیلنگی م  کمیراه بره، اما باز هم  تونستی بهتر شده بود و خودش م حالش
 بود.

اما    رمی برم بگ خواستمی کرده بود که م ز یبراش چند تا دارو و آمپول هم تجو دکتر
  یزودتر برگرده خونه؛ منم مخالفت خوادی و م  رهیگی مخالفت کرد و گفت که خودش بعدا م

 خارج شدم.  مارستانیهمراهش از ب  حرفی نکردم و ب
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زود  خواستی برام جالب بود که انقدر استرس خونه رو داشت؛ اون روز هم مدام م یلیخ
 یشته، استرس و دلواپس و ساعت از هشت گذ کی تار یهوا  دنیبرگرده و االنم با د

 .زدی تو صورتش موج م یبیعج

باور کنم که اون   تونستم یجوره نم  چیاما ه ترسه،ی م  یکس  ای یزی از چ  کردمی م  حس
 نه!... دمی و شا گهید  یکس دیباشه؛ شا ما یشخص بردارش ن

واقعا   از ی بگم که ن دیبا یذهن یهاو کش مکش  های ری درگ نیهر حال با تموم ا به
 کار... نیا  یتا کشفش کنم و برا  خواستیدلم م بیمجهول بود و من عج

 کردم. خی  د؟یو بزن نیدر ماش  یخوا ینم -

اشاره کرد    نینگاهش کردم که به ماش جیافکارم پاره شد و گ یبلند شدن صداش، رشته با
 و خودش رو بغل گرفت.

و    نیشده، در ماش دیسف نیو زم   یبه آسمون ابر ینگاه میو با ن دمی کش یقیعم نفس
با  ن ی؛ خودمم فورا سوار شدم و استارت زدم که ماشباز کردم و اشاره کردم سوار شه 

 روشن شد. ی بیعج یصدا 

حرکت به عقب برگشتم؛  ه یگذاشتم و با   از ین ی ندادم و دستم رو پشت صندل یتی اهم
داخل جاده   زی چرخش ر هی کردم و با دقت دنده عقب رفتم و بعد با   زیهام رو ر چشم

 شدم. یاصل

بسته بود و   خی هم  نی زم یبخار کرده بود؛ از طرف هاشه یسرد بود و ش  یلیخ هوا
 سر بخوره.  نیکه هر آن ماش دم یترسی م

شد و   یچ دونمیدفعه نم هیکه   کردمی م یرانندگ  اطیآروم و با احت یل یخ نی هم خاطربه
 داغ کرد و خاموش شد.  نیماش

متعجب انداخت و دوباره استارت زدم، اما   از یبه ن ینگاهم یگرد شده ن یهاچشم  با
 نداشت.  یاده یفا
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 .یچیبه ه یچیهم تکرار کردم اما ه گهیبار د چند

ام کرده بود؛  رو اعصابم بود و کالفه  یپشت سرم حساب یها ن یمتعدد ماش  یهابوق  یصدا 
 و آمپر چسبونده بود.  شدیروشن نم نیماش کردمیم   یهر کار یاز طرف

شدم؛ نگاهم رو به پشت سرم دوختم که نور چراغ    ادهیرو باز کردم و پ نیدر ماش یحرص
 یچشمم گذاشتم و داد زدم: چ یدستم و رو   یچشمم رو زد و منم مجبور هان یماش

 یه گهید  دیستی کنم پرواز کنم؟ خب وا کاریچ  شه؟یروشن نم ینیب ی تو؟ مگه نم یگیم
 بوق بوق.

نکردم و سرم و   یااما توجه  دم،یشنی و م شدی که نثارم م ییها و فحش  راهیبد و ب یصدا 
 .شهیگاز دادم؛ روشن نم یلیخ یبردم و گفتم: آمپر چسبونده؛ اومدن نیداخل ماش

 برم خونه.   دیشده؟ با  رمیمن د  م؟یکار کن یچ دیسرش رو تکون داد و گفت: االن با  جیگ

برم خونه،  د یبا ی کار کنم؟ ه  یمن چ یگی کردم و با حرص لب زدم: االن م یاکالفه  نوچ
  دیقراره مهم داشتم، اما به خاطر شما بهم خورد. با هی. منم  یبرم خونه راه انداخت دیبا

 !  گهید میکن ی کار هیتا    دیصبر کن

  نیا ن،ی پا ایگفتم: ب از یو روبه ن  دمیو کوب نیسرسام آور بوق در ماش   یاز صدا یعصب
 ور.اون   میو ببر   نیماش

 کار کنم؟   یگفت: چ  حالی ب یافه یشل و ق یهاشد و با قدم  دایپ ناچار

پشت برداشتم و تو بغلش  یزو از صندل شرتمینگاهش کردم و در آخر سو رهیخ کمی
 انداختم. 

 .کنمیم یچه غلط نمیو بپوش حالت بدتر نشه، تا من بب  نی! ا یچیه -

  کمیخالص زدم و با زور    یکه دنده و رو  ستادی رو وا ادهیسر تکون داد و تو پ  مظلوم
 جا کردم. و جابه   نیماش
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و خودم و داخلش پرت   دمی کش یرو کنار نیکار رو انقدر ادامه دادم که باالخره ماش ن یا
 کردم. 

ع  مواق  جورن ی تو ا د یپرا دمیفهمی و عرق کرده بودم؛ تازه م زدمی نفس نفس م یخستگ از 
 غول زو تکون بدم؟   نیواقعا نعمته! من آخه چطور ا 

درخت   هینگاه کردم که مچاله شده کنار   از ی دهنم رو با صدا قورت دادم و به ن آب
 . دیلرز ی بود و م ستاده یوا 

 ها رو به راه نبود.قدرتب و لرز داشت و حالش اون   احتماال

 خونشون!   رسوندمشی و م کردمی جور م نیماش هی  ترع یهر چه سر  دیبا

 سر دختر مردم آوردم.  ییچه بال یبچه باز   هیسر  نیعذاب وجدان داشتم؛ بب حس

رو قفل کردم و به سمتش حرکت   نی سر دادم و از جام بلند شدم؛ در ماش یاکالفه  نفس
 کردم که...

 

  ستادیروم وا به خودش اومد و آروم و شمرده شمرده به سمتم حرکت کرد؛ روبه دنمید با
من..  م؟یبر یچه جور م؟یکار کن یشد و گفت: االن چ رهیبهم خ قرمز شده  یها ا چشم و ب

 .یفتوح ی من سردمه آقا

  ابونیبه خ ینگاهم یو با ن دمی برف روش نشسته بود کش شیبه موهام که کم و ب یدست
  ای  م؛یو بر  میری بگ نیماش هی  دیبا ای! دونمیشده گفتم: نم دیتنگ و نه چندان شلوغ سف

 دنبالمون که...  ادیب یکس  میزنگ بزن دیبا

  هیمن   د یرو بد  تونی! اصال گوشدیکفت: خب زنگ بزن عی حرفم کامل بشه و سر نذاشت
 زنگ به بردارم بزنم ها؟  

بگم   دیحرفم رو ادامه دادم: که با  کردمی طور که خودم رو بغل مرو کج کردم و همون  لبم
 .می زنگ بزن میتونیو نم  اوردمین یمن گوش
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 . میریبگ نیماش هی  مینگاهش رو به جاده دوخت و ناچار گفت: خب بر زونی و آو پکر

 چیاما ه رم،یبگ نیبه سمت جاده رفتم و دستم رو بلند کردم و خواستم ماش حرفیب
به مقصدش   نهیبش شتریبرف ب نکهیتا قبل از ا  خواستیو فقط م  کردی کس توقف نم

 برسه. 

مردن هم   هیکه من خوب باشم، بق طلبهیرو م نی ها همهم داشتند؛ ذات ما انسان  حق
 .مردن 

به   شتریرو ب  شرتمیسو یبرگشتم؛ گوشه از ینثار افکارم کردم و دوباره کنار ن یتلخ پوزخند
 که به خودش اومد و متعجب نگاهم کرد.  دمیطرفش کش 

 شد؟   یچ -

لب زدم:    ابونیو با اشاره به خ دم یشدم کشکرده و احتماال قرمز   خی  ینیبه ب یدست
  کمی  میبهتره بر م؛یبندی م لی قند  میستی وا نجایا هان ی ا  دی. اگه به امزنهی کنار نم یچکیه

 گذاشته. ی خدا واسمون چ مینیجلوتر تا بب

عقب رفتم و اشاره کردم جلو بره؛ اون هم آروم حرکت کرد و   کمیسر تکون داد که   فقط
 منم کنارش.

از حرکت   دم یکه د یزیبا چ  هویکه  میو راه رفت میادامه داد  طورن یهم یاقه یدق چند
  یباقال هی!  دیاونجا رو نگاه کن  بیخسته لب زدم: خانم اد  از یو خوشحال رو به ن ستادمی ا

نه.   ایزنگ بزنم  شیاز گوش تونم ی م نمیطرف تا بباون   میبر دیایب ستاده؛ی فروش اونجا وا
 !د ی بدو ترع ی فقط سر 

 ...هویدستم گرفتم و خواستم بکشم که   یرو تو  نشیآست یگوشه

 

 از ی#ن
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و با   ستادیاز حرکت ا   هویکه  رفتمی راه م یسرد، کنار فتوح  یاون هوا  ی تو  جون،ی و ب  آروم
  یباقال  هی! دیاونجا رو نگاه کن بی فروش ذوق زده گفت: خانم اد ی باقال یاشاره به گار

نه.   ایزنگ بزنم  شیاز گوش تونم ی م نمیطرف تا بباون   میبر دیایب ستاده؛ی فروش اونجا وا
 !د ی بدو ترع ی فقط سر 

رو گرفتم و خواست به سمت اونجا بکشونه که ناخودآگاه خودم رو    نمیآست یگوشه بعد
 . ستادمی اسفت کردم و تو جام و 

  یو نگاهش رو بهم دوخت که آب دهنم رو قورت دادم و ب  ستادی هم متعجب ا اون
 حرف حرکت کردم. 

آرزوهام برآورده   نیتری میاز قد  یکیچند ساعت،  یبود که به فاصله بیبرام عج یلیخ
 شه! 

من    یاهایاصال و ابدا تو افکار من و رو  یگفت برآورده شدن؛ چرا که فتوح شهینم البته
 نداشته و نخواهد داشت. ییجا

و لبو بخورم؛ قراره که فقط   ی راحت باقال الیمن برم لبخند زنون و با خ ست یقرار ن االنم
 .میراحت بش ییکذا  یسرما ن یاز ا ترع یو سر  میتلفن بکن هی

هم که   ی ادامه دادم؛ وقتبه راهم  حرفی فرستادم و ب رونیام رو آه مانند بخسته  نفس
نگاه کردم که به طرف فروشنده رفت و خوش و   یو به فتوح  ستادمیگوشه وا   هی م،یدیرس

  شیبه همراه گوش یباقال کی ظرف کوچ هیباهاش صحبت کرد و در آخر  کمیبش کنان،  
  یو ساده   اینوک یبه گوش رهی داد و خ دستمگرفت و سمت من اومد؛ ظرف رو به 

 زنگ بزنم؟   یفروشنده لب زد: به ک

 تعلل گفتم: داداشم!  بدون

 اش و بگو! خب، شماره  یلیبهم انداخت و با تکون دادن سر جواب داد: خ ینگاهمین
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 . ستمیلب زمزمه کردم: حفظ ن  ریو ز  دمیکش میشونیبه پ یدست جیگ

  زنمی نشست و گفت: پس زنگ م ابونیبهم انداخت و رو جدول کنار خ یچپ نگاه چپ
 !ثمیبه م

کرد و بدون سالم    کیرو به گوشش نزد  یبه سمتش رفتم و کنارش نشستم که گوش آروم
   ؟ییمنم معراج؛ کجا  ثمیگفت: الو م  یکیو عل

  ریگ یدرخت ابونیمن تو خ نی کرد و گفت: بب یزی جوابش و داد که اخم ر یچ دونمینم
 دنبالم؟    یایب یتونی م شه؛ی خراب شده روشن نم نمیافتادم و ماش

  یکردم که فتوح یادهنم گذاشتم و آروم عطسه  یدستم و جلو  امینیاحساس خارش ب  با
  ضیمن مر   ع؛ی جور کن سر ن یماش هی دونمینگاهش رو سمت من برگردوند و گفت: نم

 .بندهی م لی دارم کنارم، االن قند

برات   ا،یکش داد و گفت: منتظرم داداش زود ب لبش رو یدادم که گوشه   نیدماغم چ به
 .کنمی م فی تعر

رو قطع کرد؛ آروم از جاش بلند شد و دوباره   یهاش گوش داد و گوش به حرف  کمی بعد
برگردوندم و   های رو پس داد؛ منم نگاهم رو به سمت باقال یسمت فروشنده رفت و گوش

 رو برداشتم و مشغول شدم. شی کی  یبا لبخند محو 

 مشغول شد.   حرفی هم بهم ملحق شد و ب یکه فتوح دی نکش یطول

 ،یمتعجب فتوح یشدن ظرف و صدا  یبا خال هو یکه   میو ادامه داد میادامه داد  انقدر
منم   یدادی فرصت م ؟یخوردم و نگاهش کردم که گفت: همه رو خورد  یهول زده تکون

کجا جمع   یورخی که م یی نایا  ؟ییانقدر شکمو   شهیخب! هم داشتمی دو تا برم یکی
   ؟یپس که انقدر الغر شهیم

ور   شتر یلب زدم: من خوردم؟ من که دو تا دونه ب  یچپ نگاهش کردم و حرص چپ
 شده من بودم  ینصف ظرف خال دیکه سرش رو برگردوند و د  یاون نکهینداشتم؛ مثل ا 

 .شه یم دایپ ییپرو یها نه؟ عجب آدم  یها! طلبکار هم هست 
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گفت: من پروام؟   کردی نگاهم م رهیخ رهیطور که خابروش رو باال انداخت و همون  یتا  هی
 از کجا اومده؟   ن، یزم یختیکه ر ییپوست ها  نی من همه رو خوردم؟ پس ا

دهنم گذاشتم و متعجب گفتم: عه، عه، عه! من فقط   یرو مشت کردم و جلو دستم
معلوم شد شما   جان یز همپس؟ ا یتو با پوست خورد ن؟ی پا انداختمی پوستش رو م

 .دیخورد ی م ترع ی پس سر د یآوردیهاش هم در نمپوست  یحت

گفت: خوردم، نوش جونم!   شدی که پا م طورن یهم یو حرص دیکاپشنش رو باال کش پیز 
 . دمیاصال بهت نشون نم  رمیگی م یکی  رمیاالن م

ظرف   هیده رفت؛  گرد شده بهش زل زدم که از کنارم رد شد و باز کنار فروشن یهاچشم  با
نثارش کردم و مغرور گفتم: االن که   ییگرفت و خوشحال کنارم نشست که گدا   یباقال گهید

 برام بخره.  یکی  گمیم اد،ی ب ثمیآقا م

  ثمیاز من، دهنش رو کج کرد و گفت: آقا م دیتقل  یمچاله شده نگاهم کرد و برا  یافه یق با
 وقت؟  بکنه اون  یکار نیهمچ  دیبا  یچ یبرا 

اما   دونم،یبه خودم فشار دادم و بدون نگاه بهش زمزمه کردم: نم  شتریرو ب شرتشیسو 
 !کنهی کار رو م نیحتما ا 

 یلیزدم که خ یزیلبخند ر ،یو ابر  کی به آسمون تار رهی ام زدم و خچونه  ریرو ز  دستم
زمزمه    یو با پرت کردن ظرف تو بغلم حرص دیسرم کش  یو رو  شرتشیکاله سو یناگهان

 . ستیکارها بلد ن نیاز ا ثمی بابا؛ آقا م ییکرد: خودت و بپوشون نچا 

  دمیشده بودن رو عقب کش دهیصورتم کش یکه تا رو  ییااز کارش، کاله و مقنعه  متعجب
 بگم که...  یزیو خواستم چ

 

و   دیرف تو دهنم ماس از کنارم، ح یجلومون و بلند شدن فتوح یتاکس  هی  دنیچیپ با
 ناچار از جام بلند شدم.
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  یزدم و دنبال اون راه افتادم که کنار تاکس یدستم، لبخند محو  یبه ظرف تو  ینگاهمین با
 کمک راننده زد.   یشه یرفت و به ش

  یاچند لحظه ج،یمن متعجب و گ  دنی شد، اما با د دایرو باز کرد و پ نیدر ماش ثممیم 
دوخت و آروم زمزمه کرد: چه خبر شده معراج؟   یش رو به فتوح موند و بعد نگاه  امره یخ
   د؟یکنی کار م یچ نجایا

 !دی رو باز کرد و با اشاره به من گفت: بفرما نیدر عقب ماش یفتوح

شدم و با سالم   نیسوار ماش ثم،یبه م یو با سالم آروم  دمیکش یق یهم نفس عم من
 ثمیهم سوار شد و منتظر به م یبه راننده، خودم رو به در چسبوندم که فتوح یترآروم 

زمزمه کرد:   بست،ی طور که در رو مسوار شد و همون  ینگاه کرد؛ اون هم کالفه و حرص
   ؟یگینم

از   یکیکدوم  دونمینم ؛یچی و کالفه جوابش رو داد: ه دی به صورتش کش یدست یفتوح
  ارمشونیده بود که حالشون بد شد و منم مجبور شدم ب کر  یشوخ بی ها با خانم ادبچه

 .مارستانیب

به من نگاه   رهیطور که خو همون   گردی و نگران سرش رو به عقب برم ده یترس ثمیم
   ؟یاالن خوب مارستان؟ ی افتاده؟ چرا ب یشده؟ چه اتفاق یگفت: چ کردی م

 مانعم شد. یفتوح یحرص   یبگم که صدا  یزی تکون دادم و خواستم چ یسر  آروم

انقدر حرف   شهی. مگمیکرده؛ بعدا کامل م یها باهاش شوخاز بچه یک ی خوبه! گفتم که،  -
 بخوابم. کمی خوام یم کنهی من سرم درد م  د؟یساکت ش  کمی  شهیم د؟ینزن

  نیماش  یشه ینگاهش کردم که سرش رو به ش رهی و متعجب از واکنش تندش خ جیگ
باال  ییدوختم که ابرو  ثمیهم رو دوباره به م هاش رو بست؛ بعد نگاداد و چشم  هیتک

   ؟یلب زد: خوب  صدای انداخت و ب

   مارستان؟یب د یچشه؟ چرا رفت  نیروش گفت: ا ن یسر تکون دادم که دوباره به هم  فقط
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نبود فردا   یخاص زیباال انداختم و مثل خودش لب زدم: فکر کنم خسته شدن؛ چ یاشونه
 .کنمی م  فی براتون تعر

کرد و محکم فشارش دادم؛ اونم نگاهش   ترک ی رو به خودم نزد شرتینگفت که سو  یزیچ
فرستاد   رون ی نفسش رو ب یبه فتوح  ینگاهمیرو از صورتم به لباسم دوخت و در آخر با ن

 ت. و به جلو برگش

چشمش رو باز   هیزل زدم که  یهم هول زده لباس رو از خودم دور کردم و به فتوح من
 . کردی کرده بود و چپ چپ نگاهم م

فرستاد و کالهش و   رونیب یکه نفسش رو عصب چوندمیدوباره لباس رو دور خودم پ ناچار
 . دیسرش کش  یرو

خدا کالفه شدم؛ هر دو   یو تو دلم زمزمه کردم: وا   دمیبه صورتم کش یهم کالفه دست من
 برقصم، هووف!... یخل و چلن؛ موندم به ساز ک قیتا رف

 *** 

 ثم ی#م

 

تو    حرفیو ب  مینشسته بود نی که هر سه داخل ماش شدیم یربع  هی  قه،یده دق بایتقر 
 . ستادی ا  نیو ماش  میدیکه  باالخره رس میافکار خودمون غرق بود

و معراج احتماال سرما خورده، آروم و   از یبه ن ینگاه م یرو به عقب برگردوندم و با ن سرم
 .دیش ادهیپ دیتونی م م؛یدیلب زدم: رس   جونیب

به  توجهی شدم؛ به سمت خونه رفتم و ب ادهیرو حساب کردم و پ هیخودم زودتر کرا  بعد
  رونیشد و داداشش نگران بها هم باز  اون  یها در رو باز کردم که متقابال در خونهاون 

  از؟ین یاما کنترل شده گفت: کجا بود ،یبه اون و معراج کرد و عصب یاومد، متعجب نگاه 
 نصف شب شده؟   یخبر دار ؟ ینگاه به هوا کرد  هیساعت چنده؟   یدونی م
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بگه، اما   یزی خواست چ  از ینگاهشون کردم که ن حرفی و ب  ستادمیچارچوب در وا  تو
من    ریتقص ی! راستش فکر کنم همه چریشبتون بخ ب،یاد  یمعراج زودتر گفت: سالم آقا 

ها  از بچه ی کی  ای کنند که گو یپرونده رو بررس  هیخواستم که  بیبود، چون من از خانم اد
 ...یفوب  شونیکردن و در رو روشون قفل کردند و از اونجا که فکر کنم ا طنتیش

صورتش رو    دهیرفت و ترس از یره حرف معراج تموم بشه، سمت نبذا  نکهیبدون ا  ماین
 اومد؟  شی برات پ یحالت خوبه؟ مشکل از؟یهاش گرفت و هول گفت: ندست  ی تو

. حالت بد شد؟  یسوز ی تو تب م یگذاشت و ادامه داد: دار اش یشونیپ یو رو   دستش
   مارستان؟یب میبر یخوای م

چشم دوختم که آروم و گرفته    از یدستم فشردم و کنجکاو به دهن ن یرو تو  دی کل متعجب
  فیخونه تعر میری نشده؛ م ی. طورامیم  مارستانینگران نباش! از ب ما؛یلب زد: خوبم ن

 . کنمی م

 . دیممنونم آقا معراج؛ لطف کرد  یلیبه طرف معراج برگشت و لب زد: خ  بعد

تکون داد و فورا داخل رفت؛ داداشش   من یهم برا   یابروم رو باال انداختم که سر یتا  هی
 و تعارف داخل رفت.  زی تشکر ر هیمعراج زد و با   ی به بازو یهم دست

که مخصوص به زمان   یحیلبخند مل هیو با   دیبه موهاش کش یهم دست معراج
و آروم   دیدر جا لبخند رو لبش ماس  امافه ی ق دنیبود به سمتم برگشت، اما با د تشیموفق

 ..به طرفم اومد که.

 

بسته رد شدم؛ خودم رو به   خ ی  اطی از ح  اط،ی توجه به اون داخل خونه رفتم و با احت یب
داخل   یعصب  کردم،ی گوشه پرت م هیرسوندم و همون طور که هر لنگه کفشم رو  وونی ا

 کرد. ترمی معراج عصب یحرص  یرفتم که صدا

بزن   ایب یهست   یاگه از من عصب ؟یشکونی رو چرا م ات خونه  یچته؟ در و پنجره   یهوو -
 خب پول خورده.   فهیح  نایتو دهنم؛ ا 
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قدم عقب رفت و متعجب   ه یو کالفه به سمتش برگشتم که  دیکش ام ی شونیبه پ یدست
 نامرد؟   یبزن یا یم  یلب زد: واقعا دار

کار   یچ یدار  یبگ شهیشدم و گفتم: معراج م کی قدم بهش نزد  هیبه حرفش   توجهیب
   ؟یرو به من بگ  قتیحق شهیم  ه؟یکارهات چ نی دونم هدفت از اب شهیم ؟یکنی م

   نه؟یسواالت هم یگفت: مطمئن نهیابروش رو باال انداخت و دست به س یتا  هی

چه   از یکنترل شده داد زدم: نه! تو با ن یبه موهام زدم و  با صدا  یچنگ ،یو انفجار یعصب
   ؟ی دار یارابطه

داشته  دیبا یا! چه رابطهچیمبل پرت کرد و خونسرد گفت: ه  یخودش و رو لکسیر
 باشم مثال؟  

واال؛   دونمی آرومش لب زدم: نم یافه ی به ق رهیپاش نشستم و خ یزدم و جلو  یپوزخند
از جونت رو   زتریعز  شرتیسو   ،یکنی خرج م بتیاز ج  ؛یمهربون شد  دا ی! جد یبگ دیتو با 

 .می. چه خبره؟ بگو ما هم بدونیخوریحرص م  ،یبخشی م

! ثمیگفت: بس کن م ذاشتی ام مشونه  یطور که دستش و روکرد و همون  یا خنده  تک
که   ازهیتنه ن ی رو شرتیو سو  یاگه منظورت باقال ؟یکنی بلغور م هیها چچرت و پرت   نیا

 مال خودم بود و لباس هم...   یبگم باقال دیبا

فرض   یتو من و چ خوره؛ی داره بهم بر م گهی باال انداخت گفت: آدمم خب! د شونه
 بود، هوا هم سرد بود.   ضی خب مر  ؟ی کرد

هست راستش و بهم   یزیرو فشار دادم و آروم لب زدم: معراج اگه چ هامقه یشق کالفه
  یچیبه ه خوام ی من رو روشن کن. من نم فیفقط تکل شم؛ی خدا من ناراحت نم بگو! به 

 برسم؛ اصال وقتش رو ندارم. 

ام جدا کردم و مظلوم گفتم:  شونه  یدهنم رو با صدا قورت دادم و دستش رو از رو آب
 . کشمی باور کن عقب م شم؛ی بهم بگو! باور کن ناراحت نم یاگه دوستش دار
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 . زمی به سرم بر  یچه خاک   دیبگو تا وقتم تموم نشده؛ بگو تا بدونم با فقط

که از   یخنده زد و درحال ریبلند ز  زود یلیو متعجب نگاهم کرد، اما خ  رهی خ یالحظه  چند
  نی ! من عاشق اثمیم  یابامزه  یلی.. خیخدا... تو خ ی ... وایخنده قرمز شده بود گفت: وا 

 هاتم.  حرف 

  یکرد یفکر نیگفت: چرا همچ خوردی اش رو مطور که خنده و همون   دی کش یقیعم نفس
من از چه  یدونی تو که م ه؛یچ یمن از عشق و عاشق ری تصو یدونی تو که م ثم؟یم

. پس  ستی ن خوامی که من م ی اون  هیاصال شب از ین یدونی تو که م اد؛یخوشم م  ییدخترها 
 ؟ ی پرسی چرت و پرت م یها سوال   نیاز ا  یمرض دار

بگه که زودتر گفتم: پس چرا   یزی و خواست چ دینگاهش کردم که دوباره خند  فقط
 من باهاش ازدواج کنم؟  یخوا ینم

 

گفت: جوابش رو   کردی رو روشن م ونی زی طور که تلورو باال انداخت و همون  ابروهاش
 . ادیدختره بدم م نیخب معلومه چون از ا ؟یدونی خودت نم

 : چرا؟  دم یمبل نشستم و آروم پرس  یجام بلند شدم و کنارش رو از 

من رو    ای یدونی ؟ واقعا نمگفت: چرا یرو گرفت و عصب ی خونسرد  یبار حرص جا  نیا
که کدوم   یدونی بوده؛ م ریخراب شده دب یاون چهار سال تو اون مدرسه ؟ی مسخره کرد 
   ؟یدونی ها؟ م  گم؟ی مدرسه رو م

من با حرص   یها به چشم  رهی گرفت و خ ونیزی نگاهش کردم که نگاهش رو از تلو فقط
که به اخوان مربوط باشه متنفرم: من از هر کس که با اخوان   یزیزمزمه کرد: من از هر چ

 ...رهیدر ارتباط باشه متنفرم؛ من از خود اخوان متنفرم! از اون مد

هاش رو مشت کرد  دست  یرو قطع کرد و لبش رو با حرص به دندون گرفت؛ عصب حرفش
بحث رو    ن یا  مخوای نم گهیاشون متنفرم؛ از همشون! االنم دگفت: از همه  یو با پوزخند 



 آوارگان عشق 

196 
 

که   یندارم! برو هر کار بیاد از ین نیهم به ا  یاقیعالقه و اشت چی. من هثمیادامه بدم م
 بکن.  یخوای م

دختره هم  نیروم زل زدم که ادامه داد: البته ا روبه  وارینگفتم و متفکر به د یزیچ
 . ستیدردسر ن  یب نیهمچ

بهم انداخت و   ینگاهمیچشمش ن یو کنجکاو دوباره نگاهش کردم که از گوشه   متعجب
نجاتم   دونمی من رو بکشن و نم  خوانی م گفتیم  زد؛ی م  یبیعج یهاگفت: امروز حرف 

 ها.حرف  نیبده و از ا 

   ؟ی گیم یچرا؟ اصال چ  ؟ یک ؟یچه حرف ؟یو منگ کامل به طرفش برگردم و گفتم: چ جیگ

 نیانداخت و مثل من، کامل به طرفم برگشت و فضول گفت: بببهم  یچپ نگاه چپ
به   گردهیکه هست بر م  یمشکل بزرگ داره. هر چ  هیدختره  نیا کنمی من فکر م ثم؛یم

قرار   یمکان  نیهمچ  یتو یدر بسته داره و وقت یا ی فوب گفتی اش؛ دکتر مو گذشته  یبچگ
 .شهیو نفسش قطع م  ادی فشار روش م رهیبگ

اش چه  تو گذشته دونمیادامه بده تکون دادم که کنجکاو لب زد: نم  یرو به معن سرم
  گفتی و به من م  ترسهی عده به شدت م هیکار کردند، اما از   یباهاش چ ایافتاده    یاتفاق

  نیها و قطعا احرف  نیبکشنم و از ا  خوامیم   گفتیها نجاتش بدم؛ ماز دست اون 
 ه. ترسی اومده که م  شیصحنه براش پ

کنجکاوم   یلیخ اد،ی ازش بدم م نکه یفقط نگاهش کردم که لب زد: جدا از ا حرفیباز هم ب
   ؟ یشده؛ تو چ یطورن یاومده که ا شیبراش پ ی که بدونم چه اتفاق

  نمیشام تا بب میفعال پاشو بر   ؛یکرد  جمیمعراج گ دونمی باال انداختم و گفتم: نم یاشونه
 بکشم. رونی زبونش ب ریاز ز  دی. با شهیم یچ

 .دی و خواستم از جام بلند شم که صداش دوباره به گوشم رس دمی کش یقیعم نفس

 . امیموندن نجایکه امشب ا  ادیآقاجونت رو بده ب یشلوار ریاون ز  ثمیم -
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که من    ییفقط امشبه؟ تا جا یگفتم: مطمئن یبهش انداختم و حرص  یچپ نگاه چپ
بهت گفتم!  یک نی. ببومده ی ن رونیمن از تنت ب  آقاجون ژامهیاالن دوماه پ دونمی م

 فراش کرده. دیبزرگم تجد مامان  کنهی فکر م کنه؛ی خفتت م ادی شب م هیآقاجونم 

آخ اگه  گفت:   رفتی رو با ذوق باز کرد و همون طور که به طرف آشپزخونه م ششین
 . هیعجب داف یی! خدا رمشیگی جونت پا بده، خودم منن

! به مامان  زیه شعوریخفه شو ب یکوسن مبل رو طرفش پرت کردم و داد زدم: هو  یحرص
 ؟ یکنی بزرگ منم رحم نم

 گفت: دوستش دارم.  طونی ش گرفتی هوا م یطور که کوسن و تو و همون  دیخند بلند

کارت کنم؟    یبه سمتش رفتم و گفتم: از دست تو: چ الی خیاز تاسف تکون دادم و ب  یسر
 خب!... یداداش من

 *** 

 

 از ی#ن

 

مثال چه    افته؟ی م  یک قایو متفکر لب زدم: عه.. دق دمیبه گردنم کش ی مقنعه دست  یرو از 
   ؟ی خیچه تار   ای  یماه

  یهاو به برگه  داشتی طور که با عجله قدم برمسرش مرتب کرد و همون   یو رو   چادرش
خانمم، اما احتمال اواسط اسفند ماه   دونمینم  قیگفت: دق کردیدستش نگاه م  ی تو

 باشه.

  کی بار یاون راهرو  یطور که پشت سرش توتکون دادم و همون  میتفه یبه نشونه  یسر
کجا قراره بمونند؟ اگه   نکهیو ا  ه؟یالزام یگفتم: بعد چند وقته؟ حضور چه کس دمیدوی م
 .شمیمزاحم نم  گهید دیزحمت بگ یرو ب هان یا
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:  دیمتفکر به سر تا پام نگاه کرد و پرس د؛یکش  یقی و نفس عم ستادیجاش ا  یتو  فورا
 خانم هستند؟  یگفت

 رو به عنوان نه تکون دادم و لب زدم: نه نه؛ آقا هستند. سرم

!  طورن ی به سر تا پام انداخت و با تکون دادن سرش جواب داد: آها که ا ینگاه باز 
هم اگه   ی ریمحل قرار گ حضور داشته باشه؛ دیحتما با  ری هفته است و مد  کیزمانش  

 دالشهدا؛ی هست و اگر خرمشهر باشه ادوگاه س یالمهد خادم  یهینیحس  یمشهد باشه تو
و اگه   نه یبکنند. تمام مباحث ا یها کاربچه  ستیخورد و خوراک هم فراهمه و الزم ن

. امر  دیکن  افتی ها رو درنامه  ت ی و رضا دیهماهنگ بش یوسفی  ی با آقا دیبا  دیهست  لیما 
   ست؟ین یاگه ید

ممنونم خانم  یلیو آروم و زمزمه وار لب زدم: نه خ دمیلبم رو بدجنس باال کش  یگوشه
 . دیلطف کرد  یلیخ ؛ییصفا 

 یهوا زدم و با ذوق به سمت خروج ی تو ینگفت و از کنارم گذاشت؛ من هم بشکن یزیچ
با عجله  کردمی م  یکیشلوغ پلوغ سازمان رو دو تا  یهاو همون طور که  پله دمیدو
 گرفتم. یتاکس هیاومدم و   نی پا

رسوندم؛ محکم   ثمیم  یرو حساب کردم و هول خودم رو به در خونه ه یدر خونه کرا  یجلو
کار رو کرد،    نیکه ا   نیتا در رو باز کنه و هم ستادمی و منتظر وا  دمیهام رو به در کوبمشت 

 باهاتون صحبت کنم؟  تونمی کار مهم دارم؛ م هی  ثمینفس نفس زنون لب زدم: آقا م

شدم   اطشونیتکون داد و کنار رفت که وارد ح دی تا  یبه نشونه  یو متعجب سر  دهیترس
شما و   دی به تا  از یانجام بدم؛ ن  خوامی م  یکار هیگفتم:   گرفتمی طور که نفس مو همون 

 دارم.هم  یفتوح  یآقا

 شده؟    یچ ؟ی و گفت: چه کار د یاش کشبه صورت خسته  یدست

معراج باشه گذاشتم و آروم و بدجنس    یبرا زدمیکه حدس م  ینیکاپوت ماش یو رو  فمیک
 مدرسه.  یهابچه  ینور، برا  ان ی راه یارو  هی بدم؛   لی اردو تشک ه ی  خوامی لب زدم: م
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  یها نور؟ بچه انیراه ؟یگفت: چ یمعن یب یرو متعجب گرد کرد و با خنده  هاشچشم
 ما؟ امکان نداره.  یمدرسه 

 و حرص جاش رو پوشند.  ختیفرو ر هویذوقم  تمام 

  انیببرمشون اردو راه خوامی م  گمی دارم؟ م یمن مگه شوخ  د؟یخندیم   یچ یچرا؟ برا  -
 نور تا آدم بشن.

چرا؟ چون    ست؛ین یشدن نیاما ا  دونمی خنده گفت: م تکون داد و دوباره با همون یسر
 .شنی نم یها راضکدوم از بچه  چیو دو ه  کنهی معراج صد در صد مخالف م  کی

با من!   یفتوح   یاما در ظاهر خونسرد گفتم: آقا ی دستم رو به کمرم زدم و عصب هی کالفه
هستند که دوست دارند سفر بدون   یها االن تو سنها هم راجبش فکر کردم؛ اون بچه

  رند،ی که کجا م ستی هاشون تجربه کنند؛ اصال براشون مهم نخانواده رو به همراه دوست 
  گذرهیجهنمم با هم بهشون خوش م  کنندی چون فکر م ااولش غر بزنن اما قطع  دیشا
 .گهی د یونجو یفازها نی! از همانیم

  هیزاو  نیو گفت: تا حاال از ا دی اش کشبه چونه یابروش رو باال داد و متفکر دست  یتا  هی
تجربه کنند، پس  خوانی هستند که م یاالن تو سن د،یگی بهش نگاه نکردم؛ شما راست م

سر   ییچقدر خطرناکه؟ اگه بال  دیدونی م م؟یبر یاما چطور  کنند،ی قبول م های شتریحتما ب
 . میشی بدبخت م نهممو   ادیب شونیکی

 شده نگاهش کردم. ز یر  یهالبم نشوندم و با چشم  یرو  یمحو و بدجنس لبخند

ها رو به  سازمان و کانون کامال معتبر صحبت کردم؛ بچه   هی! من با  د ینباش نمینگران ا -
از   یچ گهی و خورد و خوراکشونم با خودشونه. د برندی اسفند ماه م یهفته تو   کیمدت  

 بهتره؟   نیا

بگه که همون   یزی خواست چ رفتی ور م ششیطور که با ته ر زد و همون  یلبخند
 لحظه...
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 مانعش شد و نگاهم رو به اون سمت برگردوند. یفتوح یصدا 

 که.  دیاالن تو مدرسه باهم بود نیچه خبر شده خانم معاون؟ هم -

  یسالم تکون دادم و گفتم: آقا یکه بهم انداخت سرم رو به نشونه   یا کهیبه ت توجهیب
 ها و شما دارم. بچه  ی برا شنهادیپ هیمن   ،یفتوح

به  د،یکشی م  نیزم یو رو  هاشیی طور که دمپاابروش رو باال انداخت و همون  یتا  هی
طور که و همون  دیبه موهاش کش یدست ستاد؛ی ا  نشیسمتمون اومد و کنار ماش

تا فردا صبر   دی که نتونست یشنهاد یگفت: چه پ کرد ی م  کی رو به خودش نزد شرتشیسو 
  د؟یکن

خونسرد نگاهش   یلیاما خ دم،یهام رو به هم کوبو با ذوق دست  دمی کش یقیعم نفس
 ! هیعال شنهادیپ هیکردم و گفتم: اردو؛ به نظرم اردو 

شد؛ لبش رو به خنده باز کرد و   ده یکش ثمیزد و نگاهش سمت م یاز ذوق برق هاشچشم
  دیخوای برام! حاال کجا م بهیعج ؟ی د یاردو م شنهادیپ یدار ؟یگی م یمتعجب لب زد: جد 

   د؟یببر

  ش؟یک ای نقطه کور زمزمه کرد: واو! شمال؟  هیبه  رهیداد و خ هیتک نشیبه ماش یجانیه
 !ه یاونجا االن عال یجنوب؛ هوا  میقشم. به نظر من بر  دمیشا

گفتم: بله درسته   کردمی ام رو درست مطور که مقنعه و همون   دمیکش  یقینفس عم کالفه
 شلمچه! ر،ی مد  یو قشم؛ خرمشهر آقا  شیجنوب، اما نه ک میر یم

  یو متعجب نگاهش رو دوباره به من دوخت و منگ گفت: شلمچه؟ شلمچه برا  جیگ
 ؟ یکجا ببر یخوای ممردم رو    یها مگه باز جنگ شده؟ بچه  ؟یچ

انداختم که زودتر از من دست به کار شد و آروم زمزمه کرد: خانم  ثمیبه م ینگاهمین
. معتقداند که نایو ا  یجنگ  یاون فضا  ینور؛ تو  انی ها رو ببرند راهبچه خواندی م  بیاد
 کار براشون الزمه. نیا
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  وونهی زد و گفت: شما دو تا د یشخندیتکون دادم که ن دی تا یسرم رو به نشونه  آروم
   ن؟یجنگ؟ تانک و م دونینور؟ خرمشهر؟ م انی راه د؟یشد

  یهای چه شوخ ول ی گفت: بابا ا دیخندی طور که مفاصله گرفت و همون  نش یماش از 
 . دیکنی م  یابامزه 

به   یشکوندم؛ دست جاک ی دستم رو  یها بهش انداختم و قلنج انگشت  یچپ نگاه چپ
 یهستم که شوخ ییکسا   هیو زمزمه کردم: به نظر شما من شب دمی ام کشزده  خی دماغ 

  شیرفته چند وقت پ ادتونی نکه یآموزها الزمه. مثل ا دانش  یبعض یسفر برا   نیا کنه؟ی م
 سره من آوردند.  ییچه بال

  ب؟یخانم اد یگی م  دیدار ی و کالفه و متعجب زمزمه کرد: چ دیبه صورتش کش یدست
  ه؟یبچه باز  ی جنگ؟ مگه اونجا جا  دونیوسط م دی ببر  دیمردم و بردار   یها بچه  دیخوای م
  دیخوا ی م  یقراره مراقبشون باشه؟ اصال چطور یک کنه؟ی رو ضمانت م تشون یامن یک

 دشون؟ یببر

جا کردم و همون طور که به سمت در دستم جابه   یبرداشتم و تو نیماش  یرو از رو  فمیک
 کنمیم   یکه من باهاشون همکار یسازمان نی! ا دیگفتم: شما اصال نگران نباش رفتمی م

هفته   ه ی.  دیو مواظب هست دیر یها مکامال معتبر هستند؛ بعدشم شما خودتون با بچه 
 . ستین شتریب

اومد و لب زد: مگه منم قراره   ک یقدم نزد  هیاز حرف من،   جیرو گرد کرد و گ هاشچشم
 برم؟  

 برند؛ی که نم دیابروم رو باال انداختم و قاطع گفتم: صد البته! اگه شما نباش یتا  هی
 خطرناکه.

داد و با استرس گفت:   لشیتحو یبرگردوند که اونم لبخند ثمیسرش رو به سمت م  منگ
 .گذرهی قطعا خوش م م،یر ی م  ییبعد دوتا ام؛یکه. منم م  ستیبد ن
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شما قراره   ؟ی وقت شما چگفت: اون  خاروندی جور که مو همون  دیبه سرش کش  یدست
   ؟ی کجا بمون

  د؛یبه من ندار یاز ی ن گهید دیدادم و آروم زمزمه کردم: اونجا که بر  لشیتحو   یحیمل لبخند
 نباشه.  کری در و پ یتا مدرسه ب مونمی م نجایمن ا 

  ییوجه! اگر قرار باشه ما جا   چ یه گفت: به یو حرص  دیهم کش ی هاش رو تواخم یعصب
 . دیای حتما با ما ب  دیشما هم با  میبر

هست   یشنهاد یپ نی! اکنمیرو گرد کردم که ادامه داد: بهونه هم اصال قبول نم  هامچشم
 . رمی مگرنه من که نم د؛ی حتما حضور داشته باش  دیپس خودتونم با  د،یکه شما داد

و لب زدم: پس    دمیهم ساب ی هام و رو دندون  یهام رو مشت کردم و عصب دست  یحرص
 مدرسه...

کنم.  کاریچ دونمی ! من خودم مدیو گفت: شما اصال نگران مدرسه نباش  دیحرفم پر   ونیم
رو هم  هانامه ت یها هماهنگ کنم و رضا تا من با بچه دیشما فقط زمان اردو رو بگ

 سفرمون کنار هم خوش بگذره!   نیا  دوارمی. ام دیمن بد   لی تحو

کنترل خشمم آب دهنم رو صدادار قورت   یو برا دم ی به صورتم کش یو کالفه دست  یعصب
 .  امی دادم و گفتم: باشه! منم م

  یعلم ادیزدم و گفتم: اردو بعد مسابقات المپ  یابروش رو باال انداخت که پوزخند یتا  هی
نشه؛ چون من   ع یاخوان ضا   یمدرسه   یمدرستون جلو دوارم ی. امر یهستش جناب مد 

 .نام کردم ثبت 

در خونه رو   ثمیبه م یهنگ کردش زدم و با تکون دادن سر یافه یبه ق یادوباره  پوزخند
شنگولتون رو   یها افهی اونجا ق  دوارمی زود هست؛ ام یباز کردم و گفتم: مسابقات به زود

 معاون! ر یمد  ونی . خدانگهدارتون آقانمیبب

به سمت خونه قدم   زونیآو یافه ی و با ق  دمیرفتم و در رو محکم به هم کوب رونیب بعد
 برداشتم.
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 کنم؟   یراض یو منکر و چطور  ریو اون دو تا نک مایمن، حاال ن  یخدا  یوا 

 

  *** 

 

 #معراج 

 

   ؟یفهمی م  امی: چند بار بگم؟ من نمدمیمبل پرت کردم و غر  ی خودم و رو  یعصب

  یترسیم   یبل پرت کرد و کالفه گفت: آخه چرا؟ از چم ی هم متقابال خودش و رو ثمیم
 . ییمدرسه تو نیا  ری مد شه؛یکه نم یمعراج؟ اگه تو نباش 

  دی خوای ! چرا نممیاریما رتبه نم ثمیو گفتم: م  دمیهم ساب یهام و رو دندون  یحرص 
. من  دیزنی من و به هم م  یها تمام برنامه وونهی د بیهم تو هم اون اد  د؟یقبول کن

 اون همه آدم بره.  یکه آبروم جلو نمیبب تونمی اونجا؛ نم  امینم

 فقط... ایاون همه آدم   یگفت: مطمئن ی بهم انداخت و حرص یچپ نگاه چپ

و چند بار    نیرو بشم! ا اخوان روبه  یبا مدرسه  خوامی و گفتم: من نم دم ی حرفش پر  ونیم
 دوباره گاف بدم.  خوامی بگم؟ من نم

  رهیسرم پرت کرد و خ یهام و رو ثارم کرد و آروم از جاش بلند شد؛ لباس ن یمهربون لبخند
با   دی. بایخودت رو ازش پنهون کن یتونی به ساعت زمزمه کرد: پاشو معراج! تا آخر که نم

  یحس خاص  چیاصال ه  دی. شاهیکه االن حست چ  یبفهم دیبا ؛یاحساساتت رو به رو بش
 .یکنی شلوغش م یدار  یاالن الک ؛ینداشت

  ترسمیگفتم: م  کردمی ها رو از خودم دور مطور که لباس و همون  دمی کش یقیعم نفس
 که؟   یفهمیبشم. م تیباز اذ  ترسمیدوباره حسم برگرده، م ترسمی م ثم؛یم
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فرق داره   یسر نی گفت: ا کردی که موهاش رو درست م یبهم زد و درحال یلبخند   دوباره
هنوزم   یبهش نشون بد  دیحست برگرده. با  ای یدت رو گم کن خو ستیمعراج! تو قرار ن

 که؟  یفهمی ! تو میهمون معراج

 یباش دیمبل بلندم کرد و ادامه داد: تو با  یبهش ندادم که طرفم اومد و از رو یجواب
  م؟یکرده بود شرفتیامتحانات ترم رو؟ چقدر پ یدی معراج! نگران رتبه هم نباش؛ مگه ند 

چون ما تالشمون رو   ست؛یاصال مهم ن میاریکارش رو بلده. اگه هم رتبه ن از ین یعنی  نیا
 . میکرد

طور که آروم به سمت اتاق  دستم انداختم و همون  یتو  یهابه لباس  ینگاه متفکر
 . ستمین  دواریام  یزمزمه کردم: باشه، ول رفتمی م

  یرو  یکو با انداختن کت زرش  دمیرو پوش امی مشک  نینگفت که فورا شلوار ج یزیچ
 .ستادمیا  ثمیرفتم و کنار م رونی از اتاق ب م،یاکوتاه قهوه  یهام و بعد پالتوشونه

مبل برداشت و اشاره   ی کتش رو از رو ،یبخش تی به من و لبخند رضا ینگاهم یبا ن اونم
 تکون دادم و آروم از در خارج شدم. یبرم؛ منم سر رون یکرد ب

ام رو پام کردم و آروم به سمت در حرکت کردم؛ نفس کالج ساده  یهاکفش  اطی ح ی تو
  هویو صاف، در رو باز کردم که  رهی به آسمون ت رهیفرستادم و خ رونیام رو آه مانند بخسته 

  یقدم عقب رفتم که صدا هیو   دمیکش یام، داد بلندبه گونه  یمحکم  زیبا برخورد چ
.. کردمیم   زیخدا داشتم چ.. بهزهیعه.. چمن!   یخدا ی: هفتگ دهیترس  یاو زنونه  فی ظر
 در بزنم که...  خواستمی م یعنی

 از،ین دنیو ادامه نداد و منم کنجکاو و مشتاق آروم چشمم رو باز کردم که با د حرفش
 ام رو ماساژ دادم. متعجب ابروم رو باال انداختم و آروم گونه

. المصب عجب  دمیشنی داشتم و صداش رو نم ر ی اهلل! انگار تا االن فقط ازش تصو بسم
آلودش و  اخم   شهیهم یافهی ق یبه پستم خورده. هر ک یداره؛ فکر کردم حاال چ ییصدا 

 . زنهی حرف م  گولیم  لگو ی و ژ یدختر مامان  هیکنه داره با   یفکر م نهینب
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ذره رنگ و العاب به   هی ها؛ست ی قدرها هم بد ناون  کنمی االن که فکر م اشمافه یق البته
 .شهینم  یخودش بزنه بد 

 . ستیاما در کل مورد من و امثال من ن  خورهیم ثمی که به درد م خالصه

تکون  با  هویکه   کردمی م  اشی بررس ا یزوا  یدست به گونه داشتم از همه  جورن یهم
 ! یخوداگاه گفتم: آصورتم، به خودم اومد و نا   یجلو اشده یکش ی هاخوردن انگشت 

 یلیکش داد و لب زد: من خ  کمرنگ به خنده  یلی لبش رو خ یاما گوشه  ،یاز چ دونمینم
که  گم یم  د؟یدی االن چرا تازه واکنش نشون م ؛یفتوح یوقته اون مشت رو زدم آقا 

 که نشد؟   تونی طور د؟یخوب

نگاهم به اون   ثمیکالفه م یو بعد صدا  رونینگاهش کردم که با پرت شدنم سمت ب فقط
 بذار در رو قفل کنم.  ؟یکنی کار م یمعراج چ گهی ور دسمت برگشت: برو اون 

در رو بست و خوشحال گفت:   کرد،ی نگاه م از یطور که به من و ناومد و همون  رونیدر ب از 
   د؟یمدخانم، او  از یعه! سالم ن

تکون داد و گفت:   یبرگردوندم که سر از یدست به صورت نگاهم رو سمت ن طورهمون 
 . میبر  میتونی حاضرم من، م گهی سالم، بله د

تکون داد و رو به من گفت:   دی تا یبه نشونه یشدم که اونم سر ثمیم  یره ی خ دوباره
 . میایو روشن کن تا ما هم ب  نیمعراج داداش تو برو ماش

گفت:   جی و گ ستادی نثارم کرد و خواست برگرده تا در رو قفل کنه، اما از حرکت ا ینگاهمین
   ن؟ی زم یخورد  یدو قدم راه بر یباز خواست ؟ی شده؟ چرا صورتت رو گرفت یچ

زودتر گفت: نه من زدم؛   از ی بگم که ن یزیم چخواست یچپ نگاهش کردم و حرص چپ
 در خونه رو بزنم که باز شد. خواستمی دستم خورد، م یعنیامم  

! برو  ستی ن یخاص زیدر رو قفل کرد و گفت: پس چ توجهیتکون داد و ب یآروم سر ثمیم
 شد.  ری داداش، برو د
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ها هم دنبالم اومدن و با هم رفتم که اون  نیتکون دادم و به سمت ماش یسر ناچار
 و خواستم استارت بزنم که...   م یشد نیسوار ماش

 

 نگاهش کردم.  نهیو از داخل آ ستادم یاز حرکت ا  از ی ن یصدا با

 ! دیستی عه عه... وا -

راحت   الی کرد که با خ دایپ یچ دونمی رو باز کرد و سرش و خم کرد و نم فشیک پیز 
 .دی بر دیتونی م دی ! ببخشستنجا یا ،ی چیه یچیگفت: ه

 استارت زدم.   حالی تکون دادم و ب یسر کالفه

به  ی منم اصال اصرار اومد؛یدر نم یک چیو صدا از ه زدیکس حرف نم چیراه ه تو
 روشن کردن ضبط، فقط تا تاالر جشواره روندم.  الیخیارتباط نداشتم و ب یبرقرار

 . میشد دایپارک کردم و پ نگ یپارک یسر و صدا گوشه  یهم ب   میدیرس یوقت

 کل سالن رو برداشته بود.  کالم و همهمه  یب کی موز   یصدا 

بودن و بگو بخند  ستادهی منطقه، گروه گروه کنار هم ا  یها مدرسه  نیمسئول تمام 
 .کردندی م

اما  و بدون خواسته نگاهم رو دور تا دور سالن چرخوندم و دنبالش گشتم،  ناخودآگاه 
 و به راهم ادامه دادم.  دمیکش یهدف  یآه ب جهیبدون نت

به   رستانیدب ن یاز ا ادیتعجب نداشت، ز  یبرام آشنا بودن؛ البته جا نجا یا  یها آدم  شتریب
 شده بودم. رستانیاون دب

چهار   زیم ه یپشت  ثمیو م از یهمه آدم عالف زدم و تابع نظر ن نیبه ا  یامسخره   پوزخند
 نفره نشستم.
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  نیا م،ی اریی رتبه نم دونستمی رو نداشتم؛ من که م هایمسخره باز   نیا  یحوصله   اصال
 ! هیچ دونمی کردن خودمون نم کیکوچ

 چیکه آروم آروم با هم پ از یو ن  ثمیبه م رهیو خ دم یتو موهام کش یدست  یو عصب کالفه
حرف   یدر گوش  م؛یا هم بدونم  دیهست بگ یزیکردم و گفتم: اگه چ  ی اخم  کردن،یم چیپ

 ها!   ستین یزدن کار درست

که   نجایا   دیمن و آورد  ه؟یزمزمه کردم: چ یبهم انداخت که حرص ینگاه چپ چپ  ثمیم
 من نگاه کنم؟   دی شما باهم حرف بزن

خونسرد و   شهیهم افهیبا همون ق از یبگه که ن یز یرو با اخم باز کرد و خواست چ دهنش
به  یاز ی فکر نکنم شما ن کردم؛ی م  یها رو بهشون معرفپوکرش گفت: داشتم مدرسه 

 .دیمن داشته باش  یمعرف

شونه باال انداخت و گفت:   الیخینگاهش کردم که ب رهیابروم رو باال انداختم و خ یتا  هی
 .دیاستفاده نکن دی نخواست د،یاستفاده کن  دی. خواستگم یباشه من بلند م

که  یگفت: اون گروه  یمتوسط ینگفتم که گلوش رو صاف کرد و با ولوم صدا  یزیچ
  یلیخ تی ری مد  هی)ع(؛   هیدخترونه هستند به اسم حضرت رق رستانیدب  هیمال  د،ینیبی م

و بگم که صد درصد رتبه   نیشاهد هست و ا  یداره که نگم! البته مدرسه، مدرسه یعال
 !ارندیی م

  دیکش گهی به من انداخت و انگشتش رو به سمت گروه د یدار و طعنه دار یمعن  نگاهمین
اسمشون    یدخترونه هستند، اما برعکس مدرسه قبل یمدرسه   هیها هم مال و گفت: اون 
 ما سر زبون ها در رفته و...  یمثل مدرسه 

لب زمزمه کردم:   ر ینثارش کردم و ز  یینامحسو یغره حرفش و خورد که چشم   یادامه 
 .میدیدی نحست رو نم افهیوقت ق  چیاونجا ما ه فرستادنی تو رو مکاش 

که با ادامه حرفش از   ارمیدرب بمیرو از ج امینگاهم رو ازش گرفتم و خواستم گوش بعد
 و فورا به عقب برگشتم.  ستادمی حرکت ا
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 اونم که اخوان هست.  -

 شدم. رهیچرخوندم و به تک تکشون خ  زشونیرو دور تا دور م نگاهم

 ها و نامردها هم که بودن.  آدم فروش  یهمه 

اصوال در حال مخ   ییهامراسم  نی رفته بود که تو همچ ادمی کجاست؟ آه  سشونیرئ پس
 از برادران زحمت کش مسئول هستند. یزن

 واسه خودمم خنده داره.  پرسمی که م یربط یب یها سوال 

ناخودآگاه   دنشیتوجه برگردم که با د  یون کردم و خواستم بحواله جمعش یتلخ پوزخند
 شدم. اشره یخوردم و خ یتکون محسوس

اون مانتو و   ی تو اشده یقامت نه چندان کش ش؛ی پوش و خوش آرا   کی ش شهیهم مثل
  یروشن و درخشان، همه و همه کار یهاآرومش و چشم  یهاو قدم   یرسم بایشلوار تقر 

 باهاتم فرو برم. که تو خاطرات و اشت کردی م

معصوم   یافه ی دادم؛ که چطور گول ق یرو دست چه کس امیکه زندگ  کردی م  یادآوری بهم
 رو خوردم.  ش یطانیاما باطن ش

 .خورهی هم م آدم مربوط باشه به نیو هرکس که به ا   زیاز هرچ حالم

 شدی کاش م رم؛یجا ازش بگ ک یکه باهام کرده رو   ییانتقام تمام کارها   تونستمی م  کاش
 هام جون بده و من فقط نگاهش کنم.چشم یجلو

  ادمی رو  یو نامرد   ریاون همه تحق  تونستمی برم؛ کاش م نجایپاشم و از ا  شدی م  کاش
 .هیبفهمم که حس االنم چ شدی بره؛ کاش م

گرفته بودم رو   گناهشیکه به صورت در ظاهر ب یاتصال از،ین یگرفته و ناراض  یصدا با
  شونی: اگفتی م زون یآو  یرو به اون دوختم که با لب و لوچه  امره یگاه خقطع کردم و ن

 اخوان!... یدخترونه  یمدرسه   ریمهرآرام هستند؛ مد  هم خانم عاطفه 
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 از ی#ن

 

 شدم.  رهیخ زی م  یحرص نگاه پرنفرتم رو از عاطفه گرفتم و به گلدون رو با

باشه؟ چقدر   یمغرور و از خود راض تونهی پست باشه؟ چقدر م تونهی آدم چقدر م هی
 فرهنگ باشه؟   یب تونهی م

داره و پولش از   یقشنگ  ی. فکر کرده چون چشم و ابروخورهی زن به هم م نیاز ا  حالم
 .  نیافتاده زم  نیآسمون پاره شده و ا  ره،یپارو باال م

کنارش مونده فقط   یه هم کساطرافشه؛ اگ   یهاآدم  تی و آزار و اذ ریدر حال تحق  همش
 پول و ماللشه.  نیبه خاطر هم

 اومدم، انگار از زندان آزاد شدم. رونیب ییکذا  یاز اون مدرسه  یکه به شخصه وقت من

گفت   شه یدوختم که م ثمی فرستادم و نگاهم رو به معراج و م رونی ام رو بکالفه  نفس
 شده بودن.  رهینقطه خ هیبه   حرفیبود و ب دهی رنگ و روشون پر

 هجوم آوردند.  زیم  نیبه ا ایدن یمنف یها یعنکبوت، کل انرژ  نیانگار با اومدن ا  اصال

اما من به   اد،یو معراج چرا از مدرسه اخوان و عاطفه بدشون م ثمیم  دونستمینم
  یهااز آدم  نیرو تحمل کنم و به خاطر هم هاشن یتوه تونمیجوره نم چیشخصه ه

 .ادی م بدم یمغرور و از خودراض 

جا شدم و سرم رو کج کردم؛ دستم رو مشت شده کنار سرم گذاشتم و  تو جام جابه کمی
 یتو دلم زمزمه کردم: چه فرق  کردم،ی دور و اطراف نگاه م ی هاطور که به آدم همون 

 .یا یبه نظر م یمغرور و از خود راض هیبق دی تو هم از د کنه؟ی م
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  ج یکه قرار بود اونجا اعالم نتا  یبزرگ یبه سکو  رهیرو آروم باز و بسته کردم و خ هامچشم
اشک و ناله   هیام  بودم پشت هر خنده  دهیفهم یکنند، به خودم جواب دادم: من از بچگ 

 درده.  هیاست؛ پشت هر محبتم 

 بخندم نه محبت کنم.  گهیکردم نه د یسع  نیخاطر همبه 

 گهی فقط د نم؛یبی نبودند که مغرورم و خودم رو باال م نیا  ینشونه وقتچ یه هان یا
 تکرار بشند.  خواستمی پشت سرش رو نداشتم و نم یهاتحمل زخم 

 ! ترسمیم یلی. خترسم ی اما م  خوام،ی. م ستمین هیمن مثل بق از؟ین یفهمی م

کردم   یبه خودم، سع یادادم و بدون جواب دوباره  رونی نفس آه مانندم رو ب دوباره
 شده رو بشکنم. جادیا سکوت 

   کنند؟یپس چرا اعالم نم  -

اش دوختم  کالفه  یافه یبه ق گاه یدار معراج، نگاهم رو از جا پوزخند و لحن طعنه یصدا با
 م؟ یاری رتبه م یبشه؟ نکنه فکر کرد  ی: اعالم کنند که چگفتیکه م

ابروم رو باال بردم و با    یتا  هیجام نشستم؛  یسرم برداشتم و صاف تو   ریرو از ز  دستم
همه زحمت   ن یا  یالک  دی! نکنه شما فکر کردمیاری گفتم: معلومه که رتبه م  تیقاطع
 م؟ یدیکش

به من   گهی ! دمیار یابروش رو باال انداخت و محکم گفت: رتبه نم  یتا هیهم متقابال   اون
پول   یسکه  هیتا   نجایا می فقط اومد شناسم؛ی رو م ام مدرسه  یها من بچه  د،یکه نگ

 .میبش

!  میار یهام رو شکوندم و مطمئن از حرفم لب زدم: مکردم و قلنج انگشت  زیو ر  هامچشم
 .میاریکه م دینیبی حاال م

هام نگاه کرد و  چشم  یتو  قیخم شد. دق زیم  یو رو  دیلبش رو با تمسخر باال کش  یگوشه
   ؟ یبندی گفت: شرط م گرفتی ضرب م زی م یهاش رو طور که با نوک انگشت همون 



 آوارگان عشق 

211 
 

 !بندمی خم شدم و تو چشم هاش زل زدم و قاطع گفتم: شرط م زیمثل خودش رو م منم

 .یگوش کن گمی م ی روز کامل هر چ کی  دی زد و آروم زمزمه کرد: اگه من بردم با یپوزخند

خودش زمزمه کردم: و اگه من ببرم   یبه آروم یشخندیاال انداختم و با نابروم رو ب یتا  هی
 !یکنی تو گوش م

 کش داد و بدجنس گفت: قبوله خانم معاون. شتریرو ب لبش

 .ری مد  یگفتم: قبوله آقا   دمیکشی تکون دادم و همون طور که عقب م یسر منم

برگردوندم که چپ چپ به هر دو تامون   ثمینگفت و منم نگاهم رو به سمت م یزیچ
 .دادی تاسف تکون م شده بود و سرش رو به نشونه رهیخ

  یو مثل ما رو   دیبه صورتش کش یهم نگاهش رو به سمت اون برگردوند که دست معراج
  د؟یکن  با هم بحث  دیبا یط یتو هر شرا  د؟یتمومش کن دیخوا یخم شد و گفت: نم زیم

 میها به خودمون جرئت دادکه بعد مدت  نی هم  م؟یار ین ای  میاری مگه مهمه که رتبه ب
 سمت ماست.   ایشتر ینگاه ب دیکن ش! االنم تموم هیکاف م یو شرکت کن  میایب

که با عاطفه  کنهی داره ما رو نگاه م یو ک هیبه چ یچ نمیرو آروم باال آوردم تا بب سرم
 چشم تو چشم شدم.

من  نکهیا  دن یبا د  کرد؛ی نگاهمون م رهیما زل زده بود و خ زیبه م  جی و گ  متعجب
داد و آروم سر تکون داد که ناچار از جام بلند شدم و به   لمیتحو  یلبخند مصنوع  دمش،ید

 طرفشون رفتم.

وار خودش رو  نهک دمیبهش رس یبه طرفم اومد و وقت کم یبلند شد و  زی از پشت م اونم
! فکر کردم کال  دمتید شهیجون باورم نم از ین  یتو بغلم پرت کرد و با اجبار لب زد: وا 

 تعجب کردم... یل یخ دمتیکنار معراج د یوقت  ؛یشد نای و ا   سیتدر  الیخیب

 آوران؟  نام  یمدرسه  یادامه داد: رفت  زمونیبه م ینگاه میفاصله گرفت و با ن ازم
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زمزمه    اشی آب یها به چشم رهیو خ  دمیلبخند باال کش یلبم رو مثال به نشونه  یگوشه
فاصله گرفتم، اما آموزش پرورش به عنوان معاون من رو به   سی کردم: درسته از تدر 

 آوران انتقال داد. نام  یمدرسه 

سالم لب زدم: همه هم    یبه نشونه یشدم و با تکون دادن سر رهیپشت سرش خ زیم به
 هستند.  جانیکه ا

زمزمه کرد: آره   کردی هم قفل م یهاش رو تو طور که دست زد و همون  یاگه ید لبخند
 هستند!  

 شد و ادامه داد: ل یبار لبخندش به پوزخند تبد نیا

 

 جون!... از ین یخوبه، خوش شانسم هست ؟یکنی معراج کار م  شیپ یگفت پس

مشغول   قی عم یلیبه ما خ توجهی ه بابروم رو باال انداختم و به معراج نگاه کردم ک یتا  هی
ما بود و    ز یچشمش به م هیشدم که   رهیبود و بعد دوباره به عاطفه خ ثمیصحبت با م

 چشمش به من.  هی

 .ها هستم اون  شیبله، پ -

نامزدت   شیگفت: خوبه پ کردی جا مطور که جاش رو جابه تکون داد و همون  یسر
 اونم اونجاست آره؟  دمیشن ؛یهست

  ییافتاده باشه، صورتش و متعجب کرد و گفت: وا  ادشی نگاهش کردم که مثال تازه  فقط
به هم  یلیشد خ فی. حد یاز هم جدا شد یما بود  شی! اصال حواسم نبود پدیببخش

 . دیاومد ی م

نمه سرتر   هیو گفت: البته آرمان جان   دیو پرعشوه خند  زیهم فقط نگاهش کردم که ر  باز 
 ... گهی ود اما خب دب
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که ازش داشتم   یو با تموم نفرت  انداختمی صورتش م یتف تو  هی خواستی دلم م یلیخ
  تی نوپام رو خراب کرد، دوست خود جنابعال یکه زندگ یاون کثافت ادمهی»هنوزم   گفتمی م

جلوم و   یستیپرو پرو وا  شه ی حاال چطور روت م  م؛یوسط زندگ شی بود که تو انداخت
دادم که ادامه داد:   حیکردم و سکوت رو ترج کنترلاما باز خودم رو   ؟«ی حرفش رو بزن

 دارند ها.  یتو االن بچه دانشگاه یها بابا همسن  ؟یمدت ازدواج نکرد  نی هنوز بعد ا

به سرتا پاش لب زدم: فعل شما سه سال از   ینگاه میابروم رو باال انداختم و با ن یتا  هی
 .دیخودتون بکن یبرا  یفکر هیبهتره  د؛یترمن بزرگ 

 شهیمن که هم زم یگفت: عز  یرو پشت کمرش گره کرد و با خنده حرص هاش دست 
بشم  ریهر چقدرم که پ دونمیتنها باشم، اما م  دمی م حیخواستگار داشتم و دارم؛ االن ترج

 خودم رو دارم.  یطرفدارها 

به سر تا پام انداخت و گفت: اما تو   ینگاهمیجمع کرد و مثل من ن  ی ارو گوشه  لبش
 نشه. رتی وقت د ه ی  گمیم ؛یاالنشم خواستگار ندار نیهم

  ستای صورتم گرفت و گفت: عا عا وا  یبگم که دستش رو جلو  یزیرو باز کردم تا چ دهنم
 .یکار کن یچ  دمیلحظه فهم هی

رد و فورا  آو رونی کتاب ب هی فشیرفت و از داخل ک زشون یفورا ازم دور شد و سمت م بعد
 سمتم اومد. 

 هست که من نوشتم و چاپ کردم.  یکتاب نیاول  نی! ا زمیعز  ایب -

که   ییهاکه داشتم و مرد  یات ی رو بهم نشون داد و با ذوق گفت: برحسب تجرب جلدش
 رو نوشتم. میعاشقم شده بودن، اومدم و کتاب چگونه مردان را عاشق خود کن

گفت:   رفتی مخم رژه م  یرو یکه حساب غشوش یج غیج یبغلم انداختش و با صدا تو
  ی چه مرد  یحتما حتما حتما بخون! توش نوشتم از کجا بفهم خوره؛ی به دردت م یلیخ

 . ستین ی عاشقته و چه مرد 
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 یلیکردم و گفتم: خ یعصب یکه تو وجودم جمع شده بود، تک خنده  یتموم حرص با
 . نوشتی م میشما چگونه عاشقان خود را حفظ کن یهم برا   یکیممنون! کاش  

  یبود به معراج اشاره کردم و با همون لحن حرص عی ضا یلیکه رفتارهاش خ ییاونجا از 
مرد در رابطه   کی با عنوان چگونه فقط با  یمثال کتاب  اینپره!   شونیادامه دادم: تا مثل ا 

 .کنهی کمک م واقعا بهتون دیکن دایپ دیها رو اگه بتونکتاب  نی. امیباش

تکون دادم و   یسر دیپری کردم و همون طور که پلک چپم م یدوباره تک خنده عصب بعد
 حرکت کردم و خودم رو تو جام انداختم.  زمونیشدش به سمت م زونیآو  افهی ق الیخیب

 جام صاف نشستم که... یکردم و تو  م یقا فمیک یدستم رو فورا تو  ی تو کتاب

 

 .بیخانم اد  دیکه پنچر شد نمیبی خم شد و گفت: م زیم   یرو دوباره  معراج

لب زدم:   رفتی م  کروفنیکه پشت م  یبه مجر ره ی بهش انداختم و خ یچپ نگاه چپ
 نره!  ادتونی . شرطمون رو دیور باشه که خودتون قراره پنجر بششما حواستون به اون 

نشست و با   یروبه مجر ثم،یسر داد و از جاش بلند شد؛ وسط من و م  یآروم یخنده
 . یمعامله کرد  ی! با بد کسادمهی ب؛یخانم اد ادمهیتکون دادن سرش لب زد: 

برگردوندم و   یفکر، نگاهم رو سمت مجر یتو ثمیبه م ینگاه می نگفتم و با ن یزیچ
 بود. ییو خوش آمدگو کی شدم که مشغول سالم و عل اشره یخ

 میو اعالم کنند که بعد از ن جی کارها رو نداشتم و فقط منتظر بودم نتا  ن یحوصله ا  اصال
 ساعت باالخره شروع کردند.

ام عرق کرده بود و قلبم  بسته  خ ی  یهاکف دست  کردم؛ی تو وجودم حس م یخاص استرس
 . دیکوبی تو دهنم م

  خواهش  ایکردم شرط بستم. خدا  یعجب غلط  ؟ی اگه من ببازم چ ؟ یچ  میاریرتبه ن اگه
 . شمیاگه ببره بدبخت م  ست؛ین  یپسره آدم درست حساب نیا کنم،ی م
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 !کنمی خواهش م کنم؛ی م خواهش

  کمی رو  کروفنیزد و م یکه لبخند کردمی نگاه م یطور با استرس و ترس به مجر  همون
 ...یعلم اد یالمپ  یااز مسابقات منطقه  ی سر  نیکرد و لب زد: رتبه اول ا کی به خودش نزد 

 یدخترانه رستانیدب شی همه چرخوند و زمزمه وار گفت: مثل سال پ  نیو ب  نگاهش
 اخوان هست. به افتخارشون!... 

به معراج انداختم که با   ینگاهمیچشم ن یفرستادم و از گوشه رونیپراسترسم و ب  نفس
 . گفتینم یزیو چ کردی نگاهم م حیلبخند مل هی

خودم رو نبازم گفتم: اخوان    کردمی م یکه سع یدهنم رو صدادار قورت دادم و درحال  آب
 رتبه دوم و سوم هنوز مونده.  شه؛یکه معلوم بود اول م 

:  گفتی چشم دوخت که داشت م یدوباره به مجر حرفی تر کرد و بو پررنگ   لبخندش
 ! گمی م کی )ع(. تبر   هیحضرت رق یدخترانه  رستانیبه دب رهیگی رتبه دوم تعلق م

گفتم: آقا   ثمیو روبه م دمیبه گردنم کش  یآب دهنم رو با صدا قورت دادم و دست بازهم
خوبه ها! شاهد بود. معلوم بود دوم   یلیاست که گفتم خ همون مدرسه نی ا ثمیم
 .  شنیم

اش و نگه داره  خنده  کردی م یکه سع یبه معراج انداخت و درحال ینگاهم یهم ن ثمیم
 میبگ  میهر سه تا مدرسه دخترونه باشه تا بتون دوارمی ! فقط امادمهیگفت: بله بله 

 .م ینش عیدخترها با استعدادترن ضا 

نفرم   نیاز رو تاسف تکون داد و گفت: دهم  یمعراج نگاه کردم که با خنده سر به
 .میشینم

  عیضا  یدم؛ همون طور که آروم برا ش ره یخ ی هاشون ندادم و باز به مجربه حرف  یتی اهم
 . مطمئنم! می نفر ما نیگفتم: سوم زدمی دست م ه یبا بق هینبودن قض

 هم قفل کردم. یهام رو تو حبس کردم و دست  نهیس  یبهم ندادن که نفسم رو تو یجواب
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هاش  شدم که لب  رهیخ یو به مجر  دمیکوب نیزم یرو وارک ی استرس و ترس پام رو ت با
 ...رستانیدستش لب زد: و رتبه آخر و سوم، دب یتو  یبه برگه  ینگاه میرو تر کرد و با ن

از جام فاصله گرفتم و به سمت جلو خم شد؛ منتظر با ضربان قلب باال به دهنش  کمی
 ...یچشم دوختم که ادامه داد: پسرونه 

باال،   میآوران و پاشم و بربگه نام  بار ذوق زده لبم رو کش دادم و هر آن منتظر بودم نیا
 زود نابود شد. یلیو خ دیطول نکش ادیکه آرزوم ز 

 لطفا!  دی بهشون بفرما گمی م کی . تبریرجائ دیشه -

و معراج نگاهم و   ثمیدادم و بدون نگاه به م هیتک امی به صندل زونیمظلوم و آو   افهیق با
 سه مدرسه   نیا  یهانده یادامه داد: با عرض معذرت از نما ی به دور و بر دوختم که مجر

 .هایسر سخنران  میبخونم و بر  عی من ده نفر اول مسابقات رو سر ستادند،ی ا  نجایکه ا

به   رهیمنتخب تکون داد و خ   یرها ی مد  یبرا  یجلو خم شدم که سر   کمیدوباره   دواریام
ثاراهلل و    رستانیمدرسه، دب نیاول که مشخص شد؛ چهارم ی : خب سه تاگفت هیبق

  یامام کاظم و چمران هست و هشتم بیبه ترت یو هفتم   یهست؛ ششم  دیمف نیپنجم
 هست.  یو سپهر دالشهدا یس ،یو نهم

لطف کرد و بعد    یرو گاز گرفتم که مجر نمی لب پا  یام زدم و حرصچونه ری دستم و ز  پکر
و منم   دیهم نام آوران. به افتخار همشون دست بزن یو دهم ینه مدرسه گفت: آخر 

 .... های سر سخنران  میاالنم بهتره بر کنم؛ی ازشون تشکر م

 

و   کردندی باز و خندون به من نگاه م شیو معراج برگشتم که با ن ثمیحرص به سمت م  با
  د؟یدیدن که خودم زود و حق به جانب گفتم: دپرون کهیهر آن امکان داشت شروع کنند ت

رتبه  م؟ یشد  یدید م؛یشی دهمم نم میشیدهمم نم دیگفتی م یهع  د؟ی دینه واقعا د 
 . میرتبه دار شد م؛یدهم رو آورد
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رتبه   ؟یی و بدجنسش گفت: عه؟ خدا حیچپ چپ نگاهم کرد و با همون لبخند مل معراج
   م؟ یها؟ رتبه دهم دار میدهم شد

جزء ده نفر اول   نکهیحدقه چرخوندم و با اعتماد به نفس گفتم: مهم ا یرو تو  هامچشم
 .میجزء ده نفر دوم باش م یتونستیکه م  یدرحال م؛یشد

گفتم: اصال مگه مهمه؟   کردم ی طور که درستش مو همون  دمیام کشبه مقنعه یدست
ما    یجا گهی د نجایکه ا میبر د ی. حاال پاشهیفکا می و شرکت کرد میکه جرئت داشت نیهم

 . ستین

عقب   یبد  یرو با صدا  یرو برداشتم؛ صندل فمی ها کبه اون  توجهیجام بلند شدم و ب  از 
 چشم تو چشم شدم. ییاومدم که همون لحظه با نگاه آشنا  رونیب زیو از پشت م  دمیکش

 هست؟   ی اکاره  هی نمیاومده بود تو جشنواره؟ نکنه ا یچ  یبرا کرد؟یکار م  یچ نجایا  نیا

  یچ نجای ا  ن یبرگردوندم و گفتم: ا شدی داشت بلند م الیخیرو به سمت معراج که ب سرم
  کنه؟ی کار م

   ؟یبه اطراف زل زد و گفت: ک  جیسرش رو باال آورد و گ  متعجب

 . ینظر نیهام نگاهم رو به نگاه طبق معمول خمار و روشنش دوختم و گفتم: دوباره

  نیابروش رو باال انداخت و گفت: مگه ا  یتا  هیپسره،  نیبه ا ره ی و خ ستادیا  کنارم
   خواد؟ی م  یچ نجایا  ست؟یکارگردان ن

لبش رو    یما گوشه  دنیبه سمتمون برگشت و با د نیبزنم که نگاه هام یحرف خواستم
 و به سمتمون اومد.  دیباال کش

هم قفل کردم و لب زدم: با من   یهام رو تو من رو شناخته بود، دست   نکهیزده از ا ذوق
 ناراحت شدن.  ینزندم حساب بهشون زنگ نکهیا  یکار داره؛ احتماال برا 

بهم انداخت و با لب کج شده گفت: نه بابا؟ شماره هم دادن   ینگاه چپ چپ  معراج
 به شما؟ عجب بابا!   شونیا
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گفت: با من کار داره؛ من   کردیه سمتش حرکت م رو ازم گرفت و همون طور که ب نگاهش
 .سشمینو  لمنامهیبرادر ف

لب زدم: عه راست   رفتمی طور که به سمتش مکنارش حرکت کردم و همون  یحرص
سر به تنشون نباشه؟ انقدر خواهرتون   خوانی که م یسینو  لمنامهیهمون ف د؟یگی م
 کار داره! . با من  نهیکدومتون رو بب چیکردن که نخواد ه تشونی اذ

به تو شماره بده و بخواد باهات   نکهیباشه ا یداد و گفت: هر چ لمی تحو   یپوزخند اونم
 ! پس با من کار داره.رممکنهیحرف بزنه غ

  میکرد یم   بیخونسرد هم رو تخر یلیو خ میکرد ی سره باهم جر و بحث م هی جورن یهم
به ما از کنارمون رد شد   توجهی که ب میبگ یزیچ م یو خواست  میدیرس  ینظر نیکه به هام

 رفت.  ثمیم  شیو پ

  نمیو خواستم کامل به سمتشون برگردم که معراج آست  ستادمیو متعجب از حرکت ا  جیگ
 میگشتی که دنبالش م وهایآبم بیو پنچر لب زد: خانم اد زون یآو  یافه ی و با ق  دیرو کش

 !دی اونجا هستند. بفرما 

نباشم دنبال معراج راه   عی ضا  نیاز ا شتریب نکهیا  یدار قورت دادم و برا دهنم رو صدا  آب
 افتادم که...

 

  میاالن که برگشت ب،یاد  نیو گفت: بب د یبرداشت و با حرص سر کش وهیآبم هی مید یرس تا
و تازه   شی شناسیانگار اصال نم یکنی وانمود م یجور ؛یاریخودت نم ی اصال به رو

   ؟ی . اوکیباهاش آشنا ش یخوای م

ها برداشتم و آروم به عقب برگشتم؛ منگ و متعجب به اون  ینیریآب پرتقال و ش هی جیگ
  یجواب دادم: ول نیح  نیمشغول صحبت بودند و تو هم  یمیصم ی لیشدم که خ رهیخ
 . مشیشناسی م دیفهم ثمیم



 آوارگان عشق 

219 
 

ابروهاش   نیب یاخم  ستاد؛ی روم ابهش انداختم که از جاش تکون خورد و روبه  ینگاهمین
کشمشم دم داره! دوما اون از   ثم؛ینه و آقا م ثمینشوند و حق به جانب لب زد: اوال که م 

  عیضا  نیاز ا  شتریتا ب ی ند ی. تو فقط مواظب باش سوتستیمهم ن  ادی خودمونه ز 
 باشه؟   م،ینشد

برات نقش   یجور هیلب زمزمه کردم:   ری باشه تکون دادم و ز  یسرم رو به نشونه  آروم
 . ینیبیبار اولته من رو م  یکنم که فکر کن  یباز 

لب زمزمه کرد:   ری نامطمئن سر تکون داد و ز  یافهیابروش رو باال انداخت و با ق یتا  هی
 .می کن فیو تعر  مینیبب

 ها برگشت. بعد از جلوم کنار رفت و به سمت اون  و

و دنبال معراج راه افتادم که    دمیرو با زور سر کش امموه ینباشه، آب عی ضا نکهیا  یبرا  منم
  یسالم برا   یبه نشونه یسر د یهم که بهشون رس  ی. وقترفتی ها مخونسرد به طرف اون 

   ؟یکن ی نم ی معرف ثمیزمزمه کرد: عع م ثمیتکون داد و مثال کنجکاو رو به م  نی هام

انداختم و بعد به  نی به هام ینگاه میو مثال نشناخته ن  ستادمیهم کنار معراج ا  من
 . کردی به هر دومون نگاه م یحیزل زدم که با لبخند مل ثمیم

 ! گمینکنم؟ االن م یچرا معرف -

بود سوق داد و   ستادهی قبل مغرور و پرابهت ا یکه مثل سر  نی رو از ما به هام نگاهش
خوب و تازه کار صدا و   یهاها و کارگردان کننده هیاز ته   یکی ،ینظر نی مهربون گفت: هام

 من.   یهادوست  نی از بهتر  یکیو    مایس

 ،یمعراج فتوح شونمیبه من و معراج نگاه کرد و با اشاره به هر کدوم زمزمه کرد: ا  بعد
  نیبا جرئت بگم که بهتر دیو با  کنمیکه توش کار م یامدرسه  ری و االن مد  یاضیر ریدب
 .قمهیرف

 شونمینگاهش و بهم دوخت و آروم گفت: ا یو با لبخند مهربون دیبه صورتش کش یدست
 ما.  یو معاون دوم مدرسه  یمیش ریدب  ب،یاد از یخانم ن گه؛ی که همکار من د
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کرد و   زیهاش رو رکشوندم که چشم  نی جدا کردم و آروم به سمت هام ثمیرو از م نگاهم
 دم؟ یند  ییو شکاک لب زد: من شما رو قبال جا  کنجکاو

و معراج متفکر لب زدم:   ثمیبه م  ینگاه میزده آب دهنم رو آروم قورت دادم و با ن هول
 باشم.  دهید ییکه شما رو جا ادینم ادمی. نه فکر نکنم؛ آخه من  دونمیعه.. نم

شدم، اما   رهی خ نیفکر کردن به زم یگذاشتم و مثال به نشونه امیشونیپ یدستم و رو  
  اد،ینم ادمی کنمی زود دوباره سرم رو باال آوردم و دو به شک گفتم: هر چقدر فکر م یلیخ

   ؟ی شما چ

  ریلبش رو به لبخند کش داد و ز  یحرف نگاهم کرد، اما بعد آروم گوشه   یب یالحظه  چند
 .یکن ینقش باز  یوب بلد لب زمزمه کرد: گفته بودم که خ

زد و گفت:    یحیکردم که باز لبخند مل  اشی و آب دهی کش یها زده نگاهم رو قفل چشم  هول
 منتظر تماست بودم، اما...

شلوارش فرو کرد و ادامه داد: فکر کنم خودم   بی ج یتو   یخاص سی رو با س هاش دست 
 ات رو داشته باشم؟  شماره  تونمی م  رم؛یباهات تماس بگ دیبا

  یزیهنگ کرده، خواستم چ یبه اون دوتا  ینگاه  میهام رو گرد کردم و با نچشم   متعجب
 !...ریتر گفت: نخبگم که معراج زود

معراج لب زد:   یبه سر تا پا  ینگاه میابروش رو باال انداخت و با ن یتا  هیهم   نی هام
 چرا؟  

ابروش    یتا هیدوختم که متقابال  یخم کرده و عصببه معراج ا نی بار از هام نیرو ا  نگاهم
 رو باال انداخت و گفت: چون.. چون خودش نامزد داره! 

دستش رو موج دار داخل موهاش فرو کرد و آروم زمزمه کرد:   هیزل زدم که  نی به هام باز 
 درخواست کار کنم.  خوامی کار دارم؟ م یبا نامزدش چ
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تر کرد و گفت: بازم نه! چون  هاش رو پر رنگ خمسرم رو ربات وار چرخوندم که ا  دوباره
 باشه. گرینامزدش دوست نداره زنش باز 

نره؛   ادتیمنه سرگردون زمزمه کرد: من رو  یره یبه معراج نداد و خ یبار جواب  نیا  نی هام
 منتظرتم!   ؟ی من رو که دار یاگه نظر نامزدت عوض شد شماره 

با همون ژست   ،یسرسر  یماست رفت و با خداحافظ ثمهینزدم که به طرف م یحرف
 اش ازمون دور شد.مغرورانه 

معراج به طرفش   یجای از دخالت ب یتر فشار دادم و حرصرو سفت   فمیهم دسته ک من
 بگم که... یزیبرگشتم و خواستم چ

 

 یلیخ گهی د نجایا  م؛یزمزمه کرد: بهتره بر یهاش حرصو با همون اخم   دیحرفم پر   ونیم
 . ستی ا نم  یجا

 ثم یراه افتاد که من و م یخودش زودتر از همه کتش رو مرتب کرد و به سمت خروج بعد
و    ستادی که از حرکت ا میبر  نگیبه طرف پارک می و خواست  میهم ناچار دنبالش راه افتاد

 !...ارمیرو ب نیمن برم و ماش نجایا د یستیگفت: شما وا 

رو از    چیجلوش رو گرفت و همون طور که سو ثمیخواست ازمون دور بشه که م بعد
 . امی م عی و سر رمی! من االن مستای زمزمه کرد: تو وا دیقاپی دستش م

که وسط   یبزرگ یهاشون، نگاهم رو به آب نما پاره کردن  کهیها و تعارف تاون  الیخیب
 شی و مصنوع کی کوچ ی لیخ یاچه یتاالر بود دوختم و آروم به سمتش رفتم؛ کنار در

 آب سردش فرو کردم. ی و دستم رو تونشستم  

که همون   دم،یو دستم و پس کش  دمیبود که از سرماش، آروم به خودم لرز  خی  انقدر
  ثمیهاش زمزمه کرد: مگه قصدت تور کردن ملحظه معراج کنارم نشست و با همون اخم

 ست؟ ین
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زمه  بگم که اجازه نداد و قاطع و محکم زم یزینگاهش کردم و خواستم چ جی و گ  متعجب
 ،یکن یکه هم با احساسات اون باز  ستی کرد: پس فقط اون رو تور کن! اصال درست ن

 .یرو بزن یاگه یهم مخ کس د 

هاش زل زدم که اونم متقابال نگاهش رو به گرد شد و دهن باز به چشم یهاچشم  با
بهتر از خودش   ی اش با پسرهادختر مورد عالقه  نکهیاز ا  ثمیهام سوق داد و گفت: مچشم

 .ادی باشه خوشش نم یراحت و خودمون

زمزمه کرد:   شدی و از جاش بلند م  گرفتی بهم زد و همون طور که نگاهش رو م یپوزخند
عمرا به تو پا بده؛ اما   ن،یمثل هام  یکمک به تو! البته کامال واضح بود که پسر  هی نمیا

 ...گهیخب د

به ما دوتا از  رهی اومد و خ ثمی و مظلوم از جام بلند شدم که همون لحظه م  نگفتم یزیچ
 !دیشد و گفت: سرده هوا سوار ش ادهی پ نیماش

  یافهیهمون طور با ق  ،یزی چ یادآوری برم که با  نی دنبال معراج به طرف ماش خواستم
 . امی نم گهیدنبالم؛ ممنون، من د ادی گفتم: داداشم قراره ب  ثمیپنچر رو به م

شد و آروم استارت زد و   ن یبه من سوار ماش توجه ی به معراج انداختم که ب ینگاهمین
دوختم که طبق معمول با لبخند مهربونش نگاهم کرد و آروم لب زد: باشه  ثمیدوباره به م

 !د یخانم؛ فقط مواظب خودتون باش از ین

نگفتم که اونم از سرما خودش رو جمع کرد و فورا   یزیدادم و چ لشی تحو یکمرنگ لبخند
 رفت. نی به سمت ماش

و همون طور که هنوز تو   دمیکش رونیب فمیرو از ک مینگاهشون نکردم و گوش گهید منم
  ما؟یزنگ زدم و تا جواب داد گفتم: الو ن مایسر و ته معراج بودم به ن  یب یهاشوک حرف 

 ...؟یی کجا

 *** 
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 ثم ی#م

 

 کردم،ی رو نگاه م از یبغل ن نهیطور که از آدادم و همون  هیتک یصندل  یرو به پشت سرم
   د؟یشناسی رو از کجا م نیهام از،ی خسته زمزمه کردم: معراج تو و ن

و ولوم    کردی طور که روشنش مجا کرد و دستش رو به ضبط برد؛ همون رو جابه  دنده
رو   از ی. اون روز که بهت گفتم نکنهی گفت: مهرسا باهاش کار م یبلند یبا صدا  دادی م

 اونا.  شیپ میپاساژ بردم، اولش رفت

 یک دونمینگاهم کرد و ادامه داد: البته اصال نم  یز ی رو از جاده گرفت و با اخم ر نگاهش
 باهاش آشنا شده. از ین

دم و کنجکاو گفتم:  تکون دا میتفه یفرستادم و سرم رو به نشونه  رونی رو صدادار ب نفسم
  یکنه. تو چرا جبهه گرفت  یهمکار از یاز کارهاش با ن ی کیتو  خواستهی م ن یحتما هام

   ؟ینذاشت

 جبهه گرفتم؟   ی زده دوباره نگاهش رو به من دوخت و با تعجب لب زد: من ک هول

 جام درست نشستم.  یابروم رو باال انداختم و تو یتا  هی

 . رهیرو بگ از ین  یشماره  خواستیهمون موقع که م  -

تو   یعنیگفت:   زدی طور که با دقت بلوار رو دور منگاهش رو ازم گرفت و همون  جیگ
 رو داشته باشه؟   از ین یکه شماره  ینداشت یمشکل

 دعوت به کار کنه.  خواستی فقط م ؟ یچ یگفتم: نه، برا  ال یخیباال انداختم و ب یاشونه

که قراره   یکس ست یتو مهم ن یبرا  یعنیهاش رو گرد کرد و دوباره گفت: چشم   متعجب
 تره رفت و آمد کنه؟  از تو سرتر رو جذاب  یلیمرد که خ  هیزنت بشه با 
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فقط   یمهم باشه وقت   دیبا ی چ یو منگ نگاهش کردم و متعجب گفتم: نه! برا  جیگ
 کار هست؟   یدرباره 

گفت:   چرخوندی و فرمون رو م زدی طور که راهنما مون ابروش رو باال انداخت و هم یتا  هی
 خوشم اومد!  ولی ا  ،یهست یی بابا تو چقدر اروپا 

  ؟یکنی ام ممسخره  یگفتم: دار یبهش انداختم و حرص  یچپ نگاه چپ

  یزیچ یتو خل نیبهم انداخت و رک گفت: معلومه که آره. بب ینگاهم یچشم ن یگوشه  از 
  نیهمچ هی  ؟ی کنه! اونم چ یکار نیهمچ هیمن عمرا بذارم زنم بدون اجازه من   ؟ی هست

 .کشنی که لب باز کنه دخترها براش صف م یمرد جذاب

به   یدوما تو حسود  ه؛یلبم رو آروم کش دادم و گفتم: اوال که تفکراتت اهل قاجار   یگوشه
 من چه؟  

 بهم رفت و کالفه ضبط رو خاموش کرد.  ی اغره  چشم

رو که مال منه و   یزی ! فقط خوش ندارم چستمیحسودم ن   ست؛ین یارم اهل قاجار افک -
 برخورد کنه.  هی با بق یمی من دوستش دارم، انقدر صم

تو   نم یبه من گفت: اصال بگو بب ینگاه میو دوباره با ن دیهم کش یرو تو  هاشاخم
 داشته باشند؟   هیکه بق یرو دار از ی ن نیا یخودت مگه شماره 

 وقته. یلیتکون دادم و آروم گفتم: اووف، آره بابا خ دی تا  یبه نشونه  یسر

   ؟یهوا سرش رو کامل به طرفم برگردوند و متعجب گفت: جد یب

تا به جلو  دادمی طور که صورتش رو هول ممتقابال متعجب نگاهش کردم و همون  منم
! آره خب دارم مگه  های تو باقال میتا نرفتنگاه کنه، گفتم: چه خبرته؟ جلوت رو نگاه کن 

   ه؟یچ
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دوخت و آب دهنش رو صدادار قورت داد؛ نفسش رو   ابونینگاهش رو به طرف خ آروم
خانمم  از ی ن نیچطور؟ ا ؟یک ؟ ی و کنجکاو گفت: از کجا آورد  دیکش هاشه یداخل ر  قیعم

 ها. پخشه  جدهیاش مثل صد و هشماره 

! اون  ست یاش پخش نشماره ریم و گفتم: نخبهش انداخت  یو چپ چپ نگاه یحرص
در؛ منم بهش گفتم  یبپرسه که اومده بود جلو خواستی ازم م ی چ دونمینم یروز 

تلگرام   یاش رو گرفتم و گفتم تو سوال، بعد شماره   هیواسه  ا ی بره ب یسختشه ه
 !نیکردم. هم  دایجوابش رو اگه پ فرستمی م

!  گهیخونسرد جلوه بده گفت: خوبه د کردی م یطور که سعتکون داد و همون  یسر متفکر
مدرسه رو با آژانس   دیدفعه بگ هی د؛یکنی چت هم که قطعا م د؛یشماره که رد و بدل کرد 

 .گهید  دیاشتباه گرفت یابی همسر

  ریتا حاال مد یخب بابا، از ک یلیلبم رو کش دادم زمزمه کردم: اوو خ یگوشه  دوباره
   ؟ی شد  یراتمقر

 فرستاد. رونیب یچپ نگاهم کرد و نفسش رو حرص  چپ

 چ،یخانم مدرسه رو درست کنه، اما درست نشد ه از یاز همون موقع که قرار بود ن -
 بدترشم کرد.

لب زدم: حرص و جوش چرا  دمیخندی طور که ماش زدم و همون به شونه  یدست
 .میتو مدرسه رفتار کن یچطور میدونی پهلوان؟ ما خودمون م یخوری م

 ها؟   دی گفت: چشمم روشن؛ رسما با هم دوست شد  ینثارم کرد و عصب یحرص پوزخند

و   دمیصورتم کش   یام گرفته بود، دستم و رو که از دست کارهاش خنده  یو درحال کالفه
خونه!  میبر  ترع ی گاز بده سر کمیام،  من االن خسته ؟یکنی خسته گفتم: معراج بس م

 . میشامم ندار 

  یو گفت: وا  دیکوب اشیشونی پ یافتاده باشه، محکم رو  ادشی یزی حرفم انگار که چ با
 !ثمیم
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 شده؟   ینگاهش کردم و متعجب گفتم: چ دهیترس

مون؛ بابام  برم خونه  دیتر از قبل گفت: من امروز با و کالفه   دیکوب اشی شونیپ ی رو دوباره
 و مهرسا رو تنها بذارم. مامانم تونمی نم ستین

 

  یگفتم: ا دادمی فشار م یطور که خودم رو به صندل کردم و همون  ی و کالفه پوف خسته
 . رمی خودم م نم،یافتاده؟ بزن کنار؛ بزن کنار بب ادتی معراج! االن  یبش یبگم چ

شار داد گاز ف یرو  شتریگرفتم و منتظر موندم کنار بزنه که پاش رو ب رهی رو به دستگ دستم
 شما دوره؛ من حواسم نبودم راه خونمون رو رفتم.  یبا خونه یلیخ  نجایو گفت: آخه ا

نداره بزن کنار  بیداره؟ ع  یگفتم: چه ربط جی نگاهش کرد و بعد گ  یاچند لحظه  منگ
 خونم.  رمیم  رمیگیم  نی ماش  هیخودم 

به خونمون   یلیکه، خ شهیگاز فشار داد و مثال ناراحت گفت: آخه نم  یپاش و رو  دوباره
 . میکینزد

هر دو چشمم رو ماساژ دادم و لب زدم: گفتم    یهابا انگشت اشاره و شستم، گوشه  کالفه
 .رمینداره؛ نگه دار خودم م یبیکه ع

  دیشا  ه؟یچ یدونی... مزهیموهاش فرو کرد و من من کنان گفت: آخه... چ  یرو تو دستش
 مامانم شام گذاشته باشه.

کار زمزمه کردم: به من چه؟ گذاشته که گذاشته. کردم و طلب  زیرو مشکوک ر هامچشم
 بزن کنار من برم، تو برو شامت رو بخور.

 فهیهم گذاشته باشه خب؛ حواسه تو   دینگاهم کرد، اما با لحن آروم لب زد: شا یحرص
 غذا بمونه.

گفتم: مامان تو   دادمی در رو فشار م یره ی طور که دستگنثارش کردم و همون  ی اغره  چشم
 جر و بحث ندارم. یشام واسه من بذاره؟ بزن کنار معراج به خدا حوصله  دیبا  یچ یبرا 
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و به    نجا یآورده باشمت ا  یمن خودم اشتباه  دی: شا دیو زد و غر   یقفل مرکز یعصب
خونون از عمد.  برمتی دارم م ثم؛یم یتو چقدر خنگ ییمامانم گفته باشم شام بذاره. وا

  ؟یفهمی م

 یبری م  یچ یزده نگاهش کردم و هول شده لب زدم: من.. من رو برا  رتی و ح جیگ
 خونتون؟  

تا االن من   ؛یقمی. خب رفارمیباال سرت ب برمیباال انداخت و کالفه گفت: دارم م  شونه
 شبم تو.  هیخونتون بودم 

  هیچه کار ن یهدف فشار دادم و گفتم: ا یرو ب رهیدهنم رو صدادار قورت دادم و دستگ  آب
 ؟ یبری م  ریمگه اس ؟یکنی در رو باز کن بزن کنار! چرا مثل دزدها رفتار م ؟یکنی م

 شدی پهن و خلوت م یکوچه هیطور که وارد  و همون   دیبه صورتش کش یدست خسته
تو چرا   فهممی کار رو کنم. من نم نیکه مجبورم هم یاریدرم یباز  یزمزمه کرد: از بس کول

 به خدا لولو خورخوره نداره.  ش؟ید یاصال تا حاال د ؟ی هست یما فرار یانقدر از خونه 

گفتم: باز کن  دمیکوبیهام رو به هم فشار دادم و همون طور که به در مدندون  یحرص
  ومدنیشما. اصال اومدن و ن یخونه  امیب تونمیمن نم اریدرن یرو معراج! مسخره باز  نیا

 شو جان مادرت. المیخیتو داره؟ تو رو خدا ب ی برا یمن چه سود 

و قسم نخور! اونا منتظر تو    جون مامانم ثمی و گفت: م دیهم کش یرو تو  هاشاخم
مامانم و مهرسا رو تنها   تونمینم  ست،ی بابام خونه ن ها؟ی بچه باز  نیا  یچ یعنیهستند؛  

  یهم اصال دوست ندارم تو رو تنها بذارم. به امشب رو با ما بد بگذرون یبذارم؛ از طرف
 به خدا. شهینم یزیچ

  یدر رو زد که با دلشوره و ترس به صندل موتیو ر  دیچیها پاز آپارتمان  یکی  یجلو
 بذار برم!  کنمی خواهش م ام؛ی و گفتم: معراج من نم دم یچسب

گفت: چته    یو جد   دیدونه تو سرم کوب هی یپارک کرد و حرص یارو گوشه  نی ماش  متعجب
  ؟یکنی رفتار م یطور نی چرا ا م؟ یتو رو بخور  میخوا ی مگه ما م  ثم؟یم
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شو حرف اضافه   ادهیزمزمه کرد: پ شدی م دایور که داشت پطدر رو باز کرد و همون  قفل
 هم نزن بچه! 

 نی پا  نیشده انداختم و ناچار از ماش ادهیبه معراج پ ینگاه میزده و مضطرب ن هول
بابات خونه  یگیو با تته پته لب زدم: مگ.. مگه نم دمیبه گردنم کش یاومدم؛ دست

مامانت و خواهرت... منم که   یعنیزشته خب..   ام؟یب یچ ی خب.. خب من برا ست؟ین
 .شهپدرت ناراحت ب دی .. شابهیپسره غر  هی

و آروم خواستم به طرف در حرکت کنم که بدو بدو به   دم یرو محکم به هم کوب نیماش در
 . دیام و چسبطرفم اومد و سفت شونه

 حاال.  یکجا کجا؟ بود  -

آسانسور از اون   زم؛یعز زنهی و دو مهات د : چشمدینثارم کرد و غر  یظیغل یغره  چشم
 طرفه.

تر گرفتتم و به  که محکم  ارمیام رو از دست در بنگاهش کردم و خواستم شونه مظلوم
 سمت آسانسور هول داد.

نکرد و با زور به اون   ییکه اعتنا ستادمیجام ا   یخودم رو سفت کردم و محکم تو  منم
آدم   نی ه داخل پرتم کرد که ناچار عهوا ب یدر آسانسور رو باز کرد و ب  دم؛یطرف کش

 و اونم وارد شد. ستادمی ا

روم رو ازش  یبه من زل زد که عصب روز یآسانسور رو فشار داد و پ یزود دکمه  یلیخ
 زل زدم.  نهیآ یگرفتم و به خودم تو 

 خسته و افتاده بود.  امافهی چقدر ق اومدم؛ی شلخته به نظر م چقدر

 .ارتمی ب ذاشتمیکاش نم کردم؛ی مقاومت م  شتریب کاش

 بهتر شدم؟   یعنیصدا لب زدم:   یدرستشون کردم و ب ری و دلگ دمیبه موهام کش  یدست

 شدم.  الیخینشد و باز هم ناچار ب رمیدستگ نهیآ  یاز منه تو  یجواب چیه
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بهم زد و  با   یآروم دوباره به طرف معراج برگشتم که لبخند  یلیآسانسور خ ستادنی ا با
 . یتو همه جوره خوب  م؛یبر ای شون کرد و گفت: بسرم، بازهم شلخته   یتکون دادن موها 

در کنار رفت و من رو داخل راهرو هول داد؛ خودش هم  ینگفتم که از جلو یزیچ
 از واحدها رفت.  یکیدنبالم اومد و به سمت   حرفیب

 

عرق کرده بود و قطعا   یهام حسابدلم نبود و تمام تنم داغ شده بود؛ کف دست  تو دل
 بود.  ده یرنگ و روم پر 

که بود، بدجور   یشده بود؛ اما هرچ رمیگ بانیبود که گر یچه حس و حال ن یا  دونستمینم
  یسرم ه  یتو   یکه صداها کردی م  یو کار  آوردیچشمم م  یاتفاقات تلخ گذشته رو جلو 

 بلند و بلندتر شند. 

 کن!   »ولم

 رو خدا بذار بمونم. تو

 برم.   نجایاز ا   خوامی من نم  رم؛ی نم من

 !  دیکمکم کن کمک؛

 بشم. یپسر خوب دمی؛ عمو قول متو رو خدا بگو منو نبرند عمو

 کمکم کن!  عمو

 کمک...«  

کردم   اومدم و منگ نگاهش  رونی ام بمعراج، از گذشته  دیشد  یهابلند و تکون  یصدا با
  یآبج یره یسه ساعته خ یداد و گفت: تو خودت ناموس ندار لمیتحو یکه لبخند بدجنس

 . میستادی راهرو وا  یبابا، سه ساعته تو  رونی ب ایمفصد؟ از هپروت ب یمن شد 
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بود و با ذوق به   ستادهیچارچوپ در ا یکه تو  یو منگ نگاهم رو از معراج به دختر  جیگ
تکون دادم که متقابال ذوق زده سرش رو تکون   یسر  حرفی سوق دادم و ب  کردی ما نگاه م

 ... ثمیداد و گفت: سالم م 

معراج، حرفش رو فورا درست کرد و با همون لحن  یاخمو  یافهی به ق ینگاه مین با
 . ثمیسالم آقا م یعنیگفت: 

اخمو   یاقه ی به بازوم زد و با همون ق یشتدادم که معراج م لشیتحو یلبخند  ناخودآگاه 
 من ببند!  یآبج یرو برا شتیزمزمه کرد: ن

با تعارف  حرف ی هام رو در آوردم؛ ببهش انداختم و آروم کفش  ینگاه چپ چپ یحرص
  دنیرفتم و به دور و بر زل زدم که همون لحظه با د بهینه چندان غر  ی معراج داخل خونه 

بست و هول زده زمزمه کردم: سالم. به خدا   خیهام  و رگ مادرش داخل آشپزخونه، خون ت 
 چطور شد که...  دونمیمزاحم شم. اصال نم خواستمی من یعنی ام؛یب خواستمی من نم

  ه؟یچه حرف نی ! ایخوش اومد زم؛یلب زد: سالم عز   یریو با لبخند دلگ  دیحرفم پر   ونیم
 خودته. یخونه  نجایا

داشت با جو   یبه روش زدم و به معراج چشم دوختم که سع یپوزخند تلخ اریاخت یب
  نجایآوردمش! انگار که ما قراره ا  یبا چه دردسر یدونی مامان نم یدادن بگه: وا 

 مجبور شدم بدزدمش.  کنه،ی مخالفت م  دونستمی . ممشیبخور

و   کردی به معراج نگاه م ینگاهم رو به سمت مهرسا چرخوندم که با تعجب و سادگ بعد
   ؟یهاشم بست چشم  ؟یگ یم  ی: جدگفتی م

خانواده زدم و دوباره به مامانش چشم دوختم که مظلوم   نیا  یبه همه  یتلخ لبخند
  یبرا دیهاتون رو نگه دار بهم انداخت و رو به اون دوتا گفت: بحث و صحبت  ینگاه

   ؟ی کن ییرو راهنما ثمیآقا م یخوا ی بعد! معراج نم
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  هیدستش رو پشت کمرم گذاشت و با  هیکه معراج  کردمیها رو نگاه مفقط اون  حرفیب
خودته راحت   یخونه نجاینکن! ا  یبیغر ثمیها اشاره کرد و گفت: مبه مبل  گهی دست د

 باش. 

نشستم که   شون ی کی  یها حرکت کردم و رو به سمت مبل  ینگفتم و آروم و خجالت یزیچ
که  اریب ییمهرسا؛ بدو برو دو تا چا  یگفت: مهرسا آ  معراجم خودش رو کنارم پرت کرد و

 خواهرانه نخوردم. یبودم، چا  ثمیم شی که پ یمدت  نیتو ا 

 .ثمیم  هیاچه مزه  یدونی نم یرو سمت من برگردوند و گفت: وا  نگاهش

جاش لم    یو خسته تو دیبه سرش کش یحرف فقط با لبخند نگاهش کردم که دست یب
   ؟یداد و گفت: راحت باش بابا، چرا انقدر معذب

 . کشمی شونه باال انداختم و لب زدم: خجالت م آروم

! خجالت  یزمزمه کرد: اوخ دیکشی طور که لپم رو محکم مداد و همون  لمیتحو   یلبخند
 . میهست ییما همه خود  یینکش عمو 

وقت بابات    هیمعراج،   گمیدم: مزمزمه کر دهیو ترس  دمی کش رونیدرد لپم رو از دستش ب با
 اد؟ ین

مفهوم تکون داد و گفت: اوال    یفقط نگاهم کرد اما باالخره آروم سرش و ب یالحظه  چند
   ؟ی ترسی م  یچ یبرا  اد؛یدوما که خب ب ست؛ین  رانی من ا  یکه بابا

به  ییچا ینیس هیبگم که مهرسا با   یزیدهنم رو صدادار قورت دادم و خواستم چ آب
و مهربونش    حیمل یافه یبه ق یلبخند  اریاخت یطرفمون اومد و آروم جلوم خم شد که ب

 مهرسا خانم.   یزدم و گفتم: مرس

به  کنمیخواهش م  یداد و با تکون دادن سرش به نشونه لمیتحو یحیلبخند مل اونم
 خواهرانه.  ییچا نمیخان داداش! ا دی سمت معراج رفت و گفت: بفرما
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زمزمه کرد: به   داشتی رو برم ییبهش زد و همون طور که چا یند دلتنگهم لبخ معراج
 به! چقدرم که خوش رنگه.

دوباره به گذشته فکر   ییبخار چا  یره ی نسبت به کارهاشون انجام ندادم و خ یواکنش
 کردم. 

  یدوباره  یبودم که باالخره با سر و صدا  رهیچقدر گذشته بود و من چقدر خ دونمینم
 ا به خودم اومدم و نگاهشون کردم. معراج و مهرس

 معراج؟   دهیم  یمزه چ -

داشت   یرو به دهنش برده بود و سع وانیرو به سمت معراج چرخوندم که تازه ل نگاهم
  ییچا  یمزه   گه؛ید هی ! خب چادهیبگه: مزه دوغ م نیح  نیذره ازش بخوره و تو هم هی
 . دهیم

اش زد و گفت:  چونه   ریبار نگاهم رو طرف مهرسا برگردوندم که مظلوم دستش رو ز  نیا
   ها؟ن ی اش فرق داره و خواهرانه است و امزه  یگی پس چرا م

  یزدم و سرم رو سمت معراج برگردندم که قند رو تو  اشی سادگ ن ی به ا یا خنده  تک
 ثم؟ یم یریگی رو م میجا کرد و مظلوم رو به من زمزمه کرد: آبجدهنش جابه

 

هاش زل زدم و سخت آب دهنم رو  هنگ کرده، به چشم  یافه یگرد شده و ق یهاچشم  با
  م،یدیهم خونه م م،یدیهم جهاز م نیو ادامه داد: بب د یکش یقیقورت دادم که نفس عم

 . ریو بگ  نیا  ایفقط ب ؛م یخوا ی هم نم ربهایو ش  هیتازه مهر م،یدیم  یبخوا  یهم هر چ

  یطورن یزمزمه کرد: اوال ا یزدم و با شوخ یاتک خنده  جیمنگ و گ  طورهمون 
 یگفت ر یدارم، سوما د لی دوما من قصد ادامه تحص شم،یهول م یکنی م یخواستگار

 کردم.  دایرو پ سمیک
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کرد و   یزی گفته، اما برعکس اخم ر   یچ هی یو از سر بامزگ  هیهاش شوخحرف   کردمی م فکر
عقل نداره و خله،    کمیچلغوز بهتره! درسته  از یاز اون ن مهرسا  ییو قاطع گفت: خدا یجد

هم   یدخترونگ یاد یو مقدار ز  یتازه اعصاب، لطافت، مهربون چ،یعقل نداره که ه از یاما ن
خواهر من رو   یخر یلیوجود خ ن یهست، مرضم داره! با ا گمنداره؛ خلم هست، من

 .یرینگ

شد و بعد با  رهی به صورتم خ قیدق کمیکه  کردمی و هول زده فقط نگاهش م  دهیترس
  ییگفت: وا دیخندی خنده زد و همون طور که رو مبل خم شده بود و م ریز  یبلند  یصدا 

   ؟یشد  های اسکته  هیحرف شب هیمهرسا انقدر بده که با   یعنیخدا نکشتت!   ثمیم

  شی کرد و با خنده چا کی به لبش نزد داد؛ دستش و هیرو بلند کرد و به مبل تک سرش
گفت: نترس بابا! نه انقدر خرم که خواهرم رو بدم به   نیح  نیرو مزه مزه کرد و تو هم

 .قی رف رمیبرات بگ یزن  نیمثل تو؛ نه انقدر گاوم که همچ یکی

  رونیو آروم سرش رو تکون داد که ناخودآگاه نفسم رو آه مانند ب دیدوباره بلند خند  بعد
بود، رو به  ری ناخنش درگ یبه ما با گوشه توجهیبه مهرسا که ب  ینگاه میفرستادم و با ن

اتفاقا از هر نظر کامل   ؛یچسبونی به خواهرت م زی ! چرا انقدر چترسمی معراج گفتم: نه نم
هول کردم و    یدیاما اگه د اشه،ی ت و سادگصداق  یهاشم از رو و حرف  نقصهیو ب

 به دلمه. از یبود که مهر ن نی استرس گرفتم، به خاطر ا

 و با شدت به سرفه افتاد.  دی داخل گلوش پر  ییاز حرفم چا   متعجب

 بکشه که نتونست. قیطرفش خم شدم که دوباره سرفه کرد و خواست نفس عم دهیترس

تند   یهاش هقرمز شده بود و سرفه  یحسابتا آروم بشه، اما    دمیپشت کمرش کوب محکم
 .شدی و تندتر م

کنار دستم، ناخودآگاه سرم رو بلند کردم و   قیپشت کمر معراج و دق ی قرار گرفتن دست با
داشت   یو سع  دیمالی شدم که آروم کمر معراج رو م یو مضطرب زن ده یترس یافه ی زوم ق

 آب رو به خوردش بده.
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  رهیمعراج خ  یآروم شده  یافه یو به ق  دمیدستم رو پس کش اریاخی چرا اما ب دونمینم
 ! یتو به فکر باش نکهیو رو به مامانش گفت: مگه ا  دیکش یق ی شدم که نفس عم

  ست ین الشیخ ن یادامه داد: اون رو نگاه مامان؛ اصال ع  یخواهرش اشاره کرد و حرص به
 !... شدم ی داشتم خفه م

  نی : اوال عدی به معراج توپ یعد با نگاه چپ چپبه مهرسا انداخت و ب ی نگاه مین مامانش
هم دست از  یشیخفه م یکه دار  یدنبالت نکرده؛ دوما تو موقع یبخور کس  ییآدم چا 

 ذهنش مشغوله.  دشه؛یجد  لمنامهیف ریدرگ ؟یکارش دار  یچ ؟یداری بچه برنم نیسر ا

  م؛یمن سوق داد و آروم لب زد: مثال مهمون دار یره یخ یها آخر نگاهش رو به چشم در
 آخه؟  هیکارها چ نیا

از  ثمی مامان! م یخیگفت: ب الیخی هم نگاهش رو به سمت من برگردوند و ب معراج
 خونه است.صاحب  هیخودمونه؛ مهمون چ 

تکون داد و با گفتن »به هر حال مراعات کن!« از کنارمون   ی نگفتم که مامانشم سر یزیچ
دوباره به آشپزخونه برگشت؛ معراج هم فورا از فرصت استفاده کرد و محکم  گذشت و 

مگه خودت    ؟ی گیم هیچ ات یچرند نیا  شعوری گفت: ب یو حرص دی مچ دستم رو چسب
 دوستش ندارم؟   ینگفت

   و؟ی سرم رو کج کردم و آروم لب زدم: ک جیگ

ام  عمه و؟ ی گفت: ک ارهیمن رو درب  یادا کردی م یرو کج کرد و همون طور که سع  دهنش
 .گهی د  گمیرو م از یرو! ن

دوستش  یگلوش رو کامل صاف کرد و آروم ادامه داد: مگه نگفت  گهید یسرفه  هی با
 یچ یعنی  ؟ی گیم  یپس االن چ ؟ یازدواج کن ترع ی سر  یخوای فقط م  ی مگه نگفت  ؟یندار

 که تو دلمه؟  

طور و همون   دمیکش  یقینفس عم نیهمکردم خونسرد باشم و هول نکنم؛ به خاطر  یسع
 رفتمیگفتم دوستش ندارم؟ اگه نداشتم که نم  یگفتم: من ک انداختمی که شونه باال م
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  رم؛یمیبگم دارم م  یدور هیکه با   ستم یطرفش! من فقط گفتم فعال عاشق و مجنونش ن
باشه.  یحتما قبل عروس  ستی الزم ن اد،ی وجود م  بهاحساسات بعد ازدواج هم  ن یگفتم ا

 !  نیهم

به   رهیدوباره نگاهش رو گرفت و خ یزیدار نگاهم کرد، اما بدون گفتن چ یو معن  منگ
 فکر فرو رفت. یتو  ،ییچا   وانیل

  یخونه  یره ی و خ دمی کش یقیهاش، نفس عمو راحت از تموم شدن سوال  کالفه
 شدم.  شونی تجمالت

معراج و پدر    یه خصوص عکس چهار نفره اطراف، ب لی سرم رو با وسا  نکهیاز ا یلیخ
مادرش نگاهم رو به اون سمت   یمادرش و خواهرش گرم کرده بودم نگذشته بود که صدا 

 کشوند.

 غدا حاضره.  ز؛یسر م  دی ایب دیپاش -

از   یزیبه خودش داد و با اخم ر  یها نگاه کردم که معراج تکونمنتظر به بچه  حرفیب
حرکت از جا بلند کرد و به    هیش فشرد و با  دست یجاش بلند شد؛ دست من هم تو 

 . دیکش زی سمت م

 

شد   یمعراج و مهرسا سپر ی های بعدترش با جر و بحث و شوخ یزمان شام و حت تموم
  ی دلخور مادرش که تو یشرمنده و گاه ی هاخوب بود ِاال نگاه  زیگفت همه چ  شهیو م

 . نشستی م امی نگاه خنث

برم و خودم رو خالص کنم؛ حس زنداني رو داشتم که   نجایاز ا  ترع ی سر   خواستی م دلم
 نداره.  یشده و راه فرار  دهیبه حبس کش  گناهیب

شب رو   دی کفش کرده بود که اال و بال با هی  یکرده بود و پاش رو تو  لهیهم که بد پ معراج
  یهاو چرا، تن به خواسته  چونیکه ناخواسته و ب یاز مواقع  اومدی و چقدر بدم م یبمون
 .دادمی م یکزور
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حرف   یبرا   یزی از اون مواقع بود که با زوره معراج ساکت شده بودم و چ  یکی  قایدق االنم
 زدن نداشتم.

بود که من به  یشنهادیروح و ساکت جدا بشم و بخوابم پ یجمع ب ن یزود از ا نکهیا
 نکرد و خودش هم همراهم بلند شد. یبار مخالفت نی اول یمعراج دادم و اونم برا 

اش، آروم به سمت اتاقش حرکت کرد و منم دنبال خودش  به خانواده   یآروم ریشب بخ با
 . میکه باهم واردش شد دیکش

وسط   یاما تخت دونفره  شد،ی نم دهید یبه درست یزی بود و چ کیتار بایاتاق تقر   یفضا
 هم حس نشه.   یکیتار نینبود که تو ا  یزیاتاق چ

سرم رو آروم به طرف معراج برگردندم که    ها،لهیشدن وس دهیروشن شدن اتاق و بعد د با
 . دیوقتش رس ثم،یآقا م گهیزد و بدجنس گفت: خب د یطونیلبخند ش

آروم   یاومد و با صدا  کمیقدم نزد  هیهاش دوختم که و متعجب نگاهم رو به چشم  جیگ
   ؟ی وقت چ یبپرس یخوا ی زمزمه کرد: نم یطنتیو پر ش

لب زدم:   یبا شوخ  رفتمی قدم عقب م هیطور که دهنم رو صدادار قورت دادم و همون  آب
  یبتون نکهیپس امکان ا ؛یکنم که من پسرم و تو هم پسر  یادآوری د یبا یاول از هر کار

اما بازم    م،یرو دار  طیشرا  نی درسته تمام ا نکهیوجود نداره! دوم ا یکن تمیثیحی و ب  یایب
اتاقت   یخودم و از پنجره  نکهیکرد، پس تا قبل از ا نانیبه تو اطم شهیارهات نمک نی با ا

 !یگی م یآدم بگو چ نیع   نی پرت نکردم پا

  دنیطور که کنار خندمن زد و همون  خودی ب یها و حرف   یبه لحن حرص یا خنده  تک
دوما که بازم   ،یمنحرف و پلشت  یلیلب زد: اوال که خ کردی نگاهم م  یچپ چپ و حرص

  خوامی بگم م خواستمی سوما اتاق من پنجره نداره، چهارما م ،یمنحرف و پلشت یلیخ
   ؟یکنی چرا شلوغش م  ارمیبابا بزرگت و درب یشلوار ریز  یتالف

و    نیگفتم: خب از اول هم دمیکشی م یبلند  یازهیطور که خمبهش زدم و همون  یلبخند
 ؟ یکار کن یحاال قرار چ ؟یلقمه رو دور سرت بچرخون   یبگو؛ مجبور
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لبش نشوند و با ذوق به سمت کمدش رفت و همون    یلبخند بدجنسش و رو  دوباره
برات   یچ   نیبب ایخدا، ب ییزمزمه کرد: وا  آوردیم  رونیزنونه ب یشلوار گل گل هیطور که 
 .امرزمیو مارک ترک. شلوار نن جون خداب نال یاورج  ثم؛یدارم م

 یلیبپوش که خ ای ! بزمیعز  ایصورت مبهوتم پرتاب کرد و بدجنس گفت: ب   یرو تو  شلوار
 . ادیبهت م

 ی لیخ ه؟یچ نی: ا دمی بهش توپ یصورتم برداشتم و عصب  یشلوار رو از رو یحرص
 معراج مال من حداقل مردونه بود. یشعوریب

کمدش فرو کرد و   یاش رو تو من کله  یها و حرف  زونیآو یافه یق الیخیو ب دیخند بلند
هم خوبه! به  یلیگفت: خ کردی و همون طور که عوض م  دیکش رونیخودش لباس ب  یبرا 

 نخواه!  ی خوا ی بخواه، نم یخوا ی م  ،یاون قشنگ

شلوار رو طرفش پرت کردم و گفتم: حاضرم با    یلحظه نگاهش کردم و بعد حرص چند
 شلوار بخوابم اما اون رو نپوشم.  نیهم

  امی گوش شدم ی پهلو اون پهلو م نیتخت پرت کردم و همون طور که ا  یخودم و رو  عدب
رو روش کردم که چند لحظه بعد المپ خاموش شد   ریهدف ز  یدستم گرفتم و ب یرو تو 

 آره؟   یکنی خانم چت م از یبا ن ی: دارگفتی و معراج کنارم پرتاب شد که با حرص م

 چت کنم؟   دیبا  یچ ی! برا رمیگفتم: نه خو حق به جانب به سمتش برگشتم و  پکر

که   نمیاز صورتش رو بب کمیفقط تونستم  اومد،یدر م  ری که از ز  یو نور کم یکیاون تار  تو
 . دونمی م دیمن که بع  ؟یگفت: مطمئن  هیشده بود و با کنا   دهیبه طرف باال کش 

گفتم: بله مطمئنم! ما فقط   یذره از صورتش انداختم و حرص  هیبه همون  یچپ چپ نگاه
برادرش  یخونه دی. بعدشم اون االن بامیکنیمدرسه باهم صحبت م   یکارها  یدرباره 
 باشه.

 کجاست؟   یدونی و م یزنی شد و گفت: باهاش حرف نم زیخ می هوا به سمتم ن یب



 آوارگان عشق 

238 
 

  ادیدادم با ما ب امیامروز که پگفتم: به خدا    عیخورده نگاهش کردم و هول کرده و سر  کهی
 شی بره پ خوادی چرا که گفت م دمیزود برگرده؛ ازش پرس دیاما با ادی گفت م میبر

 داره.  ی ریگ یها داداش  نکهیمثل ا  ره؛ی و واسه اردو بگ ت یداداشش تا رضا 

  نیبالش کنارم گذاشت و زمزمه کرد: از ا یآرومتر از قبل نگاهم کرد و سرش و رو کمی
 .ثمیم ادیواسه تو زن در نم

 زن من شو! من خودم همه جوره فداتم. ایادامه داد: ب طنتیکرد و با ش یا خنده  تک

تو خودت   ی ! چیکبریزمزمه کردم: گمشو ا یاما با شوخ یو حرص  دمیبه حرفش خند  منم
 .ترم تازه من دو سالم ازت بزرگ  ؟ی دید

  هیسن  نکه یدارم! دوم ا  یهمه چ نکهیزمزمه کرد: اول ا  یو حرص دی ه بازوم کوبب یمشت
 مهم عشق و عالقه است که من عاشقتم.  زم،یعدده عز 

 

موندم    گهیکه د ری من رو زودتر بگ  ایجواب گفتم: پس ب یو تو  دمی به حرفش خند باز 
 دست مادر بزرگم. 

 میکنیصحبت م  نایبعدا راجب ا م،یبخواب ایکرد و گفت: فعال ب یمتقابال خنده آروم  اونم
 . زمیعز

شدم و گفتم: آره   رهیلبخنده از ته دل و مهربون بهش خ  هیو با  دمیبه صورتم کش یدست
 .ر ی! شبت بخمیبخواب

!  یشوهرت خواب ندار نی از دست ا  گهیزد و گفت: بخواب که د ی متقابال لبخند  اونم
 !... ثمیبخواب آقا م

 

* ** 
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 #معراج 

 

 

 ها زل زدم. جا کردم و به بچه دستم رو جابه یتو  یهانامه تی رضا کالفه

بودن و پچ پچ  ستادهی نه چندان منظم وا  ی هاصف   یپشت سر هم تو  همشون
 .کردندی م

 . زمیبه سرم بر  یچه گل دونستمیکارها از دستم در رفته بود و نم  حساب

و   ادترهیز   یکیاز اون  شونیکی   کردمی حس م خوند؛ی نامه ها نم تیها با رضا بچه تعداد
 .ومدندیچند نفر ن هی ا یاند، ها اضافه بچه ا ی دادی نشون م نیا

  ن یدستم انداختم و دلواپس و مضطرب، مثل تموم ا یتو  یبه ساعت مچ ینگاه مین
 چشم دوختم.  یساعت به در نگهبان مین

ها رو  بچه  تونمی نم ادیو اگه ن  امی از پس کارها برنم ییکجا مونده؟ من تنها  از ین نی ا پس
 جفت و جور کنم. 

و   بشی ترت دیخودشم با خته،یبرنامه رو ر  نیخودش ا اد؟ین تونهیم  یبه چه حق اصال
 جنگ کنم. دونیم یبچه رو آواره  لی ا  هیدختر  هیکه به حرف   ستمی بده! من عالف ن

خراب شده   نیا  رهیبگه مد  ست ی ن یکیکردم حرفش رو قبول کردم ها! آخه  یغلط عجب
 .یکنیکار م  یداره چ یچه ربط هیبه بق ،ییتو

  کنه؟ی که دخالت م ازهین یاردو پا  یمگه برگزار  اصال

 کردم ها!  ی ری خدا عجب گ یا



 آوارگان عشق 

240 
 

صبح رو نشون   قهی و هشت دق  یهفت و س قینگاهم رو به ساعت دوختم که دق  دوباره
اوصاف تا   ن یبا ا  ایاما گو  م،یتا به شب نخور میقرار بود که ساعت هفت حرکت کن ؛دادی م

 !میخود دوازده معطل

رو به   رفتم،ی ها رژه مصف   یطور که جلوو همون  دم ی به صورتم کش یدست  یو عصب کالفه
: پس  دمیتوپ کرد ی ها نگاه مبود و به بچه  ستادهی گوشه وا  هیکه مظلوم و ساکت   ثمیم
  نیخب آخه؟ ا  یچ یعنیساعته که ما رو عالف کرده.  میاز ن  شتریکجاست؟ ب بیاد  نیا

 .ستادنیا ها گناه دارند تو سرما وبچه

واال؛ هر چقدر بهش   دونمیگفت: نم خبری و ب دیبه صورتش کش یمتقابال، کالفه دست  اونم
 رانش شدم.نگ  ده،یجواب نم زنمی زنگ م

  یرو عصب  شیتو هم به سمتش رفتم؛ گوش ی هابهش انداختم و با اخم یچپ نگاه چپ
  هیلب زدم: تو برو   یها رو به دستش دادم و حرصنامه  تی و رضا دمیاز تو دستش کش

 نمی. برو تا منم ببکنمی اشتباه م یها رو چک کن؛ من اعصابم خورده هبچه  گهیبار د
 نه!  ایکنم   دایخانم رو پ ن یا تونمی م

رو   شیها رفت؛ منم گوشباشه تکون داد و آروم به سمت بچه یبه نشونه یحرف سر یب
و روش کردم که   ری و ز  نی رفتم؛ انقدر باال و پا نی مخاطب یجا کردم و تو دستم جابه ی تو

 کردم.  دایو پ از ین یباالخره شماره 

که   ی ایاسم رسم  الیخ یارد کردم و بخودم و  یاش رو داخل گوششماره  یقی نفس عم با
 کردم و زنگ زدم اما... وی کرده بود، معاون خر س وی س ثمیم

 :یمعاون_ آوارگان عشق| نسترن قره داغ ری مد

 رو برنداشت. شیگوش

 چند بار پشت سرهم تکرار کردم، اما نه که نه. بازهم
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ها به طرفم  نامه  تی شدم که به همراه وص رهیها خو بچه   ثمیدوباره به م جی و گ دی ام نا
ها هم  اتوبوس  ست؛ین یکم و کسر  چیاومد و زمزمه کرد: چهل نفر کامل هستند، ه

   م؟یکن کاریچ یگیو منتظر ما هستند؛ م دندیرس

  رونی که تو دلم بود، نفس مضطربم رو ب یبد یو دلشوره  ینه چندان راض یافه یق با
ها، از اتوبوس  یکی ها رو ببر! خودت برو تو تو بچه  ثمیفرستادم و ناچار لب زدم: م

 .  اشونگه ید یکی بفرست تو   نمیافش

زمزمه   دمیکشی رو به سرم م امگه ی دستم رو به کمرم زدم و همون طور که دست د هی
  دیموقت مدرسه اتمام حجت کنم، هم با  تیر یبا مد دیباشم! هم با  نجا یا  دیکردم: من با 

 بمونم. از یمنتظر ن

نگرانش ادامه دادم: خودم رو بهت   یهابه چشم  رهیدهنم رو با دلهره قورت دادم و خ آب
تنها   ذارمی نم ام؛ی خودم حتما دنبالتون م اد،یهم ن از ی اگه ن ینگران نباش! حت رسونمی م

 .یبمون

ها  بچه یبرا ی! اگه اتفاقترسمی معراج من م  زد و آروم زمزمه کرد: ینامطمئن لبخند
   م؟یکار کن یچ افتهیب

نقش بسته بود   امی شونیپ یکه ناخودآگاه رو  یز ی اش زدم و با اخم رشونه یرو  محکم
همون    دیرو با نایاما فکر ا شه، ینم یزیکه چ شاهللیزمزمه کردم: دهنت رو ببند مفصد؛ ا 

 . یکردی م ،یرو قبول کرد  از یموقع که حرف ن

اش گذاشتم و ادامه دادم: برو داداش بد به شونه یکیاون    یرو هم رو امگه ی د دست
سالشونه،   جدهیه ستندیها خوبه؛ اونجا هم که بچه نبهاره و جاده  ک ی دلت راه نده! نزد 

 نگران نباش!  ان،ی از پس خودشون بر ب تونندی م

ازم دور شد و کنار   ،یو بغل سرسر  قینفس عم هیهم گذاشت و با   یهاش و رو پلک  آروم
  یکرد و با تکون دادن سر تشونیهدا  رون یها رفت؛ مرتب و منظم دونه به دونه به ببچه

 رفت.  رونیخودشم ب
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 .زدیآموز شده بود و پرنده توش پر نماز هر دانش   یمدرسه خال اطیح

 ساختمون حرکت کردم و داخل شدم.   یبه سمت ورود اطیو با احت  آروم

 کس داخل مدرسه نبود. چیبود و ه یخال  یهم خال ا راهروه

رو   مدرسه   دیاون طور که با  یکس   گهیاسفند ماه د  یکه امروز جمعه بود، اما آخرها هرچند
 انگشت شماره.  اندی ها مکه به کالس  ییآموزها و تعداد دانش   گرفتی نم یجد

خود نباشه   یب خودیب نمیکه همچ میدر نظر گرفت تهی فرمال تی ری مد  هی نیخاطر هم به
 مدرسه. 

 از ین یطور که دوباره به گوشفرستادم و همون  رون ی هوف ب یام رو با صدا خسته  نفس
رو به گوشم  یگوش دیبه سمت آبدارخونه حرکت کردم؛ منتظر اما ناام زدمی زنگ م

که  دیچیهمزمان پ یسالن و گوش  یتو از ین یصدا   هویچسبوندم و خواستم وارد بشم که 
   د؟ی و بله بفرما: ال گفتی م

  دمیخوردم و آروم به عقب برگشتم که د یتکون محسوس اشیاز حضور ناگهان دهیترس
 .کنهی خلوت نگاه م یو متعجب به من و مدرسه   ستادهیدر سالن ا  یجلو

 رفتند!... گهید یاومد   رید -

اومد؛ نفس  نی ها پارو از خودش دور کرد و با عجله از پله شیاز قبل گوش ترمتعجب 
 شده؟   یکجاند؟ چ  هیلب زد: کجا رفتند؟ پس بق  دهی و ترس دیکش ی و پر استرس قیعم

زمزمه کردم: ساعت   شدمی و همون طور که داخل آبدارخونه م  دمیساعتم کوب  یرو  طلبکار
االن ساعت چنده؟ خودتون    ؟دیباش نجایخانم! مگه قرار نبود ساعت هفت ا  از یخواب ن

 !دیبگ

 دیببخش دونمی هم پشت سرم وارد آبدارخونه شد و شرمنده و نگران زمزمه کرد: م اون
کنم.  یتونستم برادرهام رو راض یاالن و با هزار تا بدبخت نیتا هم دی شرمنده، اما باور کن

 ها کجا رفتند؟  بچه
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زمزمه کردم:   زدمیطور که صورتم رو آب مآب و باز کردم و همون  ر یبه اون ش توجهیب
 .  میصبر کن م یکه نتونست دیاومد  ری ها شدند رفتند؛ انقدر دسوار اتوبوس 

روم  و شکسته روبه کی کوچ  ینه یکه از آ یو درحال  دمی کش رونیب نگیرو از داخل س سرم
   ؟ی ا یب ذاشتنی ادامه دادم: داداشات چرا نم  کردمی ناراحت نگاه م از یبه ن

و منتظر من انداخت و چموش زمزمه کرد:   سی خ یافه یبه ق ینگاه مین نهیهمون آ  از 
دختر تک و تنها؛   هی! منم که هیبه حال بق یوا   نهیمدرسه که ا  ریحقم دارند نذارند؛ مد

 ندارم.  تی امن

  یبه جلو یب برگشتم؛ دستاش کردم و آروم به عقحواله  یطونیبدجنس و ش  لبخند
شده و کج سرتاپاش رو برانداز کردم   زی ر یها و با چشم  دمیشده بود کش سیموهام که خ

 که آب دهنش رو قورت داد و معذب تو خودش جمع شد. 

  نیو بزرگ، خواهرشون با همچ یخال یمدرسه   هیکه تو   ترسندینم نیداداشات از ا  -
 تنها بمونه؟   یری مد

و همون طور که آروم به   دمیکش  شترینگاهم کرد که لبم رو ب زونیگرفته و آو   افهیبا ق فقط
   ؟ی د ینکنه ترس ؟یزنی نم یزمزمه کردم: هووم؟ چرا حرف رفتمی سمتش م

از تو؟   ؟یصورتم براق شد: بترسم؟ از ک  ی و طلبکار و پرو تو دیهم کش یرو تو  هاشاخم
هام گردنت و  دست  نی! خودم با همیجرئتش و ندار یعنی ؛یبکن یتونی نم یکار چیتو ه

 . شکنمی م

  ستی صاحب ن یب نمیادامه داد: مملکت همچ  یاریزد و با لحن حرص درب یپوزخند
 ! ریمد   یآقا

که   یاز کنارش رد بشم که با حرف توجهی اش زدم و خواستم بافکار ساده  نی به ا یپوزخند
 آن خونم به جوش اومد و کنترل حرکاتم از دستم در رفت. کی زد 
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که   یعرضه نداشت یکی بود، باز تو  یچیبه ه یچی اصال اگه مملکتم قانون نداشت و ه -
 من ازت بترسم.

عقب عقب   دهیبه سمتش رفتم که ترس یو عصب  دمیدر آبدارخونه رو به هم کوب یحرص
 کوبوند.  نگیرفت و خودش رو به س

صورتش نگه داشتم   ینثارش کردم و سرم رو جلو بردم؛ تو دو سانت یز یر آمتمسخ پوزخند
جا   نیهم تونمی که م یدونی: که عرضه ندارم ها؟ م دیلرزونش غر یها به چشم  رهیو خ

 یچ یکس ه چیکنم ه یاگه بخوام کار یدون ی حسابت رو برسم خانوم معاون؟ م
 ؟ یدونیرو م  نایا  فهمه؟ینم

حرف فقط نگاهم کرد که دستم رو باال آوردم و به    یدهنش رو صدادار قورت داد و ب آب
به   شتریام رو مماس با لبش قرار دادم و سرم رو بسمت صورتش بردم؛ انگشت اشاره 

فشار آورد که دوباره   امنهیسمتش خم کردم که صورتش رو کج کرد و با دستش به س
هر   ینیبی: اگه م دمیغر یو عصب یو با لحن جد   تمزدم و فورا ازش فاصله گرف یپوزخند

و   یریگی م  میسر خود واسه خودت تصم ینیبی اگه م گم؛ینم یچیو ه  ید یانجام م یکار
برام   نکهیفقط و فقط به خاطر ا ،یمدرسه موند نی هنوزم تو ا ینیبیاگه م  کنم؛ی قبول م

مگرنه من از    شم؛یاد مات شبامزه و بچگانه یهاو گاها با اخالق  یرو دار  یحکم سرگرم
 ! رونیپرتت کنم ب پایت  هیو خوب بلد با  ترسمیعلف بچه نم  هی زیچ چیه

 یکار ینیبی تر از قبل ادامه دادم: ضمنا، اگه مو قاطع   یو جد  دمی کش یقیعم نفس
و   کنمیبهت نم  ینگاه بد  م ین ینیبی . اگه مستین میعرضگ یب یباهات ندارم نشونه

من واسه    نکهیا  کی نداره؛  شتریب لیدو تا دل  ید یم راژ ی مدرسه و  نی انقدر راحت تو ا
 ... نکهی هوله؛ دو ا یها کارها مال پسر بچه نی دارم، ا  تیهستم و شخص  یخودم کس

دادم و ادامه دادم: اکه   لشیتحو  یشخندیبه سرتاپاش، ن ینگاه  میکردم و با ن مکث
که ارزشش و داشته باشه! تو   رمیم  یبرم، حداقل سمت کس یروز سمت کس هیبخوام  

 دختر کنارمه.  هیکه  کنمیاصال حس نم ؛یپسر همجنسم ندار  ه یبا  یمن فرق یبرا 
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وقت جزء   چ یزمزمه کردم: تو ه  رفتمی طور که به طرف در مرو ازش گرفتم و همون  نگاهم
و بهتره    یبترس ستیپس الزم ن ام؛یو امکان نداره به سمتت ب یریگی رار نممن ق  قیسال

 ! میتا به اتوبوس برس یافتی زودتر راه ب

  یاومدم و به سمت سالن باال رفتم؛ دست رونیاز آبدارخونه ب توجهینزد که منم ب یحرف
 زدم. رونیو از ساختمون مدرسه ب  دمیرنگم کش یبه کت طوس

مدرسه که داشت    داریسرا  ،یمحمد   یچرخوندم و با اشاره به آقا  رو به سمت دکه نگاهم
 به سمتش حرکت کردم. زد،ی رو جارو م اطیح

  یگذاشت و با عجله کنارم اومد که لب زدم: آقا واری هم فورا جاروش رو کنار د اون
 .خوام ی م  زیچند تا چ  هیزحمت   یب دیدکه رو باز کن یمحمد 

  ی قفل در بود گفت: چشم آقا ری تکون داد و همون طور که درگ دی تا  یبه نشونه  یسر
 .گشتی اومده بود دنبالتون م  بیاردو؟ خانم اد د ینرفت هیمگه شما با بق یول ،یفتوح

سکو گذاشتم و کالفه گفتم: منتظر خانم   یرو زی همراهش داخل رفتم و چند تا چ به
 ! میکه به اتوبوس برس دوارمیام م؛یموندم تا باهم بر  بیاد

زدم؛ داشتم آروم به سمت   رونی رو حساب کردم و ب هاله یوس  عینگفت که منم سر  یزیچ
 خورد.  از ی که چشمم به ن کردمی حرکت م ینگهبان

 . کردی بود و نامطمئن نگاهم م ستاهیها ا کنار پله  کی چمدون کوچ هی با

و سکوت من سواستفاده نکنه!   یاز صبور گهیزهر چشم گرفتم ازش؛ تا اون باشه د خوب
گفت بگم   یانگار من خاطرخواشم که هر چ کنه؛ی بدتر م گمینم یچ یبه دختره ه یه

 چشم.

شدم که اونم پشت سرم اومد و   یو وارد نگهبان دمیهم کش ی تو  یرو حساب هاماخم
 کنارم حرکت کرد.  حرفیب
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طور مظلوم کنار در همون  دمیبه اون سوارش شدم که د توجهی رفتم و ب نی سمت ماش به
 .کنهی و به من نگاه م ستاده یوا 

کار   یهام رو کمرنگ کردم و در کمک راننده رو از داخل باز کردم و گفتم: چاخم  کمی کالفه
   ؟یشیچرا سوار نم ؟یکنی م

بگه که خودم زودتر   یزیبه چمدونش خواست چ ینگاه میو با ن  دی کش یقیعم نفس
  حوصلهیدست چمدونش رو بلند کردم؛ صندوق عقب رو باز کردم و ب   هیشدم و با   ادهیپ

 چمدون رو داخلش گذاشتم و کمرم رو صاف کردم. 

جا کردن دنده،  رو دور زدم و نشستم؛ استارت زدم و با جابه  نینشسته بود و منم ماش از ین
  یگذاشتم و سرم رو به عقب برگردوندم که تکون محسوس اشی دستم رو پشت صندل

 خودش جمع شد.  یو تو  خورد

رو از پارک در آوردم و   نیدنده عقب رفتم؛ ماش  حرفیبه حرکتش رفتم و ب یغره  چشم
 تهران حرکت کردم.  یبه سمت خروج

 رو گرفتم.  ثمیم یرو برداشتم و شماره  ام ینگذشته بود که گوش شتریب قهیده دق بایتقر 

   ؟یی : الو معراج کجا دیسباشه، فورا جواب داد و پر  ده یخواب  یگوش  یکه رو انگار

جواب دادم: الو سالم!   زدمی طور که دور مجا کردم و همون هام جابه رو تو دست  یگوش
   نمتون؟یبی چرا تو جاده نم د؟ی شما کجا ثم؛یم میراه افتاد 

  ری کرده بود؟ چرا انقدر د ری باهاته؟ چرا د ازمیو گفت: ن دیچیپ یگوش  یتو  قشیعم نفس
 .میما تو اتوبان   د؟یاومد

   م؟یکرد  ریانقدر د یعنیابروهام رو باال انداختم و لب زدم: اوه!   متعجب

داده بود دوختم و گفتم: آره اونم  هیتک شهیکه سرش رو به ش از یرو سمت ن نگاهم
 اومده بود.   ریحاال چرا د   گمیم شمه؛یپ
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 فتاده؟ یکه براش ن یحالش خوبه؟ اتفاق -

تره.  نه تکون دادم و گفتم: نه بابا از من سالم  ی م رو به نشونهسر  نه،یکه منو و بب انگار
   د؟یقم توقف بزن  یتو دیتونی م نی ! ببمیبهتون برس دی تر برآروم  کمی

بوده که   ادی اتوبوس ز  یتو  یهابچه  یاما انقدر سر و صدا  گهی م یزیداره چ کردمی م  حس
 .دمیشنوینم

جمع شده از تمرکز گفتم:   یافه یگوشم فشار دادم و با ق ی رو کمیدستم رو  هی ناخودآگاه 
   فهمم؟ی نم یگیم یچ

 .. ب... ار... سم... به... گم... با. -

  دمیفهم بایام کرده بود، اما خب تقر کالفه  یو حساب شدی بار صداش قطع و وصل م نیا
 . گهیم یچ

رو   یگوش دیزود باش فقط، پشت فرمونم با  یکنیم   یهرکار ؟ی از راننده بپرس  یخوای م -
 قطع کنم.

ربع...  هیکه...  گهیجواب داد: م  یمعطل  کمیاما باالخره بعد  ومدیازش ن ییصدا   هیثان چند
   د؟یا ی... زود متویبمونه... نم

ربع   هی ؟ ی ربع چ هی  ثم؟یم ی گی م یچ فهممیو گفتم: نم  دمیبه صورتم کش یدست کالفه
   سته؟ی وا  تونهی فقط م

که   گهیواضح شد و گفت: آره... م کم یخش خش اومد و بعد صداش  یصدا  کمی
   د؟یخودتون رو برسون دیتونی. ممیربع بمون هی میتونی م

  برمی بکنم؛ سرعتم رو باال م تونمی کار م یچ نمیفرستادم و گفتم: بب رونینفسم رو ب ناچار
 معطلش کن!  کمی  میومدین ید یباز تو اگه د 

 .قطع کرد  ی سرسر یخداحافظ  هیکرد و با   دی تا یاحرف اضافه   بدون
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نصف راه تا قم   بایکه تقر ینزدم تا زمان یحرف گهی داشبرد گذاشتم و د  یرو رو  یگوش منم
 .میرو رفته بود 

  گهی الم تا کام حرف نزده بود و منم مجبور بودم ساکت باشم، اما د نجا یاز اونجا تا ا از ین
 .آوردم ی به حرفش م ی جور هی دیو با تحمل کنم  تونستمینم

طور که گفته بودم چموش  و همون   اومدیساکت و مظلوم اصال خوشم نم از ین ن یا از 
ابروهام نشوندم    نیب یزیاخم ر نیرو داشت؛ به خاطر هم یبرام حکم سرگرم هاش یباز 

 . یگوش کن گمیم  یقراره دو روز هر چ دمیفورا گفتم: شن  یزیچ  یادآوریو با  

طلبکار جواب داد:  شهی به سمتم برگشت و مثل هم زی رو گرد کرد و با تکون ر هاشچشم
 وقت؟  چرا اون 

 نرفته؟   ادتی به روش زدم و گفتم: شرطمون رو که  یلبخند بدجنس ناخودآگاه 

و گفت: چه  د یهم کش یهاش رو تو معلوم بود که متوجه حرفم شده، اما اخم  قشنگ
 نبستم!  یشرط ی من با کس  ؟یشرط

انکار   شهی از ر  ؟یهست یک گهی گفتم: بابا تو د یحرص یرو باال انداختم و با خنده  ابروهام
نداره؛    یبه من ربط ادینم ادت ی . اگه یجشنواره و تو باخت ی! تو می شرط بست ؟یکنی م
 . ادیب ادتی  دیبا

ما که قمارباز   اد؛ی ب ادمیکه  رمی گفت: گ یو عصب  دیهم ساب یهاش و رو دندون  یحرص
 .میکن  نیتع زه یو جا  می شرط ببند میستین

قماره، پس من    کیکوچ یشرط بند هیلب زدم: اگه    یبلندتر شد و حرص امی عصب یخنده
بگم گوش   ی! دو روز هر چیرو بد  اش مه یجر دی با  یباخت گذرم؛یقماربازم و از حقمم نم

 . یدیم

 گفته دو روز؟   یکامل به سمتم برگشت و گفت: کدوم خر یحرص

 .یو قبول کرد   میزدم و گفتم: خودت! شرط بست یحیمل لبخند
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روز   کی ! قرار بود ستین طورن ی ا  چمیقفل کرد و گفت: ه اش نهیس  یو رو هاش دست 
 روز!  کی باشه؛ فقط  

ها،   یگیراست م گفتم:  یاریدهنم فرو کردم و با لحن حرص درب  یلب باالم رو تو متفکر
 ازت بخوام؛ پس دو روز!   یادیز  ز یچ تونمی نم نیماش  یمن نظرم عوض شد چون تو  یول

 و گفت: خب نگه دار واسه بعد به من چه؟   د یکش یخفه و آروم غیج یعصب

من   ؛یترسی ! دو روز. تو که از من نمشهیگفتم: نه نم ی باال انداختم و با نوچ نوچ شونه
و چهار   ستیب شهیروز م کی ! اصال یقبول کن  دیپس با خوام،یاز تو نم  یکار چندان

  دیهم با گهیروز د  هیازت بخوام، پس  یزیساعت؛ من فوقش بتونم دوازده ساعت چ
 حساب بشه. 

  یکه وقت  یلونینگفت که از فرصت استفاده کردم و به نا  یزینگاهم کرد و چ یفقط عصب 
 جلو!  اریرو ب  لونیدم و گفتم: اون نا پشت پرت کردم، اشاره ز  یشدم، صندل نیسوار ماش

بغلش گرفت   یرو تو  لونیکه گفتم رو انجام داد؛ نا یبهم انداخت و کار یچپ نگاه چپ
 بهش زمزمه کرد: خب؟   رهیو خ

 رو... اریدرش ب  ؟ی نیب یها رو ملبم نقش بست و گفتم: اون تخمه ی رو  یبدجنس لبخند

 

 بشکون.  برام

 هاش گرفت. چشم یته تخمه رو جلو هاش رو گرد کرد و بس چشم   متعجب

   ؟یهمه رو؟ با چ  ن یا -

 بهش راهنما زدم و سمت راست جاده رفتم. ینگاه بدون

 . گهیفقط بشکون د دونمیرو من نم شیهمه رو؛ چطور نی آره هم -
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آورد و خداست   رونیتخمه ب هی نگاهش کرد و بعد ناچار درش رو باز کرد؛   رهیخ رهیخ کمی
   ؟یبشکون یخوای گفتم: با دهنت که نم  عیسمت دهنش ببره که سر 

اگه   شکونند؟ی م  یتخمه رو با چ دیببخش یلیبهم انداخت و گفت: خ یچپ نگاه چپ
 بده رو فرق سرت بشکونمش.  یگوشت کوب دار

هام رو به صورت  دست  دم؛یهم کش یهام رو تو بهش رفتم و اخم  یحرص  یغره  چشم
نکن  شیبشکون؛ فقط تف یشکونی و گفتم: هر جور م  دمیفرمون کوب یر روداضرب 

 خواهشا! 

در   ینامفهوم یهم فشار داد و از حرص صدا  ی هاش و رودندون  یگرگ وحش هی  مثل
چند لحظه نگاهم کرد و بعد  هیندادم و به راهم ادامه دادم؛ اونم  تی آورد که اهم
 مشغول شد.

تا کامل شکسته   دادی دستش فشار م یو تو شکوندیهاش مها رو با دندون تخمه سر
 . داشتی دستش نگه م یکیاون   یشه و بعد مغزش رو تو 

پر شد؛ بعد کالفه  یکار و ادامه داد که دستش تا حدود  نیبکوب ا  یاقه یدق ده  هی  بایتقر 
فرستاد و با غرغر لب زد: فکم شکست، دستم درد گرفت؛ آخه  ونریو خسته نفسش رو ب

   ؟یانصاف  یچرا انقدر ب

مظلوم و    یافه یلبم نقش بست و آروم نگاهم رو از جاده به ق  یرو  یکمرنگ لبخند
سوق دادم و گفتم: دلم برات کباب شد! بده من بابا؛ بده از تو تخمه شکستنم    زونشیآو

 .ادیبرنم

که تا فرمون رو   زه یدستم بر  یها رو تو اد و خواست مغز تخمه د نیبه دماغش چ یحرص
شد؛ منم فورا دستم رو پس   دهیسمت چپ کش نیول کردم، تعادلم بهم خورد و ماش

و کپ   دهیترس افهیبه ق ینگاه میرو کنترل کردم و با ن نیماش ی و دو دست دمیکش
 ها. جاده  طانسل گندی ش گفتم: نترس بابا! به من مکرده 
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  یاالن داشت  نیگفت: سلطان جاده، هم دهیو ترس  یبرام نازک کرد و عصب یچشم پشت
 اصال حواست هست؟   ؛یدادی به کشتنمون م

المصبا رو   نینگفتم که دستش و مشت کرد و گفت: ا  یزیکش دادم و چ شتریرو ب لبم
   زم؟ی کجا بر

 تو دهن من.   نجا؛یکردم و آروم زمزمه کردم: ا  کی رو به دهنم نزد انگشتم

  یدیمگه ند  ؟یکنی نگاه م یطورن ینگاهم کرد که ابرو باال انداختم و گفتم: چرا ا  جیگ
 . یزیبر  دیس تو با پ رم،ی بگ تونمیمن که نم  ها؟ی تو باقال میرفتی م میداشت

به سمتم  کمیجا کرد؛  هاش جابهدست  یها رو توتخمه  یکرد و حرص یپووف کالفه
طور که دست راستش رو به گذاشت و همون  امی صندل  یو دست چپش و رو دیچرخ

 خوبم بجو تا نپره تو گلوت من دلم خنک بشه. ر،ی بگ ایگفت: ب کرد ی م  کی دهنم نزد

دهنم   ی کرد و خواست تو  کی نگفتم و دهنم رو باز کرد که آروم دستش رو نزد  یزیچ
به لبم برخورد کرد؛ مثل برق   هوای خورد و دستش ب ید یتکون شد  نیکه ماش زهیبر

  هویشد  یچ دونمیو خواست عقب ببره که نم دیها فورا دستش رو پس کشگرفته 
  یحرص خت،یری رو توش م هاتخمه طور که مغز  دهنم فشار داد و همون  یستش و رو د

 بخور. ن یبخور! بخور آفر  گهیزمزمه کرد: بخور د

قشنگ معلوم بود   کرد؛ی و همون جمله رو تکرار م دادی دهنم فشار م ی و مدام رو   دستش
 ام کنه. قصد جونم رو کرده و قراره خفه 

برام نمونده بود و در تالش بودم دستش رو از خودم دور کنم که نفس  ینفس گهید منم
گرد شده و دهن پر نگاهش کردم   یهاو خودش عقب رفت؛ منم با چشم   دیکش یقیعم

خودت  ؟یکنی هم منگا یجورن یتکون داد و گفت: ها چرا ا  هیچ ی به نشونه  یکه سر
 .گهی دهنم د زیبر یگفت

  یخوای و بدجنس گفت: م یطانیرو از من به بسته تخمه سوق داد و با لحن ش نگاهش
 بازم برات مغز کنم؟  



 آوارگان عشق 

252 
 

و با همون دهن پر گفتم: الزم نکرده؛    دمیدهنم رو جو  یتو  یها و تند تند تخمه یحرص
 ؟ یکرد ی من رو خفه م ی! داشتخورمیتا عمر دارم تخمه نم گهید

 من که ازت تشکر نخواستم، حداقل تهمت نزن!   ه؟یباال انداخت و گفت: خفه چ ییابرو 

  یبهش انداختم که صورتش رو با انزجار جمع کرد و با فحش  احتمال یچپ نگاه چپ
طور  مشت تخمه از بسته برداشت و همون   هیبرگشت؛  شهیلب داد، به سمت ش ریکه ز 
بکنم؛  تونمی کارها م یلیمنم خ یگفت: بهتره تو هم بدون شکوندی به من م توجهیکه ب

و   ن یا  ی. ولیشتافتی م یباق اریبه د داشتمی م گهدستم رو ن  شتریب کمی االن  نی مثال هم
گوشت   زونی آو رو نیتا من به خاطرت برم زندان، پس ا  یبدون که تو اصال ارزش ندار

ازدواج   امتمی و اگه تا ق یست یمن ن قیبدون که تو هم اتفاقا اصال جزء سال  نمیکن و ا 
بهت  ینگاه م یبازم ن ،یبشند و تو فقط بمون دیناپد  هویجهان   ی مردها  یهمه  اینکنم 

 .ندازمینم

اتوبان، تو افکارم غرق   انتهای ب یجاده  یره یو خ  دمیهم ساب  یهام و رودندون  یحرص
 شدم.

وقت من رو آدم   چیو ه  ستمیجور ن اشقهیبهم نگفته بود که با سل  یچکیحاال ه تا
و   شکوندندی اطرافم همش برام سر و دست م  یتا بوده دخترها  کنه؛ی حساب نم

 برام گرون تموم شد. یلیخ  از یحرف ن نی مخم رو بزنن، اما ا یجور  هیکه   خواستندی م

 

اهدافم   یکه خواستم و دوست داشتم انجام دادم و به همه  یاالن هر چ  تا یبچگ از 
که اجازه   شهینم لی دل دمید انتیزن اشتباه کردم و خ هیبار تو انتخاب   کی اگه  دم؛یرس

 .هر جور که دوست داره باهام حرف بزنه  یبدم هر ک

اگه تا االن    اره؛یبذارم و نه ب ی! تا حاال نشده دست رو دختریمعراجم؛ معراج فتوح  من
بود، اما با   ثمیکنم، فقط و فقط به خاطر م  تشیاذ  خواستمی باهاش نداشتم و نم یکار

بشم، اما حداقل انتقامم رو   قمیشرمنده رف دیکه گفت، شا  ییزهایامروزش و چ یها حرف 
 .رمیگی م
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  ییتا جاگاز فشار دادم و   یپام و رو از،یبه ن ینگاه میجا کردم و با ندنده رو جابه یحرص
 تند رفتم. تونستمیکه م

و از عشق   یپاهام زانو بزن یکه خودت جلو  کنمیم   یکار هیخانم!  از ی ن دمینشون م بهت
 . یات بگو عالقه 

اجازه   تونمی اما نم رم،ی نظر نگ ری دختر ز  هیو تو رو به عنوان  ادیاصال ازت خوشم ن  دیشا
 .یبزنو من رو پس  یکار رو کن نیبدم که تو هم متقابال هم

 !...کهینزد  ری مد یعاشقتم آقا  یکه با زبون خودت بگ یمنتظر باش! روز  پس

 

 *** 

 

 از ی#ن

 

  کرد،ی که داشت غروب م  ید یخورش یره یدادم و خ هیتک  نیماش  یشه یرو به ش سرم
 .دمیکش ی بلند ازهیخم

آبادان   یها ک ی و االنم نزد می که از تهران حرکت کرد شدی م یهفت، هشت ساعت  بایتقر 
 .میبود

 گهی و اتوبوس حرکت کرده؛ بعدش د  مید یرس ریکه بازم د میدیفهم م،ی قم که توقف کرد  تو
 . میخودمون به راه ادامه داد یو مجبور  میرو زد دشیق

که  یآروم  کی و موز  زدیم   ثمیکه م ییها کل راه به جز زنگ جا،نی جا تا همهمون  از 
 . میرد و بدل نکرد  یحرف چیشد و ه یبه سکوت سپر شد،ی پخش م
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خسته شده    نکهیو منم با ا   کردی نم یارتباط کار یبرقرار  ی بود، اما معراج اصال برا جالب
 نکردم. یندادم و کار یتیاهم یبودم، ول

  هیکرد و   نیباشه؟ صبح رسما بهم توه تیشخصی و ب شعوریب تونهی آدم چقدر م هی
 کرد.  رمی عالمه تحق

که   کردمی م یکار هیمگرنه  ستم،ین هان یو ا  ی سخره باز که اصال دنبال م  فی! حفیح
 پام زانو بزنه و التماسم کنه. یخودش جلو 

  زنه؟ی حرف م یطورن ی هست که با من ا یفکر کرده ک ادب؛یالدنگ ب ی! پسره شی ا

اگه اون   یول ام؛یرو گرفته و به خاطره اونم شده کوتاه م ثمیکه چشمم م فی ح واقعا
 .ری مد یکار کنم آقا  یباهات چ دونستمی نبود، م

اطرافم گرفتم و به سمت معراج برگردوندم که از سر   یابونیو ب یخاک   یرو از جاده  نگاهم
 .دیکشی م ازهی و خم دادی گردنش رو ماساژ م یخستگ

  یدلشوره  نیو هم  میهم هر دو خسته بود یاز طرفشده بود و جاده شلوغ؛  کیتار   هوا
 .انداختی م به دلم  یبد

گوشه نگه داره و استراحت کنه، اما به خاطره غرورم، اخم   هیبهش بگم  خواستی م دلم
  هیکه خودش داخل  دینکش ی، اما خداروشکر طول کردم و دوباره نگاهم رو برگردوندم  یزیر

 رو تو صف نگه داشت.  نیرفت و ماش ن یپمپ بنز

به مشامم   نیخوش بنز یکه بو دمیکش یقیراحت شد و نفس عم  المیکارش خ نی ا با
 خورد.

و با   دمیکش یقیجا کردم؛ دوباره نفس عمخودم رو جابه کمیرو از در جدا کردم و  بدنم
 رو لبم نقش بست.  یکه ناخودآگاه لبخند دمیکش هامه یلذت بوش رو به ر

  نیا  ینگه داشتن معراج تو  دن،یتر از بو کشست داشتم، اما االن مهم بو رو دو  نیا  چقدر
 .میبدر کن یهم هر دومون خستگ ارم، یاز عزا درب یدل هی تا هم   نهیپمپ بنز
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رو به   شافه یدر، ق یکه با صدا  دمی گرفتم و کش رهیدستم رو به دستگ نیخاطر هم به
  نکهیبا گفتن ا الیخی و ب دمیکش ام ی به روسر ی سمتم برگردوند و نگاهم کرد؛ منم دست

 شدم. ادهی پ نیاز ماش ،ییدستشو  رمیم

 

و   دمی اطرافم، بدنم رو کش  یهاو آدم   هانیماش یره یبه دور تا دورم کردم و خ ینگاه
 شکست.  یبلند ی به کمرم زدم که قلنجش با صدا یدست

 .یبری م  یکه تو منو دار برندی نم یطورن ی هم ا ریتت نکنه مرد؛ اسآخ خدا لعن -

کردم و به   دایاش رو پراه افتادم؛ قسمت زنونه یی کردم و کالفه به سمت دستشو یپووف
 سمتش روونه شدم. 

وارد شدم و به    زهیتم نکهیاز ا   نانیبه داخل انداختم و بعد از اطم ی نگاه میدر ن یجلو
 رفتم. ییسمت روشو

  دم یکش امی شونیبه پ یشده و سرد خودم، دست دی سف  یافه یق یره ینگه کردم و خ نهیآ به
تر  بودم خوشبخت  دیز ی شینون خشکم نداده سق بزنم؛ پ نجایو زمزمه کردم: از اونجا تا ا 

 بود به خدا.

  یرو کمیو باز کردم؛ آروم  آب ر ریمعراج در آوردم و ش یبرا  نهیداخل آ یمعنی ب شکلک
 پاکش کردم. نمیو با پشت آست  ختمیصورتم ر 

 ! جونم سرحال اومد ها.  شیآخ

  ری به ز  یباز شدم رو مرتبط کردم؛ دست یزدم و روسر شمیآرای ساده و ب  یافه ی به ق یلبخند
ام مرتبط کردم و از  شونه  ی و رو یو دوباره روسر دمیخمار خوابم کش یها چشم

 رفتم. رونیب ییدستشو 

 ورتر از پمپ نگه داشته بود و خودشم داخلش نشسته بود.اون  کمیرو  نشیمعراج ماش 
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  هامهیر  یجنوب رو تو  یشرج یطور که هوا همون  ،یا عجله  چیآروم و بدون ه 
متعجب   که ستادمینرفتم و کنارش ا  نیبه سمتش حرکت کردم اما داخل ماش دم،یکشی م
 نگاهم کرد.  رهی و خ دیکش نی رو پا شهیش کمی

و نگاهم رو به دور و بر دوختم که تک    ستادمیا  نهیبه نگاهش دست به س تی اهمیب
   ؟ی زد و گفت: هوو یبوق

کردم که   یپام باز  یجلو  یهازه یبا سنگ ر  الیخی نکردم و ب شیادبی ب نیبه ا  یا توجه
لب زد: سرکار خانم    یحرص دمی جواب نم دید یحرفش رو تکرار کرد و وقت  نیچند بار هم

 !... ره ی د میبر  نیبرات در رو باز کنم؟ بش شماده ی پ یمنتظر ؟یسوار بش  یخوا ینم

بعد دوباره   کرد؛ی نگاهم م  یکرده بود حرص یظ یبهش انداختم که اخم غل ینگاه مین
دوختم؛ اونم   کردندی م  دیشون خرچه ب یکه برا   ینگاهم رو گرفتم و به زن و مرد جوون

شد و همون طور که   ادهیپ نی از ماش دمیمحل نم  دید یزد و وقت گهی کالفه چند تا بوق د
 یدختر بچه  کنهی ندونه فکر م یهر ک ؟یکنی م ی طورن یا گفت: چرا  زدی و دور م  نیماش

 هم ازت ندارما.  یدل خوش چیخوبه ه ؛یکنی انقدر ناز م  یاساله   جدهیه

ولت کنم برم؟ سوار    ای یشی باز کرد و گفت: سوار م ینگاهش کردم که در رو حرص فقط
 اهه.   گهیشو د

  یتو  ی هاکنارمون اومد و با اخم  یبگم که مرد  یزی رو از هم باز کردم و خواستم چ هاملب 
  ؟یمگه خودت ناموس ندار  یمعراج گذاشت و گفت: هو   یشونه ی هم، دستش رو رو 

تو اتوبانم ول کن   یحت اد؟یباهات ب خوادینم ینیبی مگه نم  ؟یکاره دختر مردم دار یچ
   ؟یستین

  ؟ی هست یتو؟ اصال ک یگیم ی: چدی دستش رو پس زد و تند غر یمتعجب و عصب  معراج
 . شهیم دایفضول محل پ هیهمه جا   مای کرد یریبا خودم اومده. عجب گ ه؟یدختر مردم چ

رو گرفت و خواست   اشقهی بود،  ومدهیمعراج اصال خوشش ن یکه از حاضر جواب مرده
 خواستمی دستش مچاله کرد؛ اول نم یرو تو  اش قه یبگه که معراجم متقابال   یزیچ
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کنار معراج   شه،یم  یداره جد گهی د نکهیا  دنیصحنه و فهم  نیا  دنی دخالت کنم اما با د 
 عقب اومد و به من نگاه کرد.  که دم یرو کش نشیآست یشه و گو  ستادمیوا 

بحث   ستی با خودم هستند؛ الزم ن شونی آقا؟ دست شما درد نکنه اما ا یکنی کار م یچ -
 که. ادیب شیو دعوا پ

گفتن زن و شوهر دعوا   میو با غرغر گفت: از قد دی هم کش یتو  شتریهاش رو ب اخم   مرده
 !...ه؟یدعوا کردنتون چ  گهید  دیا یاگه م ای مسافرت،  دی ایباهم ن ایکنن ابلهان باور کنند؛ 

تاسف تکون داد و بدون حرف اضافه از کنارمون   یبه نشونه یکه سر  مینگفت یزیچ
 گذشت.

رو   نی نگاهم رو به سمت معراج برگردوندم که چپ چپ نگاهم کرد و گفت: هم منم
 بود؟   یکارت چ نیا   لی دل ؟ی خواستی م

شکمم گذاشتم و گفتم: خب گشنمه! تو منو   یو دستم رو رو  دمیلب ورچ  کمی  مظلوم
حداقل   ، یناهارم که نداد ؛یخودت اندازه گاو خرت و پرت خورد  ؛یبر یم  یدار ری مثل اس

 بده.  یزیچ ی ا عصرونه یشام هی

  نیو با گفتن »امان از دست شما دخترها« به سمت ماش  دیبه صورتش کش یدست کالفه
که  یک ی کوچ ی کنارم اومد و با دست به فست فود  حرفیرفت و خاموشش کرد؛ بعد ب

 اونجا بود اشاره کرد. 

 ببرمتون رستوران پنج ستاره؟   ایمورد پسند شما هست    نجایا ؛یسرکار عال  دی بفرما -

  ی گفتم: از تو رفتمی م یطرف فست فود طور که به بهش رفتم و همون  ی اغره  چشم
خودتون   دیتو رو خدا تعارف نکن ؛یحضرت عال متهیغن ادیدر ب  نمیهم سیخس

 !...دی بفرما
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فالفل ساده   هیبعد خوردن   م؛ی گوشه نشست هیو  م ینگفت که هر دو باهم وارد شد یزیچ
 .میو حرکت کرد  میهم زود از جامون پا شد

زنگ خورد و کالفه جواب   شی چقدر از حرکتمون گذشته بود که باز گوش قیدق دونمینم
 داد: بله؟  

   ؟یچ  یبرا  ؟ یگفت: چ  ج یبه من متعجب و گ ینگاه میرو جابه جا کرد و با ن دنده

رو به دست راستش داد و   یتو جام تکون خوردم و سمتش برگشتم که گوش کمی  کنجکاو
   د؟ی گفت: شما االن اونجا آروم 

تا    دیستی وا  ما؛یکرد  یر ی بابا! عجب گ یابروم رو باال انداختم که ادامه داد: ا یتا  هی
ام بعدا صحبت  جاده  ی... باشه باشه االن تومیبکن  میتونی کار م یچ می نیبب میا یخودمون ب

 خدافظ. م،یکنی م

حرف   داشبرد انداخت و بدون   یرو از خودش جدا کرد و رو ینگاهش کردم که گوش منتظر
  یام رو داخل فرستادم و گفتم: چزده  رونیب یبه راهش ادمه داد که کالفه و کنجکاو موها 

 شده؟  

  می! حاال بذار برسیچیگفت: ه یاو لحن کالفه  ز ی و با اخم ر دیکش شش یبه ته ر یدست
 . یفهمی م

  ازدهیالخره بعد از ده  نکردم و ساکت نشستم که با یکنجکاو بودم اما اصرار نکهیا با
که  می داخل بر  میخواست  م؛یشد  ادهیبا هم پ و   دمیبه محل اردوگاه رس ییساعته کذا 
گفت: ها کوجا   یجلومون اومد و با اخم و لهجه جنوب یپوست رهیمسن و ت با ینگهبان تقر 

 بگوم؟   دی من با نومیزده اردوگاه پسرانه؟ ا  ینیبی بده. مگه نم رونیخانم؟ بفرما تو ب

و گفت: سالم آقا،   دیبه صورتش کش یو منگ به معراج زل زدم که کالفه دست  متعجب
 .میکار دار  نجایکه تازه اومده ا  یاما با معاون مدرسه  دیببخش

رو   نیگفت: ها خو هم کردیکرد و همون طور که چپ چپ نگاهم م  شتریرو ب اخمش
 .شهیتو که نم یبر نی پا یرت و بنداز س  نکهیبگو؛ ا 
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  کرد،ینگاهم م  رهیخ رهیطور که خشد و همون   کشی کوچ یکه وارد دکه  مینگفت یزیچ
 رو کنار گوشش گذاشت.  یگرفت و گوش  یاشماره 

 کارش دارند؛ ها زود باش خو!  رون یب ادیالوو... به اون معاونه بوگو ب -

تا او   دیمونیم  نجایرو به ما گفت: شوما ا یجد ی لیرو سر جاش گذاشت و خ یگوش بعد
 خوش؟  اد،یب

دوختم، اما همچنان نگاه    نیبه معراج آروم سر تکون دادم و نگاهم رو به زم توجهیب
  کمی نیبه خاطر هم کرد؛ی به شدت معذبم م نیو ا کردمی خودم حس م یو رو   نشیسنگ

رو به معراج   کردمی نگاهش م یچشم ری طور که ز و همون  دمیخودم رو سمت معراج کش
   کنه؟ی نگاهم م یطورن یچرا ا   نیگفتم: ا

کرد و گفت:   یاخفه  یخنده  ییپوش برگردوند و تو گلو  یرو به سمت نگاهبان آب سرش
   ؟ی کرد دایخاطر خواه پ  هیباالخره   یدار یعاشقت شده! االن چه حس

  نیا نکهی و گفتم: اول ا دمیهم ساب یهام و رو دندون  یچپ نگاهش کردم و حرص چپ
دارم،   اد یخاطر خواه ز  شمی جور  نی من هم نکهی دوم ا کنه؛ی داره با نگاهش منو اعدام م

 ندارم.  یاصالنم حس

 ! یباحال یلیپکرم زمزمه کرد: خ افهیبه ق  رهیاش رو بلند کرد و خبار خنده  نیا

دوون دوون به سمتمون اومد و   ثمینگاهش رو به ساختمون اردوگاه دوخت که م بعد
آخه؟ قرار بود همه   ییتو کجا  ؟ ییگفت: معراج کجا  یو عصب  ستادی هول کرده کنارمون وا

با هر   نجایاز اونجا تا ا ؟یکه چ دیکرد  یهمه بچه راه نی مثال؛ منو تنها با ا میا یبا هم ب
 م. تکون اتوبوس مردم و زنده شد

نشده   یز یچ ثم،یگفت: آروم باش م یبه بازوش زد و با لحن آرامش بخش یدست معراج
 شهیکه نم یچ یعنی گه؟یم ی چ نی. االن بگو ا دی د یو سالم رس حیکه. خدا رو شکر صح

 رو برد داخل؟   از ین
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گفت:    کردمی من که مظلوم نگاهش م یره یدستش رو تو موهاش فرو کرد و خ کالفه
وقت با    چیاردوگاه پسرونه است و ورود خانوما ممنوعه! کاش ه نجایا  گنیم دونم؛ینم

 .متیآورد ی خودمون نم

هتل؛    مشیببر  دی انداختم که معراج گفت: با  نی نگفتم و ساکت سرم رو پا یزیچ
 . ادیازمون بر نم ی اگه یکار د میمجبور

  دیآره با حرفش گفت:  دی به تا  ثمیهام رو گرد کردم و نگاهش کردم که مچشم  دهیترس
 .برمشی ها من مبچه  شی به نظر من تو بمون پ شه؛یبره هتل، اما تنها که نم

هر    دیما با ثم؛یم شهیکه معراج جلوش رو گرفت و گفت: نه نه نم ادیبه سمتم ب  خواست
تو نگران   ام؛یهتل خوب و م هیتو    ذارمی م برمی رو م از ی. من خودم نمیباش نجایدو ا

 نباش! 

کف دستم فشردم که به طرفم برگشت و گفت: برو سوار شو   یهام رو تو استرس ناخن  با
 .یبمون ذارن ینم نجایا از؛ین

زودتر گفت: معراج  ثمی بگم که م یزیدهنم رو صدادار قورت دادم و خواستم چ آب
 تنها بمونه؛ خطرناکه.  بیکه تو شهر غر  شهینم م؟یتنهاش بذار  یچطور

  یجا هی ! گفتم که  ثمیهم فشرد و گفت: نگران نباش م یو ر تیرو با قاطع هاشچشم
 ها باش.حاال هم برو تو مواظب بچه برم؛ی امن م

  دی تا یبه نشونه یدوختم که نامطمئن نگاهم کرد، اما سر ثمیرو به م دوارمیام یها نگاه 
 تکون داد و رو به معراج زمزمه کرد: مواظبش باش!  

  یاتفاق چینترس؛ ه  یچیدوباره رو به من کرد و ادامه داد: مواظب خودت باش! از ه بعد
 . افتهینم

هم گذاشت و اشاره کرد دنبال معراج بدم؛ منم   ی هاش و رو نگاهش کردم که چشم فقط
 شدم.  نینگاهم رو گرفتم و دوباره سوار ماش یمجبور
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بود   نی و تمام حواسم به ا کنهی کار م یو چ  برهی معراج داره کجا من رو م  دونستمینم
 کار کنم. یچ  د یهتل با نیا  یبرا 

 

معراج معلوم بود، قرار   یها هم که از حرف طورن یبودم و ا  اوردهیبا خودم ن یپول کاف من
 ی لیخ ند؛ترسوی واقعا من رو م  نیساده اکتفا کنه و ا  یمسافرخونه   کی به  ستین
 .ترسوند ی م

 و کپ کردم.  ستادیهتل قلبم وا   دنیلحظه از د کی  ی و معراج صدام زد برا  میدیرس یوقت

و منگ به اعظمت    دهیشده بود و چمدونمم برداشته بود و من هنوز، ترس ادهیپ معراج
 .کردمی روم نگاه مساختمون روبه 

شدم و با من من گفتم: عه.. الزم  ادهیپ نیزد، ناچار از ماش شهیکه به ش  یاچند تقه  با
 .افتادی و ساده هم بود کار من راه م ک یهتل کوچ هی! یهتل آپارتمان میا ینبود حاال.. ب

  ؟ یچ یبه سمت در هتل رفت و گفت: هتل ساده برا  توجهی بهم انداخت و ب ینگاه مین
 .یبمون یتونی تر متره؛ راحت امن  نجایا

مجللش نگاه کردم؛ هر   یگفتم که داخل رفت و منم به اجبار وارد شدم و به البن یزیچ
بو   یزی بود که معراج چ نی ترسم از ا نی شتریو ب  گرفتمی از قبل استرس م شتر یب قهیدق

 حرف بارم کنه.  ایببره و بخواد دستم بندازه، 

فرم بهم داد و   هیو فقط نگاهش کردم که   ستادمیمظلوم و ساکت کنارش ا   یول
 ام رو ازم گرفت. شناسنامه 

افکار خودم گرم بودم که   ی و پراضطراب مشغول پر کردن فرم شدم و تو جی منگ و گ منم
 معراج و دور شدنش، به خودم اومدم. ی گوش یبا صدا هوی

رم رو  بود انداختم و با استرس ف  ستادهیا  رشی که تو پذ یبه مرد جوون ینگاه مین
 رو طرفم گرفت. یدی نگاه گذرا کل هیزد و با   یحیطرفش هول دادم که لبخند مل
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 طبقه سوم؛ اتاق شماره چهل و هفت. -

به من روش رو برگردوند و سمت کس  توجهی هم کنه، اما ب هیموندم تا تسو منتظر
 رفت.  یاگه ید

ود و آروم به  کارش به طرف معراج برگشتم که همچنان با تلفن مشغول ب ن یاز ا منگ
 سمتش رفتم. 

اونم فقط سر تکون داد   رم؛یو با سر اشاره کردم که م  دمی کش رونیرو از دستش ب چمدونم
 وارد شدم. گهی و دوباره ازم دور شد که به سمت آسانسور رفتم و به همراه چند نفره د

 .دمیهم کش ی هام رو توبه خودم زل زدم و با فکر معراج اخم  شی قد نهیآ تو

 . یندار ،یپول دار ،یترسی اتاقت کجاست، نم  دینپرس یحت  شعوره؛یب چقدر

 . پرسهی شده آدم عاقل م تمیتوقعم باالست، اما از سر انسان یلیمنم خ گرچه

  رون یم ازش بطبقه سو یبه افکارم ندادم و روم رو گرفتم؛ با توقف آسانسور تو  یتی اهم
 نگاه کردم. کشی بلند و نه چندان بار  یاومدم و به راهرو

 سمت چپ؟    ایبرم؟ سمت راست   دیکجا با  حاال

و   یس   یکه شماره  یاتاق نی اول دنیسمت چپ حرکت کردم و با د یسمت راهرو  به
 به طرف راست برم. دیبا دمیو پنج بود، فهم یکه س یشش داشت و دوم 

  ی هاطور که شماره شدم و همون  یبار وارد راهرو دست راست نیرو کج کردم و ا  راهم
  رهیبود هم خ یلیاز جنگ تحم  یکه نماد ییبه تابلوها یگه گاه خوندم،ی ها رو ماتاق 

 .شدمی م

  داینکردم و با پ یکنجکاو  ادیاما ز  دم،یدی رو م ها ن یهتل هم ا  یتو  یبود که حت جالب
 وونه شدم و آروم بازش کردم.کردن اتاقم، به سمتش ر
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و   میبا روشن کردن چراغ گوش شد؛ی نم دهید یچی بود و ه کی داخل اتاق کامال تار یفضا
برق رو فشار دادم که کل اتاق روشن   زی اون رو سرجاش گذاشتم و پر د،ی کل یکردن جا دایپ

 شد.  دهیواضح د  زیشد و همه چ

داشت و   کیاتاق کوچ  هیو   یدوازده متر ییرایپذ  هیگفت اتاق، چون   شهیواقع نم در
 . شدم  لیتکم یخونه  کی وارد  دادی بود که نشون م یهم کنار در ورود  ییای نقل آشپزخونه

  یها مبل  یره یگذاشتم و خ واری رفتم و در رو پشت سرم بستم؛ چمدونم رو کنار د ترداخل 
  ی هاو دکمه  دمیرو از سرم کش ام ی شده بود، روسر دهیکه وسط هال چ یرنگ یزرشک

 مانتوم رو باز کردم.

 . انداختی خب خوف تو وجودم م ی بود ول یبزرگ یخوشم اومد؛ جا خوبه

 داشتم.  یبیخونه نمونده بودم و االن استرس و ترس عج هیحاال تنها تو   تا

سمت آشپزخونه   دم؛یکش رونیدهنم رو با صدا قورت دادم و مانتوم رو کال از تنم ب آب
  کی   وانیآوردم و داخل ل رونیآب ب یبطر هیکه داشت،  یکیکوچ خچالیرفتم و از داخل  

جرعه ازش رو خوردم و نگاه کنجکاوم رو به دو تا    هی ختم؛یاوپن بود ر یکه رو  یبار مصرف
 . تم که کنار هم بود دوخ یدر

 ...دنی رو باز کردم که با د  اشی کی  یو شمرده شمرده به سمتشون رفتم و شانس  آروم

 

 زدم و به سمت چمدونم رفتم. یاحموم، لبخند خسته   دوش

دوش آب گرم بود تا تمام   هی داشتم،  از یساعت راه اومدن ن ازدهیکه االن بعد  یزیچ تنها
  یاسی تن پوش  یحوله  نیچند ساعت رو از تنم بشوره؛ به خاطر هم  نیا  یها ی خستگ

 به طرف حموم رفتم. یجزئ له یو با چند تا لباس و وس دمیکش رونیرنگم رو از چمدون ب 

  دمیکش یق یرو داخلش پرت کردم و با خالص کردن موهام از چنگ کش، نفس عم خودم
 و دستم و الش فرو کردم.
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کوچولو   هی  نیبار رنگ شده بود و به خاطر هم کی داشتم که  یرنگ ییلخت خرما  یموها 
 . کردیام م کالفه  یحساب یلخت  ن یهم یاما همچنان لخت بود و گاه زد،ی م یبه زبر

چند بار   ه ی  دم؛یجاساز کردم و آروم شونه رو به موهام کش یاام رو گوشه و حوله  هالباس 
  یزیآب رفتم و با اخم ر  ر ی کار رو تکرار کردم تا کامل مرتب شد و بعد به طرف ش نیا

 دوش رفتم. ری راحت ز  الیکارم تموم شد با خ نکهی کردنش شدم و بعد از ا  میمشغول تنظ

  هی  یهام بسته بشه و تو بود که چشم یآب گرم هم کاف ییقطرات ابتدا نیهم ختنیر
 فرو برم. نی ریخلسه ش

 و صحرا.   ابونی بود؛ همش ب ی جانی ه یواقعا راه خسته کننده و ب  راه

 .زدی که ابوالهول شده بود و الم تا کام حرف نم معراجم

 .دمیبشر ند نیا یتیشخصیهنوزم سر کار صبحش ازش شکارم؛ آدم به ب شعور؛یب یپسره 

پول هتل    زنمی کار کنم؛ گرچه حدس م یچ دیکه با دی نداد و نپرس تی االنم اصال اهم تازه
 .الستیاب نکنه که واوحس  نمیبوده؛ بخواد ا اشفه یرو حساب کرده باشه، اما خب وظ

که اونجا بود رو    ییهام رو باز کردم؛ آروم شامپوابروهام جا خوش کرد و چشم نیب یاخم
  ییصدا   رونیبه سرم بکشم که حس کردم از ب خواستم ی دستم زدم و م یبرداشتم و رو 

 !...ادیم

ما هر  به در زل زدم، ا کردمی م  زی طور که گوش تآب دهنم رو قورت دادم و همون  دهیترس
 .دم ینشن ییمنتظر موندم صدا  یچ

  یخونه صدا بده نفس راحت یجا  هی  دیتوهم زدم و چون تنهام قطعا با نکهیفکر ا با
 . دم یو شامپو رو به سرم مال دمیکش

 دوباره تو افکارم غرق شدم.  شستمی طور که سرم رو مدوش رفتم و همون  ری دوباره ز  بعد

 .هیفرهنگ  یکه چقدر آدم ب گفتمی اومد؛ داشتم م  ادمی بودم؟ آها  بتمیغ یکجا  خب
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 همتا نداره.  ی تو مرد  ثمینامرده، م نی هر چقدر ا اما

 بترسم. ییتنها  ای  ادیسرم ب  ییکه بال  دیترسی م  نینگرانم شده بود؛ همش از ا  چقدر

 ود.راحت ب  المیخ گرفتیم اتاق کنار اتاقم  هیاگه   یحت اومد؛ی اون باهام م کاش

  یکه رو یکیکوچ نهیهام رو باز کردم؛ به خودم تو آ و چشم   دمیاز سر افسوس کش یآه
  رونیاز ب یی ام رو صاف کردم که باز صدا نامرتب شده  یبود نگاه کردم و آروم ابروها  وارید

 نظرم رو جلب کرد. 

 هام گرد شد و نفسم بند اومد.بار کامل چشم  نیا

 کرد.  یشوخ شدی نبودم اما با روح و اجنه که نم ییاصوال آدم ترسو  من

حبس کردم و کنار در رفتم؛ سرم رو    امنه یس یبا استرس نفسم رو تو  نیخاطر هم به
 کردم و گوشم رو بهش چسبوندم. کی نزد

سکوت بود و    یالن باز هم خونه تو اما ا دمیرو شن یزیافتادن چ یصدا   کردمی م  حس
 .اومدی نم ی زیچ یصدا 

آب رو   ر یخودم رو گربه شور کردم و فورا ش عیکه زده بودم سر  یتوهمات ن یاز ا دهیترس
 کردم.  پیتنم ک یدر برداشتم و تو  یجلو یسکو  یام رو از روبستم؛ حوله 

وارد حموم    ید یدر رو باز کردم که سوز شد اطیسرم انداختم و با احت   یهم رو کالهش
 شد.

 رفتم. رونیندادم و ب یچندان  تیبه جونم افتاد، اما اهم یف یسرما لرزش خف از 

  نیبه خاطر هم شد؛ینم ده ی د یعیرطبیغ زیچ  چیسکوت فرو رفته بود و ه یتو  خونه
  یکسفرستادم و داخل آشپزخونه رفتم؛ فال رونی ب یام رو با پووف بلند نفس حبس شده 

 کردم. یخال وانی ل هی ی که توش آبجوش بود رو برداشتم و تو
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داخلش سرم رو به   یا سهیک  ییچا هیو با انداختن   دمیچیدور خودم پ شتریرو ب محوله 
و    دیعقل از سرم پر یالحطه ی ام، براچمدون افتاده  دن یسمت هال برگردوندم، اما با د 

 .در جا خشکم زد

از پشت سرم بلند   یکه ناگهان ییاتفاق رو کنکاش کنم که با صدا   نینتونسته بودم ا هنوز 
 و... دمی کش یبلند غیشد ج

 

 عقب برگشتم.  به

 که خانم معاون.  یشد  دهیمثل موشه آب کش  -

زل زدم و   کرد،ی بود و نگاهم م ستادهی به معراج که خونسرد پشت اوپن ا جیو گ  منگ
پرت کردم و داد زدم: گمشو   نی زم یو رو  وانی بودم، ل گهید  غیج هی یطور که آماده همون 

 من لختم!... رونیب

 توجهیخورد و فورا روش رو برگردوند که ب یام تکون نامحسوسمنتظره  ری از داد غ دهیترس
  گهیطور که محکم به طرف دزدم و همون  رونیاز آشپزخونه ب نیزم  یداغ رو  یبه چا

 : روت رو برنگردون! دمیکش غیباز ج  دادی هولش م

که گفته بودم رو انجام داد و هنگ کرده روش رو طرف در گرفت که فورا چمدونم رو   یکار
 که اونجا بود پرت کردم.  یکیاتاق کوچ ی برداشتم و خودم رو تو

قورت دادم و   دهیو با استرس قفلش کردم؛ آب دهنم رو ترس دمیرو پشت سرم کوب در
 تخت پرت کردم.  یخودم و رو 

کار   یمعراج داخل اتاق من چ  کردمی شد و چرا شد! اصال درک نم یچ  دمیفهمینم اصال
 .کردی م

اتاق؟ مگه   یتو  ادیو ب نی سرش رو بندازه پا یکی که   شهیمگه م شدم؛ی م  وونهی د داشتم
 من و ور داشته کجا آورده؟   کره؟یدر و پ یب نجایا
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تنم کردم و همون   عی سر دم؛ی کش رونیهام رو از چمدون باز جام بلند شدم و لباس   فورا
  یزیچ یادآور ی به سمت در رفتم؛ خواستم بازش کنم اما با  کردمی طور که شالم رو سر م

 دست نگه داشتم و عقب رفتم. 

 نکنه ازم سواستفاده کنه؟   اره؟یسرم ب  ییکنه؟ نکنه بخواد بال  یبخواد کار نکنه

رو به کمرم زدم؛ کالفه به دور تا دور   امگه ی گذاشت و دست د  امیشونی پ یدستم و رو هی
کار رو   ن یزمزمه کردم: نه اون ا وارید  یرو بی غر  بیتابلو عج یره یاتاق نگاه کرد و خ

مثل من آبروش رو به   یکس یاون برا  نه؛یبیدختر نم هیاون اصال من و مثل   کنه؛ینم
 . اندازهیخطر نم

 اومده تو اتاقم. یچ  یبرا  نمیبرم بب دی با  رم؛یبگخودم رو دست باال  د ینبا منم

لبم رو عاجز با دندونم کندم و ناچار دوباره به سمت در رفتم؛ قفلش رو آروم باز   پوست
 منتظره.  حرفی و ب  ستادهیهمچنان رو به در وا   دمیرفتم که د  رونی کردم و با استرس ب

برداشتم؛  نگیس  یرو از رو  یاتابه ی به طرف آشپزخونه رفتم و آروم ماه قینفس عم با
مثل سپر جلوم گرفتم و   رفتم،ی به سمتش م اطی طور که شمرده شمرده و با احتهمون 

 .ستادمیپشتش ا 

به سمتم برگشت و با   اطیو با احت دهیکه به کمرش زدم؛ ترس یضربه نه چندان محکم با
 ه؟  گفت: االن وقت حموم رفتن یو حرص دی کش یلباس دارم نفس راحت  نکهیا  دنید

   وونه؟ید یکنی کار م یاش رو عقب برد و گفت: چسمتش گرفتم که کله  شتریرو ب تابهی ماه

به چه   ؟ی وارد اتاق من شد  یو گفتم: به چه حق  دمیهم ساب  یهام و رودندون  یعصب
   ؟ی دست به چمدون من زد  یحق

   ؟ی زد دیمن رو د  یو گفتم: به چه حق  دمیکوب نیزم یپام و رو یحرص
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زدم؟ تا خرخره   دیتو رو د یگفت: من ک یحدقه چرخوند و عصب ی ش و توها چشم کالفه
حرف    یجور هیبزنم؟   دیهم مونده بود مگه د  ییاصال جا  ،یخودت رو پوشونده بود

 پاشو برو حموم. ومدهی انگار من بهت گفتم ن یزنی م

 یطور ن یجلوش رو کنار زد و ادامه داد: حاال چته؟ چرا ا  یتابه ی با دستش ماه کمی
 بابا!  الیخینظر حالله. ب هیاصال خدا خودش گفته  ؟یکنی م

که از خودم انتظار نداشتم   یغیج ی از کنارم رد بشه که جلوش و گرفتم و با صدا  خواست
 ؟یکنی کار م  یاتاق من چ یداد زدم: کجا؟ تو تو 

 : حرف بزن! دمیگولش گرفتم و غر ریرو ز  تابهیمتعجب نگاهم کرد که ماه  فقط

چند بار   ه یدستش   یحرکت سالحم رو ازم گرفت؛ تو  هیبهم کرد و با   یچپ نگاه چپ
  ینه فکر کرد ای  ؟ینیبیم ادی ز  یاکره  لمیور کرد و در آخر با تمسخر گفت: فو اون  ورن یا

   ؟ینوه بروسل

کار   یچ نی با ا یخواستی مثال م ه؟یچ نیانداخت و متفکر گفت: ا  تابهی و به ماه  نگاهش
   ؟ی کردیسالح استفاده م  نیاز هم  اومدی دزدم م ؟یکن

رو خاروندم   امی شونیپ خورد،یتکون م  یبه دستش که ه رهیو خ ستادمیجام صاف وا  تو
کف دسته منه؛    هیهمش، کمتر از  نیا  ؛ییخدا  یا بامره  یلیکرد و گفت: خ یاکه تک خنده 
   ؟یستیجلوم وا  یتونی م نی با ا  ینکنه فکر کرد

قدم به سمتش برداشتم و    هی نه،یندادم و طلبکار و دست به س تی هاش اهمحرف  به
   ؟ی رو از کجا آورد دی کل ؟یکنی کار م یچ  نجایا  یگفتم: نگفت

گفت: واال من  رفتی ها مطور که به طرف مبل لبش رو کش داد و همون   یگوشه
آدم خوب و   یلیاز اونجا که خ یو برم، ول رم ی اتاق واسه تو بگ ه ی  نجایا  خواستمی م

 جان یاتاق هم هیگرفتم که    میهستم، نتونستم تو رو تنها بذارم و برم و تصم ی رحمدل
 تا مواظب باشم، اما...  رمیبگ
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مبل پرت   ی اش رو چند بار تکون داد و خودش و روسمتم برگشت و انگشت اشاره  به
کرد و ادامه داد:    کیو برداشت و آروم به دهنش نزد  زی م یرو  ی های نیریاز ش  یکی؛ کرد

گرفتم که دروغ  میتنهات بذارم، تصم تونستمینداشتند و منم که نم  یاتاق خال  گهیاما د
 بگم. یبزرگ

روش نشستم  مبل روبه   یزانو، رو یشلوارم از رو  دم یبه سمتش رفتم و با باال کش کنجکاو
  ؟ یو گفتم: چه دروغ

با دهن پر   د،یجوی رو م اشینیر یطور که آروم آروم داشت شکرد و همون  دهنش اشاره  به
 بهت.  گمیرو بخورم م نیگفت: بذار ا 

 

دروغ   هیدهنش رو قورت داد و گفت:  یتو ینیریانزجار صورتم رو جمع کردم که فورا ش با
   ه؟ی اتاق باشم؛ حدس بزن چ  نیشد که من االن تو اباعث  یولخرج  کمیبزرگ با  

 .یسر داد و گفت: بهشون گفتم تو زنم  یینگاهش کردم که خنده بلند باال فقط

زد و گفت: اونم   یطانیکردم و هنگ کرده نگاهش کردم که لبخند ش زی چشمم رو ر هی
 کردم. شون ی اما با هزار التماس راض  کردندیموقت! اولش قبول نم

ابروم رو باال انداختم که نگاهش رو ازم گرفت و به   یتا   هیکج کردم و  جیلبم رو گ گوشه
 دور و بر زل زد. 

گرد شده    یها افتاد و با چشم  میبه من مشغول کنکاش اتاق بود که تازه دوهزار  توجهیب
   اتم؟غه یمن ص یبه همه گفت یداد زدم: رفت

و منگ نگاهم کرد و متعجب گفت: چته؟ چرا    جی گ ام،یالعمل ناگهاناز عکس  هد یترس
  یبرا  ست؛ی ن یبد زیکه چ غهی گفتم! خب ص یانگار چ  یگیم  نیهمچ ؟یکنی م  یطورن یا

 .شترهی و شناخت ب ییآشنا

 خرمشهر؟   میآورد  شتریب ییآشنا  ی: برا دمیبهش رفتم و توپ ی اچشم غره  یحرص
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گفتن طرفت رو تو سفر    میاز قد  گهیگفت: آره د لکسیکرد و ر  یحرص درار خنده
 بشناس!...

و به   شدمی طور که کالفه از جام بلند مو همون   دمیهم ساب  یرو یرو عصب  هامدندون 
 ! رونیبرو ب ؛یبمون نجایا  یتونیگفتم: به هر حال تو نم رفتمی سمت اتاق م

به طرفش گارد گرفتم و گفتم:   یسراز جاش بلند شد و خواست وارد اتاق شه که  طلبکار
 ! ایذاریاتاق نم  یپات رو تو 

نگاهم کرد و گفت: من عاشق چشم و ابروت   نهی قدم عقب رفت و دست به س هی کالفه
تو   تونهی که م  یبه خاطر خودته، چون من بهترم از هر اتفاق نجامیا ی نیبی اگه م ستما؛ین

 .افتهی برات ب ییتنها

 نیاز ب گه،یراست م گفتی تو ذهنم م یچ هی یردم. از طرف فقط نگاهش ک یالحظه  چند
همه    نیا گفت ی و مدام م  کردی هم سرکوبش م یچ  هی  یبد و بدتر، بد رو انتخاب کن؛ ول

 تنها بمونه.  تونهی م ازمیپس ن شه،ی نم شونی چیمسافرت ه  رنیزن تنها م

طور به ساعتش کرد و همون   ینگاه میکرده بودم که ن ریدوتا صدا گ ن یا  نیطور ب نیهم
منتظر باشم که   دیبا  یگفت: تا ک دیکوبی م  نیوار به زم  کی راستش رو ت یکه کالفه پا

   ؟یکامل نگاهم کن

که احتمال داشت برام    یو ناخودآگاه از ترس هر اتفاق  دمیهم کش یرو تو  هاماخم
 ! باشه؟  یندار یو با منم کار یخوابی هال م یگفتم: تو تو  افتهیب

اتاق زمزمه کرد: نه تو رو   یگوشه یلبش رو کش داد و با اشاره به چمدون ناآشنا  گوشه
 تو بخوابم؟ بده من چمدونم رو بابا. شیپ امی ب یخدا، توقع دار

خم   یبهش انداختم و با پام چمدون رو به سمتش هول دادم که حرص یچپ نگاه چپ
 در کنار رفت.  یاز جلو  ت«یشخصیو با گفتن »ب بلندش کرد   نی زم یشد و از رو 

به   ام،یبه ساعت مچ  ینگاه مینثارش کردم و با ن یلب فحش  ریندادم و ز  یتیاهم منم
 روونه شدم. ییطرف دستشو
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وضو گرفتم؛ دست    اطیانداختم و با احت  دمی به صورت رنگ و رو پر یدست  ییروشو  یجلو
 رفتم. رونیپاک کردم و دوباره ب ی و صورتم رو با دستمال کاغذ

بلوزش   یهامبل ولو شده بود؛ چند تا از دکمه  یرو روشن کرده بود و رو  ونیتلوز  معراج
 . کردی نگاه م  ونیز یبه تلو  رهیرو هم باز کرده بود و خ

بهش نکردم و با انزجار نگاهم رو ازش گرفتم؛ به سمت اتاق حرکت کردم و   یا توجه
و    دمیکش  رونیکه با خودم آورده بودم رو ب یچادر و جانماز  دم؛یپشت سرم هم در رو کوب

 کردم.  دای نما، قبله رو پبا قبله 

  حرف زدن معراج خوندم و فورا جمع و  یو تلفن ونی زی بلند تلو یرو کنار سر و صدا  نمازم
 جورش کردم.

تخت پرت کردم و با نفس   یطاقت نداشتم؛ خودم و رو  گهی و د  شکستی داشت م کمرم
  یمعراج و جواب یگه یهام رو ببندم که با زنگ دو خواستم چشم  دمی پتو خز ری ز  یقیعم

 !...زیهام تهام گرد شد و گوش که داد، ناخودآگاه چشم

 

 خانومم؟   یسالم عشقم، چطور -

من    ؟یکردم که دوباره صداش بلند شد: قربون دلت برم؛ نگران چ زیار رب ن یرو ا هامچشم
 .دمی و سالم رس حیصح

بالشم فرو کردم،   یحال به هم زن سرم رو تو   نیا  الیخی رو با چندش کج کردم و ب دهنم
 شدم و به در نگاه کردم. زیخم یجام ن یتو   عیکه زد سر  یبلندش و حرف یاما با خنده 

  نیجنگ دختر کجا بود؟ نکنه منظورت ا دونی آخه تو م ؟ ی! تو که حسود نبودزمی عز -
 معاونمونه؟  

! آخه  مقهی خودت فکر کن من انقدر بد سل قهیدق  هیو ادامه داد: اصال  دی بلند خند دوباره
 مثل تو رو دارم؟   یعشق خوشگل یرو تا وقت نی کار ا  یچ خوامی م
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رفتم و خواستم برم سرش   رونیحدقه چرخوندم و از رو تخت ب ی هام رو توشمچ یعصب
 . تو ذهنم نقش بست  ی اگهی د  یکنم که با حرفش نقشه دادیداد و ب

 . میااردوگاه   یاون هتله ما تو  ست؛ی ما ن  شینه بابا پ -

  اط یقفل چرخوندم؛ آروم در رو باز کردم و با احت یرو تو  دی زدم و کل یلبخند بدجنس
 رفتم.  رونیب

تا   ششیو ن زدی هنوز به همون حالت نشسته بود و داشت با تلفن حرف م معراج
پر عشوه صداش   تونستمی که م ییبناگوش باز بود؛ منم از فرصت استفاده کردم و تا جا 

 زدم: معراج؟...

به خودش اومد و طرفم   عیکرد، اما سر جاش قفل  یلحظه هنگ کرد و متعجب تو  چند
  میخوایم  یدادم و با همون لحن گفتم: گشنمه؛ پس ک هیبرگشت که به چارچوب در تک

 م؟ یشام بخور 

زود به خودش اومد و   یلیو هول شده چند بار دهنش رو باز و بسته کرد، اما خ  دهیترس
 ! من... ستین یکنی که فکر م  یگوش کن؛ اون جور زم،ی گفت: عز

نگاهش    جیرو از خودش دور کرد و گ یگرد شده گوش یها رو قطع کرد و با چشم  حرفش
 لبم رو به خنده کج کردم و گفتم: قطع کرد؟    یکرد که گوشه

   ؟ی کار رو کرد نی گفت: چرا ا یدستش فشرد و عصب یرو تو  یگوش یحرص

 کردم و گفتم: کدوم کار؟   یاخم متفکر

 ،یقدم عقب رفتم و گفتم: ه هیکه   ستادیوا  م یتو دو قدم یجاش بلند شد و حرص از 
 .نمیکن! برو عقب بب تی رو رعا تیفاصله شرع

  اشیعصب یافه ی و به ق دمی جلو اومد که سرم رو عقب کش شتریتوجه به حرفم ب  بدون
 نگاه کردم. 

   ؟ی از قصد صدام زد  ستیکنارم ن یدختر چیمن گفتم ه یچرا وقت -



 آوارگان عشق 

273 
 

 ام بود.آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: خب گشنه مظلوم

 ات بود ها؟  نگاهم کرد و آروم گفت: که گشنه  یابروش رو باال انداخت و با پوزخند یتا  هی

  یسرش رو طرفم خم کرد و گوشه یناگهان یلینگفتم و فقط نگاهش کردم که خ  یزیچ
هم   یهام و رو و چشم  دمی کش یبلند غیج یاراد  ریو غ  دهی چارچوب حبسم کرد که ترس

 حس نکردم.  یزیفشار دادم، اما هر چقدر منتظر موندم چ

و   کنهیداره نگاهم م  رهیخ  رهیطور خهمون  دمی چشم راستم رو باز کردم که د  یال  آروم
 .دهینشون نم یواکنش

لبش رو به   ی نگاهش کردم که گوشه  یهام رو باز کردم و حرصاز کارش کامل چشم  یعصب
 !...ایخنده باز کرد و گفت: مشتاق

  یجا شدم؛ توبهتو جام جا کمی سر و صدا قورت داد و  یدهنم رو آروم و ب آب
به عقب هولش بدم گفتم: برو عقب   کردمی م یطور که سع هاش زل زدم و همون چشم

  یخوا یاگه م   ؟ید یانجام م هیکارها چ نیاصال ا   ؟یگی م هیها چچرت و پرت  نی! انمیبب
 برو همون اردوگاه!... ،یالزم نکرده بمون م،سره تو هول و وال باش ه یکه من   یکن یکار

کردنم   یزندان  یرو که برا یازم فاصله گرفت؛ دست  کمیابروش رو باال انداخت و   یتا  هی
 دیکش یطور که آروم سرش رو عقب م چارچوب در گذاشته بود رو برداشت و همون  یرو

راست و   لممیدال کنم؛ی کار رو نم نیوقت ا  چیبارم بهت گفته بودم که من ه کی گفت: 
 نترس.  یو الک ن نز یقابل حضم بود؛ پس جوش الک

کرد و   همون طور نگاهم کمیموهاش فرو کرد؛   یازم فاصله گرفت و دستش رو تو  کامل
  نیاز بهتر یکیاالن   نیگفت: درضمن، تو هم یرفت و حرص  شیقبل  یبعد به سمت جا

 .یکار کن یچ ی خوای کارت م نی جبران ا یخودت بگو برا  ؛یدوست دخترام رو پروند 

و   دمیپوست لبم رو با حرص جو  دم؛یبه کمرم کش یاز در جدا شدم و دست یحرص
از اول من و وارد   یخواستی به من چه؟ مگفتم:  کردمی طور که طلبکار نگاهش مهون 
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  تیخودش شخص یبهت بگم که هر کس برا   دیمن با   نمی! ادیتون نکنبحث عاشقانه 
 داره؟  

شدم و به طرفش   ری ش ده،یو داره گوش م گهینم  یزی چ نکهیا  دنیمکث کردم و با د کمی
  هیداشته باشم  یباشم و هر شکل ام ی گفتم: من هر کس یبلندتر یقدم برداشتم و با صدا

رنگ و   ی مثل دوست دخترا  ینیبی هم غرور! اگه م  تیآدمم؛ هم شعور دارم هم شخص
و   ستمیمثال جلف ن  ای پوشم،ی باز و رو به مد نم ی ا هلباس   ای کنمیبرنگت بزک دوزک نم

 ! ستی بر بد بودن من ن لی دل ام،ینم یعشوه خرک  یواسه هر پسر

 و طلبکارتر از قبل گفتم:...  ستادمیوا  نهیردوند که دست به سرو به طرفم برگ نگاهش

 

که من دوست   هیز یچ  نیجور نباشه، اما ا قهیبد سل یتو  یقهی با سل د یبرعکس! شا  اتفاقا
  یبشم نه گوگول سیملکه انگل خوامی نه م ؛یمعمول یزندگ هیبا   یدختر معمول هیدارم! 

دست از سر من   کنمی و از شما هم خواهش م  امی خودم کاف یو اون؛ پس برا   نیا
  نیبه د ی سی! عدینداشته باش یشما هم با من کار ارم،ند  ی. من که با شما کاردیبردار 

 خود. باشه؟   ن یبه د یخود؛ موس

دختر؛   یدار  یکرد و گفت: اوه چه دل پر یزور یلحظه فقط نگاهم کرد و بعد خنده  چند
 ها.  ی وفتیپس ن یرو گرفت شی گفتم! دست پ یحاال انگار من چ

  یقاط یجمع و مفردتت و ه  ستی مبل پرت کرد و ادامه داد: حاال الزم ن  یو رو   خودش
 بد صحبت کردم. کمی دیشا  خوام،ی باشه اصال من معذرت م ؛یکن

 م،یدو کلوم حرف بزن هی نجایا  نیبش ایرو به مبل کنارش زد و با خنده گفت: ب دستش
 ها؟  میباهم توافق کن

دو   هی نجایا  نیبش اینگاهش کردم که آب دهنش رو قورت داد و گفت: خب نچپ  چپ
 !میصلح کن   ایب یول م،یکلوم باهم حرف بزن 

   ؟یابروم رو باال انداختم و کنجکاو نگاهش کردم و گفتم: چه صلح یتا  هی
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  تتیاذ   گهیرو باز کرد و زمزمه کرد: من د ششیداد و با ذوق ن  هیمبل تک یپشت به
 . هیشو! چطوره؟ به نظر خودم که عال ثمیم الیخی تو هم ب کنم،ینم

: به دیتکون داد و جواب شن یگ یم  یچ ینگاهش کردم که سرش رو به معن زونی و آو پکر
رو ول   ثمیباز هم م ،یریکبیزشت ا  یراه به راه بگ یه امتمی اگه تا ق یوجه! حت چیه
پس   م،یو دوست دار  میخوای رو م گهی که هردومون هم د یدونی ! خودتم خوب منمکینم

 .یجدا کن هم نکن ما رو از  ی خواهشا انقدر سع

 ! یریکبی: زشت ادیهم فشار داد و از الشون غر  یهاش و رو دندون  یحرص

و به سمت اتاقم رفتم که   دمیپاشنه پام چرخ یرو  الیخی به حرفش نکردم و ب یا توجه
 دوباره صداش اومد. 

بشه  یبه بعد هر چ نیدادم؛ از ا  شنهادیمن پ یخودت نخواست  نیخانم! بب از یباشه ن -
 اصال هم دوستت نداره خودت رو نچسبون بهش!  ثمیخودت! بعدشم م یپا

فورا   دم؛یوارد اتاق شدم و در رو کوب   تیاهمی کردم و ب شی حرص یافهینثار ق ی اغره  چشم
 تخت پرت کردم. یقفلش کردم و خودم و رو 

بالش فشار دادم و کل   یسرم و رو   اومد؛ی م  هاشراه یغرغرها و بد و ب یصدا   هنوزم
هام رو  راحت چشم الیصداش کمتر شد و منم با خ کمی که  دمیسرم کش  یلحاف و رو

 بستم. 

معراج، از فردا    یدها یتهد  نیکه معلومه با ا  یورطن یا  کردم؛ی استراحت م  دیبا االن
 . میو آرامش ندار  شی آسا

 کنه!...   ریمن رو بخ  یفرداهافرداها و پس  خدا

 *** 

 

 ثم ی#م
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 . دمیکش یانداختم و کالفه پووف  امیبه در اردوگاه و بعد ساعت مچ ینگاه مین

اون از شب  کنند؛ی باهم سفر م ییکه دوتا  روز یکجا موندند. اون از د  ستیمعلوم ن چیه
از االن که ساعت   نمیا  رن؛یگیتنها تو هتل بمونه اما هر دوتاشون اتاق م  گنی که به من م

 . ومدنیاز ده صبح گذشته اما هنوز ن

 .دندیوقت جواب نم چیهم که شکر خدا ه یگوش

  اده ستیوا  اردوگاه  اطیها که خسته تو حو به طرف بچه  دمیموهام کش یال  یدست یعصب
 بودند برگشتم. 

 .دمشونیکش رونیهم کالفه شده بودند؛ از ساعت نه ب هااون 

اردو   هی م یسرمون اومد  ریخ ان؛یکنند و ن تی بازم اذ خوانی م  هان یا  دونستمی چه م من
 . میببر

 . بارهی رو نگاه؛ از سر و صورتشون غلط کردم م هاچاره یب

 ها گرفتم و درش آوردم.نگاهم رو از اون  یحرص بم،یج یتو  امی لرزش گوش با

لب بهش دادم و جواب دادم؛ معلوم نبود باز دارن سر    ریز  یاسم معراج فحش دنید با
 . اومدی هم م یکه صداشون از پشت گوش کنندی بحث م یچ

 ؟ ی گیم  یدار یچ د؟ی الو! معراج کجا -

  دیای! بثمی : الو محرف زد یهاش رو قطع کرد و کالفه داخل گوشصدام صحبت   دنیشن با
  دی. زود باشزنمی تو؛ دارم با اون حرف م میای ب ذارهی باز نم اروی  نیا م؛ی در یما جلو  رونیب

 ! میکه بر دیاری ها رو ببچه
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 نی به ا  یحرف نامربوط  نکهیحدقه چرخوندم، اما بدون ا ی هام رو توچشم یعصب
  یول م، یای م میخب دار یلیلب زمزمه کردم: خ  ری تکون دادم و ز  یبزنم، سر  شیالیخیب

 واسه تو دارم! 

ها چرخوندم و  رو قطع کردم؛ نگاهم رو دوباره سمت بچه  یبزنه و گوش یندادم حرف اجازه
ها گفتم: خودتون رو جمع و  رو به بچه  ،یپرورش ی هااز معاون  یکی ن،یبه افش با اشاره 
 ها! سمت اتوبوس   دیو پشت سرهم بر  یکی یکی یک ی  م؛یبر دیبا دهی! وقتش رسدیجور کن

از در  یک ی  یکیو پشت سرشون راه افتادم؛  دمی کش یکردن که نفس راحت دی تا یهمگ
 رفتم که... رونیراحت ب الیفرستادمشون و خودمم با خ رونی ب یاصل

 

 . کننی و بحث م  ستادنی ا ینگهبان  یجلو یعصب  از یو نمعراج    دمید

دست از جدال   دنمیها کج کردم و به طرفشون رفتم که با دهام رو سمت اون قدم  آروم
 به من زمزمه کردن: سالم.  رهیبرداشتن و خ

که طبق  از یبه ن ینگاه  میهردوشون تکون دادم و با ن ی سالم برا یبه نشونه  یسر
  د؟ ی معلوم هست کجا چیگفتم: ه الیخی رو به معراج ب کرد،ی نگاهم م ت یمعمول با جد 

 از امروز. نمیا  روزتون؛ید  یاون از کارها  د؟یکنی کار م یچ دیدار  دیدونی خودتونم م

باشه   یلحنش عاد کردی م یطور که سع و خونسرد همون  دیبه گردنش کش یدست معراج
در روش   کنهی م  ریگ ییخانم تو دستشو  نیا  ؟یکنی م  خی و توبگفت: به من چه؟ چرا من  

 .شهی بسته م

به  ینینگاه خشمگ  یبرگردوندم که حرص از یدو پهلوش، سرم رو طرف ن یهااز حرف  جیگ
 کرده. اشیزندان  یکس دمیشا  ای : دیمعراج انداخت و غر 

بگه با اخم   یزیاون چ نکهیبار به طرف معراج برگردوندم و قبل از ا ن یسرم رو ا  منگ
 کنه؟   اتی تو اتاقت بوده که زندان ینگاه کردم و گفتم: ک از یدوباره به ن یاموشکافانه 
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به خودش اومد و هول زده و مشکوک زمزمه   عی نگاهم کرد اما سر کمی سوالم متعجب  با
  هیقض نی از ا  دهیو ترس یعصب یلیباشه؟ نکه ختو اتاق من  دیبا ی! کیچکی.. هیکرد: ه
 از دهنم در رفت. یجورن یهم  یچ هیبودم، 

ابروم رو باال انداختم و شکاک نگاهش کردم که آب دهنش رو با صدا قورت داد و   یتا  هی
 معراج نگاهم و به اون دوختم.  یکالفه   یهام دوخت که با صدانگاه لرزونش رو به چشم

 از ین یدونیتو نم  ه؟ ی بابا؛ االن مگه وقت بازجو مونیشد. کشت ریبابا د میبر  دیا یاهه! ب -
جون داد از بس  نیافش  میبابا بر میمعراج خشک کرده؟ بر  گهیخشکم بشه م ایآب در

 صدا کرد. 

 ت.تر از ما راه افتاد و به سمت اتوبوس رف نگفتم که خودش زود  یزیچ

حرکت کرد و    حرفی اونم ب افته؛ی اشاره کردم تا راه ب از ی و به ن دمیکش یقی نفس عم منم
 سوار اتوبوس شد. 

ها که ساکت و منتظر نشسته بودن چشم دوختم؛  ها داخل رفتم و به بچه سر اون  پشت
نثارم کرد و با گفتن کلمه   یاکنار معراج رفتم و نشستم که چشم غره   یخال یبه طرف جا 

 دوخت. رونینگاهش رو به ب «ری»گ

که کنار دستمون   از یدادم و رو به ن هیتک یبهش نکردم و سرم رو به صندل یاتوجه  منم
   ؟یخوب از ینشسته بود گفتم: ن

بهش   یسر تکون داد که منم لبخند  یحرفم سرش رو سمتم برگردوند و با لبخند کمرنگ با
 خوب بود؟   یهمه چ ؟ ی د یکه نترس شبیزدم و زمزمه کردم: د 

  ریبه ما درگ توجهی ها ببه پشت که بچه ینگاه میبه جلو خم کرد و با ن کمیرو   سرش
ها راحت بودن؟ همه  بچه  ؟ی . شماها چهیبودن گفت: اهوم، بد نبود؛ هتلش هتل خوب

 خوب بود؟  یچ

آره تکون دادم که متقابال   یبه طرفش خم کردم و فقط سرم رو به نشونه کمی سرم و  منم
   ؟ید یخوب خواب ؟یتر از قبل زمزمه کرد: خودت چهم سرش رو جلو آورد و آروم باز 
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  دهیکردم و خواستم باز سرم رو جلو ببرم که بازوم با شتاب کش رو ذوق زده پررنگ لبخندم
 شد و به طرف معراج پرت شدم.

و    دیهاش رو به هم سابدوندون  یسرم رو طرفش برگردوندم که حرص جی کرده و گ هنگ
 د؛یکنی فاصله کم م یکه ه ستین کایآمر نجای! ادا یالو بترکون دیتونی: از راه دورم م دیغر

 بچه نشسته.  یپشت سرتونم کل

  شونیزمزمه کرد: شما هم نگران ا یظیغل یدوخت و با چشم غره  از ینگاهش رو به ن بعد
که مجبور باشه رو  ستی. مثل ما نکپهی کنه راحت م دایمثل خرس هر جا پ  نینباش! ا

 کاناپه بخوابه؛ جاشم گرم و نرم بوده.

  یبه اون، صاف تو  توجهیزل زد که ب رونیبازوم رو پرت کرد و دوباره به ب یحرص بعد
خوب بود نگران   یمتعجب لب زدم: همه چ از یجام نشستم و با همون لبخند رو به ن

 نباش! 

و با تکون دادن آروم سر نگاهش رو   نثارم کرد یبار لبخند درست درمون  نیاول ی برا اونم
 شدم. مرخشین یره یتر از قبل شد و خ لبخندم پررنگ یبرگردوند که خود به خودک

  یزیچ هی اما  اد،ی از من بدش نم نی اونم همچ کردمی بود؛ حس م یدوست داشتن  دختر
 بهش بزنم. یکه حرف شدی م ن یتو وجودم مانع ا 

  دیرو تموم کنم، اما خب فعال با هیتر درخواست ازدواج بدم و قضزود  خواستی م دلم
 . میتا برگرد کردمی صبر م

ها سرم رو متعجب به عقب  آهنگ خوندن بچه یافکارم بودم که با صدا   ریدرگ طورن یهم
:  دیبه سمتشون غر یفورا از جاش بلند شد و عصب از یبرگردوندم و نگاهشون کردم که ن

 کارا...  ن یبه جا ا  ؟ی عروس میری م میکجاست؟ مگه دار نجایا  د؟یکنی کار م یچ

کارها   نی گفت: به جا ا  از یاز جاش بلند شد و به ادامه حرف ن دیحرفش پر  نیب معراج
 شهر آزاد گشت... ،ینیبب ی! ممد نبود دیشما تکرار کن خونمی من م
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مگه   هیو چپ چپ نگاهش کردم که کالفه نگاهم کرد و گفت: چ دمیدستش رو کش یعصب
 .گهی جنگ بوده د نجایا م؟ یبخون دی نبا نا یاز ا

  دمش یاز قبل کش تریو خواست دوباره تکرار کنه که عصب  دیکش رونیرو از دستم ب دستش
 : معراج! دمیلب غر  ریو ز 

ه ها گفت:  و رو به بچ دیکش رونی تر بدهنش رو بست و دستش رو محکم  یحرص که
 !... دیصلوات بلند ختم کن   هیاصال به من چه؛  

 

از   یکی ا،ی ارش یبگم که با صدا  یزیبهش انداختم و خواستم چ ینگاه چپک کالفه
 شر کالس، ناخودآگاه نگاهم به عقب برگشت و روش زوم شد. ی هابچه

  یمندگان موقعبده! بابا به خدا خود رز  ریشما هم راه به راه به ما گ بی بابا؛ خانم اد یا -
ما نفس  یذاری وقت شما نماون  خوندن؛ی م  یلیل  الیراه واو  یجبهه، تو رفتندیکه م
 خوبه؟   میبخون ی. سرود ملمیبکش

هاش  دست  یعصب از یکه ن دمیابروم رو باال انداختم و کامل به سمت عقب چرخ یتا  هی
  یتن صداش باال نره گفت: شما باهاشون تو  کردی م  یطور که  سعرو مشت کرد و همون 

اون   دونم،ی که من م ییواال تا اونجا ؟ یتو رقص و آوازشونم شرکت کرد  ؟ی اتوبوس بود
 ذکر... تاداشتن و هزار   حیتسب هی  چارهیب

ته بود، وسط حرف  آخر اتوبوس نشس  یهای صندل  یها که رو از بچه گهید  یکی ی طاهر
شرکت   ازاشونمیتو راز و ن  ؟یو با تمسخر گفت: خانم شما خودت باهاشون بود   دیپر از ین

   ؟ی کرد

و تو سر و   دن یبلند خند از یکردن ن تری جر یهاش برابند حرفش خودش و دوست  پشت
  ریز  یاپسر مدرسه، استغفراهلل ن یتری و مذهب نی ترمثبت   ،یکه مرتض دنیهم کوب یکله

  بیزمزمه کرد: خانم اد دیکشی کوتاهش م شی ر یتو   یطور که دستلب گفت و همون 
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دارند که  ی چ هی د یبگ یو هر چ دیکن  یهر کار د؛ی ند  تیاهم نایا  یهالطفا شما به حرف 
 .دینداره باهاشون دهن به دهن بش  تیجوابتون رو بدن. خوب

پشت سرش   یهابه بچه ی نگاهم یو با ن دیکش دشیسف  رهنیپ ی قهی به  یدست بعد
کار براتون   یکه اونا چ دی قبول کن دیخوا ی! اگه نمدیگفت: شما هم بهتره تمومش کن

 !دینکن نیو توه  دیکردند، حداقل حرمت نگه دار 

 ی بور و چشم رنگ یها از بچه  ا،یلیها نگاه کردم که ا بچه  هیو کنجکاو به بق متفکر
  یرو به مرتض یزیرو نداد و با لحن تند و تمسخرآم هیجمعمون، اجازه صحبت به بق

  ی مایساله که صدا و س  جدهیاز تو نظر نخواست! واال ه  ی: ساکت شو بابا کسدیتوپ
دوازده سالم هست   ش؛یجنگ  ی هالم یسوراخ سوراخمون کرده با ف  رانی ا  یاسالم یجمهور

و   یهم دفاع میداشت ینیمون پوکونده. هم تو دبازور تو مغز زیکه آموزش و پرورش عز 
  یدوران مقدس ضرب دره دوران سازندگ ارنیم  یاضیهم تو ر  گهیدو سال د  هی خ؛ی تار

   ؟یدونی نم یگیچند؛ بعد تو م یمساو 

خوبه  یچ  یزمزمه کرد: الزم نکرده تو بچه مثبت بگ یزد و با خنده حرص درار یپوزخند
 بد؛ صلواتت رو بفرست!  یچ

قرمز شده و معراج خونسرد و    از یبه ن ینگاه میو با ن دمیهم کش  یهام رو توبار اخم  نیا
از   گمیبهتون نم یچیه یو محکم داد زدم: بسه!... ه یاز جام بلند شدم و عصب الیخیب

ازه  که اج ادی نم ادمی  تونه؟ی چه طرز صحبت با معاون و همکالس  نی. ادیخودتون در اومد 
 !...دیانجام بد خوادی م  دلتون  یداده باشم هر کار

از قبل گفتم: حرف نزن! هنوز بلد  تری بگه و جد  ی زیکه نذاشتم چ دیحرفم پر  ونی م ایارش
 ! زهایچ  نیچه برسه ا  د؛یبپر  هیتو حرف بق دینبا  دیستین

  نی از ا نمیبی که م هیآخر  یفرستادم و ادامه دادم: دفعه رونی نفسم رو پر صدا ب یحرص
که از خودتون   شهینم لی دل دمی نم ریو گ کنمی م ی! اگه باهاتون خوش رفتار دیکنیکارها م

اون   ریدو برابره سن شما رو داره؛ به غ  بای تقر ستادهی که کنار من وا ی خانم نی . ادیایدرب
   کنند؟یها چطور صحبت م با خانم  دیدونیخانمه! شما هنوز نم هی
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برگردوندم و   کردی و دست به چونه نگاهم م لکسینگاهم رو به سمت معراج که ر یحرص
نداره؛ بعد   ب یع  یماست! ول یمدرسه  تی ر یاز ضعف مد   نی: البته ا دمیاز قبل غر تریعصب
ون باشه؛  کار خودت  یکار کنم با شماها. حاال هم سرتون تو  یچ دونمی اردو من م ن یاز ا

 خب؟  

 ! دمیکه بلندتر داد زدم: نشن ومدین ییصدا   چیکس ه جیه از 

به  یتیچشم گفتن از گوشه و کنار اتوبوس بلند شد که اهم  یصدا   شی بار کم و ب نیا
زمزمه   میدوختم و با همون لحن عصب از یشون ندادم و نگاهم رو به نپکر شده  یهاافه یق

 !نی کردم: شما هم بش

هام  هاش رو گرد کرد و منگ نگاهم کرد؛ منم تازه به خودم اومدم و اخم متعجب چشم  که
لب زدم: معذرت  میم یبار با همون لحن اروم مظلوم قد  نیرو از هم باز کردم و ا

 ! دی بفرما خوام،ی م

 فشار داد.بغلش گرفت و محکم   ی رو تو فشیجاش نشست؛ ک ینگفت و آروم تو  یزیچ

  دهیرنگم کش یا سرمه رهنیپ  یشدم که گوشه  قی نفس عم هیجام نشستم و   یمنم تو  
 .دیچی گوشم پ ری معراج ز  ی حرص یشد و صدا 

! خاک تو سرت کنند؛ به ره یجو نگ یول رهی راست گفتن که آدم و برق بگ میاز قد  یعنی -
 نیما، بب  یمدرسه  ی همش دو سه ماهه اومده تو ؟ یدختره منو فروخت نیخاطره ا 

آمپول   یتونسته اخالق سگش رو به تو هم منتقل کنه. نکنه گاز مازت گرفته نرفت یچجور
و سالم   حی صح کنمی بچه رو به تو سپردم؛ خواهش م ن یخدا من ا یا  ؟ یگرفت یهار یبزن

 بده.  لمیتحو

و ول کرد و عقب   رهنمیبهش انداختم که پ  ی و چپ چپ نگاه دم یکش یپووف کالفه
هاش منو  دختر داره با چشم   هیبه خاطره  ده؛یفاضالب م یها بو و گفت: رفاقت  دیکش

 که!...   میاوردیشانس ن  قمی. از رفخورهی م
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 بهش نگفتم که اونم ادامه نداد و ساکت شد.  یزیچ

ها سکوت بود و کش  بلند بچه یها ها و گاها خنده هم به جز پچ پچ ری مس  هیبق تو
از  ییسر و صدا یو ب یبه همون آروم  میدیهم که رس  یود نداشت؛ وقتوج  یمکش
با دست و بال پر به طرفمون اومد و رو به   ینسبتا جوون یآقا  هیکه  م یشد  ادهی پ نیماش

 ! دیاومد  یفردا م دیذاشتی مچه عجب  ب،یگفت: به سالم خانم اد از ین

گفت: عه   کردی م یهاش باز طور که با دست تکون داد و همون  یهم دست پاچه سر از ین
که خداروشکر حل   میبه مشکل برخورد  کمیشرمندتونم  د؟یخوب هست  یوسفی  یسالم آقا 

 شد.

نداره   یب یداد و لب زد: ع از یدستش رو به ن یتو  یهاسه ی بهش زد و ک یلبخند  پسره 
 ... نکهیو ا   دیکن میون تقسهاتبچه  ن یرو ب هاه یچف نیا  بیفقط خانم اد اد،یم شیپ

زود  یلیطور که خانداخت و همون   از ین یبه سر تا پا ینگاه می و خورد و ن حرفش
   د؟ یگفت: شما چادر دار گرفتی نگاهش رو م

که   اومدی م از ین یها گرفتم، اما صدا نگاهم رو از اون  زدی که معارج به بازوم م یدست با
 هست.  فمی: بله بله، داخل کگفتی م

هاش  تکون دادم که اخم هیچ  یبه نشونه یها ندادم و رو به معراج سربه اون  یتی اهم
   ه؟ی پسره ک نیو گفت: ا  دیهم کش یرو تو 

 گفتم: چه بدونم، به من چه؟  الیخیباال انداختم و ب شونه

  رتتیغیب تکون داد و گفت: خاک تو سر  یبهم انداخت و با تاسف سر یچپ نگاه چپ
.  زنهی حرف م یبا ک کنهی م کار  یچ یبدون دیبا  ؟ی ریرو بگ نیا  یخوا ی کنند؛ تو مگه نم

 !  هیک اروی  نیبرو، برو ازش بپرس ا

دوختم و    کردی که همچنان داشت با اون مرده صحبت م از ی نگاهم رو از معراج به ن جیگ
 .شهی لب زمزمه کردم: معراج من روم نم ریز 
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که روم   یچ  یعنی! ثمیم یخل  یلیدستش فشار داد و کالفه گفت: خ ی شونم و تو یحرص
 . یبفهم دیباالخره که با شه؟ینم

اخموش انداختم و با قورت دادن آب دهنم زمزمه کردم: تو برو   یافه یبه ق ینگاه مین
 بپرس. 

  یگفت: ب  کردی نثارم م یظیغل  یطور که چشم غره بهم انداخت و همون  یچپ نگاه چپ
 عرضه؛ بکش کنار!  یعرضه که ب

رفت؛   از ین شیجا شدم که از کنارم گذشت و پتو جام جابه کم ی حرفی نگفتم و ب یزیچ
 از یکار رو کرد و رو به ن نیواسه مرده تکون داد که اونم متقابال هم یو سر   ستادیکنارش ا 

اردو واسه    نیباشه ا  دیمف  دوارمیلطفا فراموش نشه! ام  نایا شم؛یگفت: مزاحمتون نم 
 هاتون. با اجازه. بچه

کرد   یتشکر سرسر هیبه دست معراج،  هاسه یبهش زد و با دادن ک یهم لبخند کمرنگ  از ین
نره   ادتون ی!  دیکن میپسرها تقس نیرو ب نایلطفا ا یفتوح یده گفت: آقا و بعد از رفتن مر

 .ی چاران یو شما و آقا  رهایدب یداشته باشند؛ حت هیشون چفکه حتما حتما همه 

که از اول رو   یجا کرد و با همون اخمدستش جابه یتو الیخیرو ب  هالون ینا  معراج
گل از گلتم که شکفته  ؟ی زدی بود باهاش حرف م یک  اروی  نی: ا دیبود پرس اشیشونیپ

 بود.

به من که ساکت و   ینگاه میفرستاد و با ن رونیاش رو پووف مانند بنفس کالفه  از ین
حدقه چرخوند و گفت: چون اصال    یهاش رو توچشم  کردم،ی مظلوم فقط نگاهشون م

سازمانش   بود که ما به واسطه یکه همون کس گم یجر و بحث ندارم بهت م یحوصله 
 نداره!   یبه تو ربط گفتمیاردو؛ مگرنه رک و پوست کنده م   میاومد

 .دیکش رون یب یرنگ یچادر مشک فشیتوجه به ما از داخل ک ینثارش کرد و ب یشیا بعد

  یرو تو  هالون یطرفم اومد و نا آوردی اداش و در م یمعراج هم همون طور که حرص 
 ها.  هیزور یهمه چ ن؟ی ا  هیرو ببر پخش کن! اصال چ نایبغلم پرت کرد و گفت: ا 
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  کردمیجمع شده کنار اتوبوس نگاه م  ی هاکردم و همون طور که به بچه یاکالفه  پووف
ها سربار من هستنا. بچه نی تا حاال ا  روز یاز د گه؛ی گفتم: آقا معراج من نوکر شما شدم د

 گفتم: خودت پخش کن؛ من کار دارم!   یش پرت کردم و حرصبغل یرو دوباره تو هاهیچف

رو دور گردنم   شی کیبهشون،   ینگاه چپک میو با ن  دمیکش  رونیب نشونیچند تا از ب بعد
 رفتم.  رهایانداختم و به سمت دب

 

 *** 

 

  ریکه با چادرش درگ از یبه ن ینگاهم یجا کردم و با ندستم رو جابه  یتو  یهاه یچف یحرص
  یها رفتم و رو به مرتضبه سمت بچه داد،ی باد نبرتش داشت جون م نکهیا  یبود و برا 

 ! نجایا  ا یب یمرتض یآ  ،یداد زدم: مرتض

رو دستش دادم و   هاهیگرفت و آروم به طرفم اومد چف نیمن نگاهش رو از زم  یصدا با
  دی دونه به همشون بده، همه با کی  یکی  ر،یرو بگ نایکه همه بشنوند گفتم: ا  یبلند، جور

 بنداز دور گردنشون! 

 دینیدور گردنم گفتم: بب انداختمی طور که ناچار مو همون  دمیکش رونیب نشونیاز ب یکی
 !دی دونیخودتون م دیبزن  یا حرف اضافه   ایمنم انداختم؛ بهونه 

رو  گفتم: ب دادمی طور که به جلو هولش مدونه محکم به کمرش زدم و همون  هی بعد
 !یکنی چه م نمیبب

 ها رفت.به سمت بچه  یلب  ریبه طرفم تکون داد و با چشم ز  یسر

  یهممون رو با هم خفه کنند، اما چاره چ خوادی که دلشون م زدیداد م  هاشونافه یق 
 . گهید  میبود؟ مجبور بود
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  یهالهی تپه و وس  یبزرگ با کل ابونیب هیجلوم سوق دادم؛  یرو ازشون به منظره  نگاهم
 .یجنگ

  دمی ترسی غلغله بود و م  یرومون حسابروبه  ری مس شد؛ی م دایپ کاری که آدم ب چقدرم
 .میها رو گم کنبچه

  یکیجا کردم که رو جابه  نیزم  یرو یهاو کالفه با پام خاک  دمیبه پشت گردنم کش یدست
   ؟یکنی گرد و خاک م یکنار دستم سرفه کرد و گفت: نکن مگه مرض دار

طور که  و همون   دیرنگش کش  یبه مقنعه مشک یبرگشتم که دست  از یحرف به سمت ن یب
  ری د میبر ایجا کنه گفت: همه رفتن، بسرش جابه ی کش چادر رو مرتب رو کردی م یسع

 . میبرگرد  دیشد تا غروب با 

که  یبه صورتم انداخت و منصرف از حرف  یق ینگفتم که متعجب نگاه دق یزیچ بازم
 بزنه، سرش رو به عقب برگردوند و رفت.  خواستی م

و    رهایدب هیدنبالش راه افتادم که کنار بق حرفی داخل موهام فرو کردم و ب یدست منم
 قهیو   یجی بس یهاآدم  نیچند تا از ا هویکه   میافتیراه ب میها رفت و خواستبچه

که دو طرفش   یلیها رو به سمت راه طو به عنوان راهنما بچه  طرفمون اومدند و یآخوند
 . دندیپر آب بود کش

تا  زدندی که م  ییهاهدف دنبالشون راه افتادم و بدون توجه به حرف  ی و ب  حوصلهیب منم
 ها رو بخورند به منظره اطراف نگاه کردم. مخ بچه

 از یداره که ن یتیچه جذاب ی بزرگ با چند تا تانگ و ابزار جنگ ابونیب هی فهممی نم واقعا
 .نجای برداشته آوردتمون ا

رو تو    زهایچ نی ا یپسرها رو آدم کنه؛ همه  خوادی که چطور م ستی قابل درک ن  برام
   ه؟یچ یبرا  یدوباره کار گه،یخوندن د شونی درس یهاکتاب 

بازوم   ثمی که م زدمی ه خودم قدم مافکارم واس ریبه نشونه تاسف تکون دادم و درگ  یسر
 ام داشت.و نگه   دیرو کش
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نگاهش کردم که به   رهیسرم رو به سمتش برگردوندم و خ یتوقف ناگهان ن یاز ا  کنجکاو
  رندیبعد م رن،یشربت بگ نجای از ا  خوانی ها مگوشه جاده اشاره کرد و گفت: بچه  ستگاهی ا

 .یجلوتر بر ست یالزم ن گهید نن؛ینشی تر ماون طرف 

  نی نذار از ا ثمیگفتم: م ثمیرو به م ی هام رو گرد کردم و کامال جدچشم  دهیو ترس  متعجب
 اند.دست ما امانت  نایها بخورند؛ اشربت مربت 

گفت: معراج تو رو خدا تمومش کن!   یبهم انداخت و حرص یو چپ چپ نگاه جیگ
اند. پس تر از من و تو آدم اما به خدا ستند،یما ن  هیدرسته شب ختند؛یتوش زهر که نر 

 نده!  ری انقدر گ

که احمق!   گمی و نم نی تو هم گفتم: ا یهاو با اخم   دمیهم ساب  یهام و رودندون  یحرص
 دیشه میخوری همه شربت شهادته؛ به خدا م دنی م نجایکه ا ییهاشربت مربت  نیبابا ا 

 نذار بخورن. م،یشی م

 یزود به خودش اومد و با پس گردن یلیهنگ کره فقط نگاهم کرد، اما خ  یالحظه  چند
خدا شفات بده   ؛یشی تو آدم نم یآدم شد ول وی نوکیگفت: پ یکه بهم زد، عصب یمحکم

 ! شاهللیا

 ها رفت. نگاهش کردم که نگاهش رو ازم گرفت و به سمت اون  فقط

 فهمندی چرا نم هان ی؛ ا شربته رو بخوره رهیداره م یجد  یجد ا،ی چقدر خره خدا   نیا
 خطرناکه؟  

همه شربت به دست و   دمیتکون دادم و فورا به طرفشون رفتم که د یاز کالفگ  یسر
 . زنندی گوشه نشستند و با هم حرف م ه یخوش و خوشان،  

بودند و شربتشون   ستادهی ا رها یدب هیدوختم که کنار بق از یو ن ثمینگاهم رو به م دهیترس
 .خوردندی رو م

 نی هم بخوره، اما ا  گهی کاش دو سه تا د ی چیه از یباز ن سوخت؛ی براشون م دلم
 کردند. یچه گناه  چارهیب یهاجوون 
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  مون،ین ید یرها یاز دب یکی  ،یصالح  یکه آقا  ستادمیلب گفتم و کنارشون وا   ریز  ینوچ
 خت،یری اش مشکم گنده  یها دستش بود و تو از همون شربت   وانیطور که دو تا لهمون 

خوشمزه   قدرن یا  د؟یخوری مهندس شما پس چرا نم  یگفت: آقا   یآذر ظیجه غلبا له
 است.

  دی هم خورده بودم، بفرما  گهید  یکیرو طرفم گرفت و گفت: من قبال  هاوان ی از ل یکی
 مال شما.  نیا

نه  یشدم؛ دستم روبه نشونه رهیدهنم رو صدادار قورت دادم و به لبخند بزرگش خ آب
خودتون من   دی گفتم: نه نه اصال! بفرما رفتمی قدم عقب م هیطور که تکون داد و همون 

 ندارم.  لیم

رو   هاوان یاز ل  یکینفس  هیباشه تکون داد و با  یبه نشونه یخدا خواسته سر  از 
  یاشاره کرد که لبخند وانیدوباره به ل  کردی طور که به به و چه چه مو همون  دی سرکش

هم   یکینکرد و اون  یزدم و سرم رو به نشونه نه تکون دادم؛ اونم کم لطفبهش  یزورک
 .دیبه شکل قبل سر کش 

 

اما خب مرد   د،یکشی مدرسه رو هورت م ر یدرسته که تمام ذخا سوخت؛ی براش م دلم
 خورد... ن یکه ا یتعداد شربت نیبود. با ا  یخوب

چشم   از یشدم که با ن رهیخبه چپ و راست تکون دادم و منگ به دور و بر  جی رو گ سرم
 تو چشم شدم.

ندادم   یت ی که اهم کردی نگاهم م نیزبیشده و شکاک بهم زل زده بود و ر  زیر  یهاچشم  با
شدم که حضورش   ره یخ ی اگهی به سمت د دادمیطور که باز آب دهنم رو قورت م و همون 

 رو کنارم حس کردم. 
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تو    کردی م دادیتوش ب  طنتیکه ش ییهاشدم که با چشم اشره ی اجبار دوباره خ با
اصال   د،یشما نخور ادی! دلم نمد ی رو سمتم گرفت و گفت: بفرما یهام زل زد و شربتچشم

 . دهیمزه نم

:  دمیام غرقفل شده   یهادندون  یهم فشار دادم و از ال یهام و رو لب  یحرص
 ! خورمینم داشتم؛ی خودم برم خواستمی م

که همه  یجور یبلندتر  یکرد و با صدا  حشیلبخند مل یرو چاشن نتطیبار ش نیا
  نیمن ا   د؛یدستم رو پس نزن کنمی ! خواهش میفتوح یآقا  شهیبشنوند گفت: اصال نم

 !د ی بفرما کنمی شما برداشتم، خواهش م تیشربت رو به ن

رو از  وانیل  ،یمنتظر دور رو اطرافم دوختم و با تک خنده حرص یهارو به آدم  نگاهم
 ندارم.  لیاما من که گفتم م د،ی لطف کرد یلیدستش گرفتم و گفتم: خ

  هیحداقل   د؛ی هوا گرمه، تو رو خدا بفرما  شه؟یو گفت: مگه م دیکش ی ا روزمندانهیپ نفس
 جرعه... 

منتظر اطرافم    یها نس و در آخر آدمبدج از یپر شربت و بعد به ن وانینگاه به ل  هی  دهیترس
نثار خودم کردم   یلب، هر چه بادا باد   ریهام رو بستم و ز چشم   یاانداختم و با بسم اهلل

 . دمیو تمام شربت رو سر کش

 شدم.  رهیخ هیجرعه ازش رو قورت دادم و به بق نیآخر

باشه، چون من واقعا دلم  یعاد نمیخدا کنه بعد از ا ه؛یعاد یاالن که فعال همه چ تا
 .ایبرم اون دن خوادینم

نثارش کردم   یدواریخندون، چشم غره تهد  ثمیبه م ینگاه مینگفتم و با ن یبه کس یزیچ
 دوختم.  کردی م  یکه سخنران یحواسم رو به مرد مسنو  

اش، به همراه  شده  دیسف   شیکوتاه و کم و ب ش یداشت و ر یو مهربون ح یمل افهیق
 ثمیم  یخونه واری د یقاب عکس رو  ادیرنگش، من رو  یو طوس آروم یها چشم

 .نداختی م
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 !...باباش

 

شده و مدام   غیو کروات زده، نه شش ت دهیمن؛ نه اتو کش  یبرعکس بابا  قیدق یشخص
 سفر. ی تو

 . یچرا و چطور و ک گفتیمامانش حامله بودتش باباش رو کشتن، اما نم یوقت گفتی م

که جوابم رو داد،  یتنها بار زد؛ی و الم تا کام حرف نم  گفتینم یزی چ چیمامانشم ه از 
رو هم آورد   هیاصرار کردم و اون فقط با گفتن کلمه مرده سر و ته قض  یلیبود که خ یزمان

 نشدم اما...  چیپا پ گهیو منم د 

  یرو  یها و کالفه با پام خاک  دمیبه گردنم کش یاومدم و دست رونی ب الیفکر رو خ از 
 مرده نظرم رو جلب کرد.  یها اونور کردم که صحبت  ورن یارو   نیزم

کجاست ما رو آوردند و چقدر  گهی د نجایکه ا دیگی با خودتون م شترتون یکه ب دونمی م -
بشه؛  یو قراره چ  هیاردوها چ ن یهدف از ا دیدونی اصال نم  هاتونیلیخ  ای حوصله سر بره؛ 

تمام اومدند و خوشحالند. خب  تی آگاهند و با رضا  یعده هم هستند که از همه چ هی
 بشه. یو قراره چ  هشد یکه چ  گمیمن بهتون م

با   رفتی ور قدم رو مو اون  ورنی طور که به ا رو پشت کمرش گره کرد و همون  هاش دست 
  گهی نصفتون سال د یعنیدرسته؟  دی هست یدانشگاه شیگفت: شماها پ یحیلبخند مل

 شندی عده که معاف م هی. حاال بدون فاکتور از دی دانشجو  گهیشاءاهلل سرباز و نصف دان 
   ؟. درستهکنندی م ل یترک تحص ای

قدم به  هیتکون دادند و جوابش رو داد دادند که  دی به نشونه تا یو توک سر  تک
 یلیعده اول خ طی نشسته بودند رفت و ادامه داد: شرا یخاک  نیزم یسمتشون که رو 

رو   ارشون یگاها شهر و د  ای از مادر و پدر  ییدرد جدا  دیهست و با  هیتر از بقسخت 
  نی بر ا لی اصال دل نیمرد بشند؛ اما ا  یعبارت هرو بگذرونند تا ب یسخت  یبکشند و روزها

اما اون عده   ست،ین طورنی  ا زبونم الل نامردند. نه اصال ای  ستندیمرد ن هیکه بق ستین
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دارند؛   یشتریهستند و در مقابل مشکالت بزرگ مهارت ب هیتر از بقتر و آماده پخته نایقی
 مثل جنگ! 

  یجذاب مدرسه ری مد یزمزمه کرد: آقا  یرو به من دوخت و با لبخند مهربون نگاهش
   د؟یرفت ی اخوان؛ شما سرباز 

تر کرد و گفت: حاال که شما  تکون دادم که لبخندش رو پررنگ  دی تا یبه نشونه یسر  فقط
  دیها بگکه به بچه  ستینرفتند، بهتر ن یکه سرباز  دیهست ییتر از کسا تر و پخته آماده 

 مختلف بارها تکرار بشه؟   یهاخ ی و ممکنه در تار هیعیامر طب هیجنگ 

گفتم: بله جنگ  یسی رودربا یآروم سرم ب یلیو با تکون دادن خ دمی کش یقیعم نفس
! اما کشور ما خودش سپاه و ارتش داره؛ چرا  ادیب ش یهمه کشورها ممکنه پ  یحقه و برا

 کنه؟   ریچند تا بچه هجده، نوزده ساله رو درگ دیبا

  نمیها دوخت و گفت: اکرد و نگاهش رو دوباره به بچه  لیرو به خنده تبد  لبخندش
  د یداره و به ما چه، اما با رو یکه کشور ن دیگی م  رتونی مثل مد  هاتون یلیکه خ دونمی م

 .ادیبرنم رو یکارها از ن یاوقات همه   یبگم که گاه

  ی روهایو ن  میهست یجنگ واقع هی یتو  میفکر کن  دیای و گفت: ب  دی کش یقیعم نفس
  م یها رو ندارماست؛ قطعا که ما توان مقابله با اون  یروها یاز ن  شتریدشمن هزاران نفر ب 

 .میشی م یمردم ی روهاین ازمندیو ناچار ن

معاون شما االن    دیدونستیبرد و با اشاره به اون زمزمه کرد: م  از یرو به سمت ن دستش
هر    ایمادرتونه   ایکه خواهرتونه   ستیحکم ناموس شما رو داره؟ اون با شماست، مهم ن

 . دیداشته باش رتیروش غ دیاالن با شماست و شما با  نکهیمهم ا گه؛یکس د

ها نگاه  به بچه  نهیدست به س ،یچرخوندم که با لبخند مطمئن از یرو به سمت ن نگاهم
و گوشم رو   نه یصورتشون بب  یمرد رو تو  نیا  یها حرف  یگذار ر یداشت تاث یو سع کردی م

 . دادی مرد سپردم که کماکان ادامه م یها به حرف 
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  هیر، برادر و بقکشور پدر، همس   نیمدافعان ا م؛ی کشور فرض کن هیمعاونتون رو   دیایب -
  ن یا  یهامدافع   دیدارند از معاونتون حفاظت کنند، اما فکر کن فهیاقوامش هستند و وظ

کشور رو دارند   نی که قصد تصاحب ا ییها که دشمن یسه نفر باشند در حال ای کشور دو 
 هفت نفره. یتعدادشون باال 

 چیبه من مطمئن زمزمه کرد: شما ه یقفل کرد و با نگاه اش نهیس  یرو رو هاش دست 
کمک   دی ر یو معاونتون، ناموستون رو تصاحب کنند و قطعا م  انیتا ب  دیستی نمیوقت وا
   ر؟یمد  ی هاش؛ مگه نه آقامراقب 

نگفتم و نگاهم رو کامل به سمت مرد برگردوندم که بدون منتظر موندن از جواب   یزیچ
! شما فکر  ه؟یچ  یها براآموزش  نی خب ا میبگ دی ا یروش رو برگردوند و ادامه داد: اصال ب

  یآدم معمول هیکه  یبه نظر کس ره،یشما شده و باهاتون درگ یوارد خونه  یدزد هی دیکن
 و...  یرو گذرونده؟ قطعا که دوم یدفاع شخص یهاکه دوره   یکسمثال   ایتره  هست موفق 

اش نگاه کردم؛ آنتن  آوردم و به صفحه رونیب بمیرو از ج امی هاش گوشاز حرف  کالفه
 نداشت. 

 رفت.  ادمی خبر بده اما من   ید یگفته بود رس روز ی به مامانم زنگ بزنم؛ د خواستی م دلم

طرف رو نشنوم جلو   ی هاحرف  کردمی م یطور که سعو همون  دمی به گردنم کش یدست
 رفتم تا دنبال آنتن برگردم. 

به خودم اومدم که   یوا تکون دادم، اما وقته  یچقدر دور شدم و دستم و تو  دونمینم
 بودم.  ستادهی دره ا هی   کی دور شده بودم و نزد هیاز بق یلیخ

که  شدی م  دهی خاردار د میمحوطه بسته شده با س  هیدور و برم نبود و کنارم   یچکیه
 روش با رنگ قرمز زده شده بود خطر. 
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که از پشت سرم   ییکه با صدا کنم دایجا شدم تا آنتن پجابه  گهید کمی ندادم و  یتی اهم
خوردم و داد زدم که همون صدا گفت: نترس بابا پسر   یتکون محسوس دهیاومد؛ ترس

 شجاع؛ منم! 

 . ستادیزد و کنارم ا  یدوختم که پوزخند از یرو به ن نگاهم

 بابا...  یندارم؟ ا  شیجنگم از دست تو آسا  دونیوسط م ؟یکنیکار م  یچ نجایتو ا -

  دیصداش مشهود بود زمزمه کرد: چه بدونم؛ شا  یکه تو  یباال انداخت و با ذوق یاشونه
 .نمیرو بب قتی از حق یآدم کم آورده و فرار هیدلم خواست 

گفتم:   ی شخندیبرگشتم و با ن مرخشیابروم رو باال انداختم و کامل به سمت ن یتا  هی
هاتون  دوم حرف ک چیه ؟ ی گیچرت و پرت م  یکه تو هم مثل اون مرده دار نمیبی م

 . من حوصله چرند پرند گوش دادن ندارم. ستیدرست ن

  یخوا یگفت: چرا نم یزیو با اخم ر نهیمتقابال کامل به سمتم برگشت و دست به س  اونم
. چرا  هیچ قتیحق یدونی که م نیبا ا  یگی به خودت دروغ م ی دار ؟ی تمومش کن

  نجایکه جونشون رو کف دستشون گذاشتن و اومدن ا  ییها که آدم ی قبول کن یخوا ینم
 کار رو کردن؟   نی فقط به خاطره ما ا 

  م؟یمگه ما زورشون کرد  کردند،ی نم اومدند،یتر کردم و گفتم: خب نمرو پررنگ  شخندمین
و برامون بجنگند؛ خودشون    انیب میهمش داستانه؛ ما که نخواست نای! ا از ین الیخ یب

 ...ا؟یعمره دست از سر ما برنداشتن، انقدر آخه ر هی یه، ولبد رشونمیاومدن، خدا خ

  یکه تو سرم خورد آخ بلند ینی سنگ  زیرو ازش گرفتم و خواستم حرکت کنم که با چ نگاهم
بزرگش رو تو دستش فشار   فیک دمیو دست به سر، به طرفش برگشتم که د دمیکش

 . کنهی نگاهم م یعصب  دهیم

اما   ،یفکر کن ییاروپا  یدار یکه سع  یا آدم امل و عقب افتاده  هیآخه؟  یدونی م  یتو چ -
  غمبریسن خر پ ؟ی بلد ی. تو از جنگ و کشت و کشتار چیخان موند  یقل رزای تو عصر م
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  ایفرنیکال  یرفت حیتفر  یو آخر هر سالم برا   یدیو خواب یبا پول بابات خورد  یول یرو دار
 تو...  ه؟یچ  رتیغ یدونی م یتو چ  ؟یندوی و وطن و ناموس م شوراز ک یتو چ ؛یو برگشت

لب   یحرص یبا خنده  د،یدوی که به سمت ما م ثمیبه م توجهی و ب دم ی حرفش پر  ونیم
من رو    دیدوست هنیم  هیروح نی خانوم خانوما! ا ایر ی تند م  یادیز  یدار  گهید  یه یزدم: ه

زمان اومدن جنگ کردند زدن   هیعده   هی. یکنی بدتر م گمینم یچ ی ه یکشته بابا؛ ه
   ؟یکنیاالن دعواش رو با من م یدار یتو اومد  دکشتند نکشتند تموم شده رفته، بع

داد زد:   کردی و محکم پرتش م  یو همون طور که حرص  دیاز دستم کش یرو عصب امیگوش
 !یض یمر   یاعقده   هیتو 

رنگ ترس   اشافه ی آن ق کیبهش بگم که  یزیچ  یخواستم عصب امی به گوش تی اهمیب
رو ازم گرفت و   یبلند انفجار، اجازه هر کار یاسمم رو صدا زد اما صدا غیگرفت و با ج

اومد،   رون یکه با زور از دهنم ب ینفس ن یسخت پرتاب شدم و با آخر  زیچ هی  یبعد رو
 مطلق!...   یاهی هام بسته شد و در آخر سچشم

 *** 

 

 از ی#ن

 

 

  قیگرد و خاک دق یبو  کردم؛یخودم حس م  یو رو  یجسم ینیود و سنگب اهی جا س همه
 و دست و پام قفل کرده بود. شدی دماغم حس م ریز 

 خودم رو نجات بدم.  تونستمی نم کردمی چقدر تالش م هر

 یو هر کار  زدمی پلک م کم یهام خشک شده بود؛ با زور  و لب  کردی بدنم درد م تمام 
 . شدیهام باز نمچشم  کردمی م
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 ها ترس به دلم انداخته بود.باد و زوزه گرگ و شغال  یهوهو یصدا 

و خش دار    دهیبازم، کش مهین  ی هالب   یهام از الو نفس  زدی مثل قلب گنجشک م قلبم
 .دیچیپی تو گوشم م

 افتاده و من کجام.   یچه اتفاق دمیفهمی اصال نم شد؛ی دهنم حس م ی خون و ِگل تو  مزه

هام رو باز  چشم  یدستم رو آروم آروم تکون دادم و ال  یهاار تا دنگ و فنگ انگشت هز با
 کرد.

بهتر شد و نگاهم به   دمیچند بار پلک زدم که د  شد؛ی نم ده ید یزیجا تار بود و چ  همه
 باال سرم افتاد. یآسمون صاف و پرستاره 

  نیزم یورد و رو بدنم سر خ ی خاک از رو  یادیخوردم که مقدار ز  یآروم و محسوس تکون
 افتاد. 

جدا کردم و همون جا   نیکمرم رو از زم اط،یو منگ از حالتم آروم آروم و با احت  دهیترس
 نشستم. 

و گلوم خس خس   زدی هام دو دو مچشم  سوخت؛ی و سرم م دیکشیم   ری و شکمم ت  کمرم
 .کردی م

 .شدیشده بود دست راستم حس نم  یکیهام با خاک لباس  تمام 

 سرم گذاشتم و با درد صورتم رو جمع کرد.   یدستم و رو یکی اون

  شیبحث مسخره، من گوش ه یاومد. من و معراج، سر    یم ادمی یکم داشت همه چ کم
 و...  نیم  دونیرو پرت کردم طرفش، اما پرت شد وسط م

هام رو گرد کردم و نگاهم رو به دور و بر دوختم؛ کجا بود؟ چه  و شوک زده، چشم  دهیترس
 سر معراج اومده بود؟   ییبال
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از جام بلند شدم و بدون   کرد،ی م دادی بدنم ب یهاکه تو تک تک سلول  یبه درد توجهیب
 تعادل و لنگون لنگون جلو رفتم.

  ریپوشونده بود و مس یبلند خاک  یهاوار ی افتاده بودم؟ دو طرفم رو د ری بودم؟ کجا گ کجا
 و پر از سنگالخ بود. یخاک  یجاد  هیروم  روبه

که از چند متر   یهوا با برق ی کیکه تو تار دمیچرخی بودم و دور خودم م ده یترس یحساب
م و  و خوشحال به طرفش رفتم و خودم رو کنارش انداخت  عی ورتر به چشمم خورد، سراون 
 هوش،ی ب ثمیم دنیروش رو تکون دادم اما با د یهامعراج باشه، خاک نکهیا  دی با ام

 و با بغض و استرس تکونش دادم.   دمیکش یکم جون  غیاز قبل ج تر ده یمتعجب و ترس

   ثم؟یهات رو باز کن! مچشم  ثمیم  ؟یکنی کار م یچ نجایتو ا  ثمی! مثمیم -

  یپخش شده تو یاز قبل هولش دادم و با دستم موها   شترینشون نداد که ب یواکنش
 صورتش و کنار زدم. 

 برداشته بود.   یکی صورتش پر از خون شده بود و سرش شکاف کوچ کل

 اگه...  ؟ی شده باشه چ ش یز یاگه... اگه چ خورد؟ی چرا تکون نم داد؟ی جواب نم چرا

که همه    خواستمی مرو نداشتم؛ از خدا  یکار چیو قدرت ه   دیلرز ی و پام از ترس م  دست
  یکه تو تک تک اعضا یبشم، اما درد داریزود از خواب ب یلیکابوس باشه و خ هی یچ

 خواب باشه. تونستیبدنم نفوذ کرده بود، نم

رگش   یکردم؛ رو  کی آب دهنم رو قورت دادم و دستم رو به گردنش نزد پراضطراب
 ل زار زدم. بازوش رها کردم و از ته د  یگذاشتم و با حس نبضش، سرم و رو 

خودم   یزندگ  ؟یکنی آخه با من م هیکارها چ نیا  افتادم؛ی شکرت! داشتم پس م ای خدا -
 ...یکن! ه شترشیب ی ه ه؟یکم پر بدبخت

فورا سرم رو   ثم،یدست م ی هاکه با حس تکون  ختمیحرفم رو خوردم و فقط اشک ر هیبق
 هام رو پاک کردم.بلند کردم و اشک 
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هاش نگاه  به تقالها و تالش   دهی بگم؛ فقط منتظر و ترس یچ ایکنم   کاری چ دونستمینم
 که قصد داشت خودش رو تکون بده.  کردمی م

هاش رو باز کرد؛ اخم گفت و آروم چشم یمنوال گذشت که آخ آروم  ن یبه هم کمی
رو باال   امی نیکه آروم ب دید و دستش رو به سرش کش نشون اشیشون یپ یرو  یدیشد
 حالت خوبه؟   ثم؟یو لب زدم: م دمیکش

و   دهیمکث کرد، اما آروم سرش رو به طرف چرخوند و ترس  یاه یصدام چند ثان  دنیشن با
   از؟ی: ند ی خش دار و دو رگه پرس یمنگ با صدا

و مضطرب زمزمه کرد:   دهیشد و ترس زیخ می نگاهش کردم که با زور تو جاش ن فقط
   ؟ی دیحالت خوبه؟ صدمه د

صورتم شد و بعد با   یره یخ یابه روش زدم و آروم سر تکون دادم که چند لحظه  یلبخند
 لب زد: معراج؟ معراج کجاست؟   کرد یم دادی که تو صداش ب یبغض

دم که  سرم و به چپ و راست تکون دا  حرفی هام حلقه زد و باشک تو چشم  دوباره
هر دو تاتون رو با هم هول دادم تو دره؛  ادمهیمعراج کجاست؟ من  از یدوباره تکرار کرد: ن

 اون... اون کجاست؟ 

! داشتم  دونمی ام رو پاک کردم و لرزون گفتم: نمگونه  ی رو یهاپشت دستم اشک  با
 ...یول ورن یکه چشمم افتاد به ساعت تو؛ اومدم ا  گشتمی دنبالش م

 تا دور تکون دادم و آروم از جام بلند شدم.  رو به دور سرم

که هر لحظه امکان داشت بترکه لب زدم: معراج   یدقت به همه جا نگاه کردم و با بغض  با
 !...ستین نجایا
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داره   یسع   نکهیا  دنی دوباره به عقب برگشتم و با د ده یترس کرد،ی که م ییها آه و ناله  با
بلند  یتونی حالت خوبه؟ م ثمیبغض گفتم: م بلند بشه، فورا به طرفش رفتم و با همون

   ؟یبش

پشتش   یخاک  واریطور که دستش رو به دتکون داد و همون  دی تا  یبه نشونه  یسر
به کمکش رفتم و   یصورتش رو جمع کرد و از جاش بلند شد؛ منم مجبور گرفت،ی م

 کردم حرکتش بدم.  یسع یو به آروم   دمیدستم کش یبازوش رو تو

به دور و بر لب زد: معراج    رهیو خ  دیکش ینفس پردرد  ستاد،یجاش ا  یکامل تو  یوقت
 ! نجاستیمن مطمئنم که هم از؛یدور و بره ن نیهم

طور که گرد و  نامتعادل خورد و بعد همون  یهاتکون  کمیازش فاصله گرفتم که   نامطمئن 
 !کنمی کن؛ خواهش م اشدیزمزمه کرد: پ دادی لباسش رو تکون م  یخاک رو 

دوخت و فقط نگاهم کرد که خود به  سمیخ یها نگفتم که نگاهش رو به چشم  یزیچ
که افتاده بودم حرکت   ییتکون دادم و دوباره به سمت جا  دی به نشونه تا یخود سر

 کردم. 

  کردمیخدا خدا م  نم؛یدرست دور رو برم رو بب تونستم ی بود و من نم کی تار یلیخ هوا
 کنم. دایرو پ امی گوش  ای فیک

کردم و   دایپ یارو گوشه  فمیکه باالخره ک دمیدور خودم چرخ طورنی چقدر هم دونمینم
که خرت و   جورن ی لرزونم باز کردم و هم  یهارو با دست  پشیخودم رو بهش رسوندم؛ ز 

 ام گشتم. دنبال چراغ قوه  زدمیهاش رو کنار م پرت 

 هوا گرفتمش.  یرو  جیکردمش و هول و گ دایبود، اما باالخره پ سخت

 به جلو قدم برداشتم.  کردم،ی طور که با دقت به دور رو بر نگاه مجام بلند شدم و همون  از 

که با صداش، از   گشتمی م طورن یهم  قهیدور شده بودم و چند دق ثمیچقدر از م  دونمینم
 .و به عقب برگشتم   ستادمی حرکت ا
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  ده یبر  کرد،ی طور که به سمت چپ حرکت مکه بود فاصله گرفته بود و همون  ییز جا ا کمی
 ! نجاستی.. انی کردم، ا داشی.. پداشیپ از،ی... نی: نزدی داد م دهیبر

نگاه   کردی که اشاره م یینثارش کردم و با ذوق به طرفش رفتم؛ به جا یلبخند   خوشحال
 از خاک و خول، یتلمبار ریجون معراج، ز  مهیجسم ن دنیکردم و با د 

 . دمیبه طرفش دو  دمیکوبی دهنم م یطور که دستم و رو و همون  دمیکش یبلند یه

صورت    دنیروش رو کنار زدم که با د یهاکنارش افتادم و با ترس خاک دهیو ترس  هول
 و ناخواسته اشک صورتم رو پر کرد.   دیجونش عقل از سرم پر  یو جسم ب   اشیخون

 هات رو باز کن! من رو؟ معراج چشم   یصدا   یشنوی عراج! معراج مم -

که   یبیو با دست لرزونم آروم تکونش دادم و با بغض عج  دمیطرفش کش  شتریرو ب خودم
! معراج پاشو  کنمی کرد لب زدم: معراج تو رو خدا پاشو! خواهش م  یم دادیتو صدام ب

 نشده، بگو حالت خوبه!  تی ز یبگو چ

  ی طور که هاصورتم گرفتم و همون   یدستم و رو  دینکردم و ناام افتیدر یواکنش بازم
 !...یمنه؛ همه چ ری داد زدم: همش تقص کردمی م هیگر  ی ها

  ثمیم دنیو شوکه سرم رو بلند کردم، اما با د  دواریدستم نشست ام ی که رو یدست با
بگو پاشه!  ثمیزار زدم: بگو پاشه! تو رو خدا م هام حلقه زد وچشم یدوباره اشک تو 

 منه، همش!...   ریهمش تقص

زمزمه کرد: آروم باش   زهیهاش نر اشک  کردی م یطور که سع و همون  د یکش یقیعم ینفس
 ! ستی تو ن ریتقص  یچیآروم باش ه اد؛ی بهوش م ؟یکنی م  هی! چرا گراز ین

هم افتاده بودند  یشده رو  یبلند معراج که خون یهارو ازش گرفتم و به موژه  نگاهم
 کار کنم؟   ینشه چ داریلب زدم: اگه ب  یشترینگاه کردم و با بغض و اشک ب

ناخودآگاه زمزمه کردم:   زدم،یطور که زجه م دهنم گذاشتم و همون  یرو دوباره رو  دستم
 ! رمیمی اگه بلند نشه م
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هام فشار دادم تا صدام  دندون  ری هام رو بستم؛ لبم رو ز ردم و چشم خم ک  ن ی رو پا سرم
گفتم که خودمم اصال   ینامفهوم یزهایبلند نشه و تو همون لحظه چ ن یاز ا شتریب

 .هیچ دمینفهم

  دمیکش یا ده یترس غیج ثمیم  یها خودم و افکار ناجورم غرق بودم که با تکون  یتو انقدر
 شدم. اشره ی از اشک خ یاو از پشت هاله 

نکرده   ییخدا زنه؛ی ضربان قلبش داره م ؟یکشیخودت رو م  یچرا دار از؛ی آروم باش ن -
 .یاعزا گرفت  یطورن ینمرده که ا 

دست   کردمی م  یطور که سعهام رو پاک کردم و همون پشت دستم راستم آروم اشک  با
شدم که دستش رو   رهیخ ثمیم  یه به کارها کنم تا تکون نخور یبغلم مخف یچپم رو تو

خودت اصال   اینگاه؛ ب زنهی خدا نبضش داره م: بهگفت ی گردن معراج گذاشته بود و م یرو
 .ادیهوش ب تا به میبهش فرصت بد  دیاب هوشه؛ی امتحان کن! اون فقط ب

  یبا صدا  کردمی طور که به معراج نگاه مو همون   دمیشده آب دماغم رو باال کش آروم
   اد؟ی زمزمه کردم: به هوش م یاگرفته 

 .ادیبهم زد و زمزمه کرد: به هوش م  یلبخند

قشنگ مواظبشم تا   نمیشیم  نجایو ادامه داد: من ا   دیکش واری د یخودش رو گوشه بعد
 .ادیبه هوش ب

 

 نمیشی لجباز گفتم: الزم نکرده، خودم م رفتمی که به طرفش م یکردم و همون طور یاخم
 .ادیاونجا مواظبشم تا به هوش ب

با   نجایگفت: ا  نمیتا من بش دیکشی بهم انداخت و همون طور که کنار م ینگاه متعجب
 . نیبش ایب یخوا ی نداشت، اما خب اگه م یاونجا فرق

 پام شکسته.  و گفت: فکر کنم دیبه پاش کش ینگفتم که کنارتر رفت و با درد دست یزیچ
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لب زدم: خب   یحرص شدمی زوم معراج م قیطور که دقرو ازش گرفتم و همون  نگاهم
 حواسم رو پرت نکن! م؛یها دارحرف  نی از ا یترمهم   یمنم دستم شکسته؛ االن کارها 

 شد. ینگفت که دوباره بغض تو گلوم خونه کرد و اشک از صورتم جار یزیچ

که بالخره طاقت   میصدا کنارش نشست یچند ساعت ب ای  قهیچند دق قیدق دونمینم
معراج؛ تو   گه یتکونش دادم و گفتم: د پاشو د  یتر از قبل و حرصبار محکم ن ی و ا اوردمین

 رو خدا! 

گفت:   گردوندی طور که نگاهم رو سمت خودش بر مکنار گوشم کرد و همون  ینوچ ثمیم
قطع نخاع.   ایشد   یضربه مغز ا یتو   یها نشده بود با تکون  ش یزیبچه اگه تا االن چ از ین

 من!  ز یعز  شهیکه نم یزور اد؛ی صبر کن به هوش م قهی بابا دو دق

ام رو پاک کنم  شده خشک  یها اشک   کردمی م یکه سع  طورن ی و هم  دمیلب ورچ  مظلوم
   اد؟یبه هوش م د؛یطول کش یلیگفتم: آخه خ

 نیکه از ب یا بگه که با ناله ی زیبار کالفه نگاه چپ چپ بهم انداخت و خواست چ نیا
 اومد، حرفش و خورد و با ذوق گفت: به هوش اومد.  رونیمعراج ب  یهالب 

ذوق زده تو جام جابه جا شدم و منتظر به معراج چشم دوختم که صورتش رو از  منم
 هاش رو باز کرد. چشم یهاش رو باالتر برد و آروم ال ناله یدرد جمع کرد و صدا 

کرد و بعد که انگار به   ینگاه م یبود ستادهی و پردرد به هر دومون که باال سرش وا جیگ
خود خدا! من مردم؟ به من   ا یگفت:   یاده یرسخش دار و ت یخودش اومده باشه با صدا

 من طاقتش رو دارم؟   دیبگ

کردم غلط    یآره؟ به خدا هر کار د؟یو منکر  ریکرد و ادامه داد: شما نک یاگه یبلند د یناله 
  یچند نفرم ه هی  ستادنی اونجا وا دمینرفتم که؛ د ا یمور   یحور  نیکردم! اصال من سمت ا 

 !دیهاس. باور کن فرشته  ی ا یحور   نایکنند من نذاشتم گفتم ا  تیآزار و اذ  خواستنی م

مشت آروم به بازوش زدم و   هی  دمیهم کش یهام رو تو هاش اخم و منگ از حرف  جیگ
 کجا بود؟   یحور ه؟یها چچرت و پرت  نیمعراج؟ ا  یگیم یگفتم: چ
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سرش گذاشت و با ناله گفت: پس   ینگاهمون کرد و بعد آروم دستش و رو  رهیخ کمی
اما   گرفتم،ی م  ستیب شهیآره؟ آقا به خدا من تو مدرسه هم  دیسوال جوابم کن د یاومد

 ! دیسخت نپرس ی هاهول شدم، تو رو خدا سوال   کمی نجایا

  یو سرش رو به نشونه دیخندی برگردوندم که داشت م ثمیکرده نگاهم رو سمت م هنگ
و هر از    کردی مون مو دوباره سمت معراج برگشتم که منتظر نگاه دادی تاسف تکون م

 . دادی سر م یاهم ناله  یگاه

  دمیساب یهم م ی هام و روفرستادم و همون طور که دندون  رونینفسم رو ب یحرص
 .ختمیتو ر یکه من برا  ییها اون اشک  فی زمزمه کردم: ح

دستم و گرفت و آروم کنار خودش نشوند و   ثمیاز جام بلند شدم و خواستم برم که م بعد
 خورده خل شده.  ییجا یسرش به سنگ  دیچش شده! شا مینیبب ستایوا   از یگفت: نرو ن

بود! منتها   جیاز اولشم گ  نیگفتم: ا یمعراج انداختم و عصب  جیگ افهیبه ق  یحرص  نگاهمین
 تر شده.  االن خل 

  ستا؛یوا  کنمی گفت: من درستش م کردی طور که دستم رو ول مکرد و همون  یا خنده  تک
 .ومدهیباال ن ندوزهاشیهنوز و 

نگاهش کرد و لب زد: معراج! تو منو   رهیخ رهیشد و خ کی نگفتم که به معراج نزد  یزیچ
   ؟یشناسینم

 .ی ثمیم شناسمی انداخت گفت: چرا م ثمی به م ینگاه مظلوم

  ؟ یشناسی رو نم نیبه من اشاره کرد و گفت: معراج تو ا بعد

خود   نیگفت: ا  کردی نگاهم م ثی طور که خبرو سمت من برگردوند و همون  نگاهش
 . کردی داشت جوون مرگمون م گه ی د ازهی نشناسمش؟ ن شهیم  له؛یاعزرائ
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  طور که دستش رو بهبهم کرد و همون  یکردم که دهن کج ز یهام رو براش رچشم  یحرص
  نی گوش داد: پس ا ثمیبه م نه یداشت آروم آروم تو جاش بش یو سع دادی سرش فشار م
   ؟یکنی سر هم م  هیها چچرت و پرت 

طور که دست و پاش  داد و آب دهنش رو قورت داد و همون  هیبه سنگ پشتش تک آروم
 گفت:... دادیرو ماساژ م

 

  یچقدر خفن بود؛ کل یدونی. نمثمیبودم م ایاون دن ی بگم؟ من مرده بودم، تو ی واال چ -
 دور و برم بود. یمور  یحور

شد از  یچ  دونمیبه من گفت: بعد نم ینگاه می فرستاد و با ن رونیب  یرو حرص نفسش
که  نیگفت »معراج پاشو!« و بعد هم  یترسناک   ی صدا هیو   نی صخره پرت شدم پا هی

آدم خوارها شده با اون   هیشب  دم؛یرو د  از ین نیترسناک ا  یافه یکردم ق هام رو باز چشم
 .اشی صورت خون

لب زمزمه کردم: خاک تو سر من که نگران   ر ینگاهم رو ازش گرفتم و ز  یچپ و عصب چپ
 که. یتو شده بودم؛ ارزش ندار

   ؟ی هوا حرفم و زد و تند و متعجب گفت: نگران من شده بود رو

با خنده گفت: نگران   ثمیبگم که م یزی منتظرش دوختم و خواستم چ  افهیرو به ق نگاهم
 ...کشتی شده بود؟ داشت خودش رو م

من؟ من داشتم    ی: کدمیحرفش پر ونی م یبه سمتش جبهه گرفتم و هول و حرص عیسر 
من قاتل   مرد ی اگه م نی من نگران خودم بودم؛ ا  ن؟یاونم به خاطر ا   کشتم؟ی خودم رو م

 که به خاطرش نگران شم؟   هیچ  تیقوزم نیزندان! مگرنه ا  مبردنی م شدمی م

پوست لبش رو کند و گفت: کاش   یام رو به معراج دوختم که حرصجمع شده  افهیق
تو هم به    نجایعالمه دختر خوشگل دورم بود. ا هیور جام خوب بود؛  ! من که اون مردمی م

 .شدی دلم شاد م ایاون دن ؛یدی رسی تقاص کارت م
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گفتم: د تو اگه  رفتمینثارش کردم و همون طور که نشسته به سمتش م  یپوزخند
  نیا  یهای جهنم با حور  شیوسط آت انداختنتی بهشت که؛ م بردنت ی نم یمرد ی م
 .یکن یباز  یمن غلط کردم تو غلط کرد  ات،یدن

گفت: اوال   یحرص  د،یکشی طور که خودش رو عقب مرو از درد جمع کرد و همون  صورتش
روش،   ید یکوب از یپ نیکه ع ی نیو م یکه شما کرد  ینشو! دوما، با کار کیکه به من نزد 

 .شدی م  دهیگناهام بخش یو همه  شدمیجزء شهدا حساب م 

د االنم خداوند  کرد و گفت: هر چن زون یلبش رو آو  ی نگاهش کردم که گوشه  یحرص  فقط
 م،یشد یجانباز هفتاد درصد گهیشهادت بود د تمونی! ما نکنهیم   بیفضلش رو نص

 خودش نخواسته.

گفت: چقدر بهت گفتم   ثمیهاش ندادم و روم رو ازش گرفتم که رو به مبه حرف  یتی اهم
  خواستنی م  یدی شربت شهادت بود؟ د یدی د  ؟ید یها برندار! دشربت  نیاز ا  ثمیم

 ها...بچه ییکنند؟ وا  دمونیشه

و با سرعت نگاهم رو به هر دوتاشون    جیهام رو از ترس گرد کردم و گحرفش چشم  با
 مونده بودند. جیمن گ  نیدوختم که ع

 سرشون اومده؟   ییها کجاند؟ چه بالبچه -

  ی هاها؛ جوون بچه  ییو پربغض ادامه دادم: وا   دمیام کوبگونه   یاسترس دستم و رو با
سراغشون   یگوشه افتادن کس  هی اونا هم مثل ما   دونمی م دونم؛ی پر شدن! من م مردم پر

 ...دیتلف شده باشند؛ شا دیاصال شا ره؛یگی رو نم

چقدر   از؟یگفت: چته ن دیکشیم  قیطور که نفس عمو همون   دیحرفم پر ونیکالفه م ثمیم
 چقدر از ما فاصله داشتند؟   یدون یبشه؟ م شونی زی چ دیها چرا با بچه ؟ یدل نازک شد 

رو   نداختمی ابروهام م نیب یز یطور که اخم ررو با آب دهنم قورت دادم و همون  بغضم
و ما رو   یترس ی م  یچرا انقدر الک ؟یزنی که م هیها چحرف  نیگفتم: ا  دت یبه معراج با جد 
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اصله  ف یور بودند و با ما کلاونا اون  گمی تو دهنم دارم م ؟ینداز ی هم به استرس م
 ور افتاده، سقط شدن. اون  ورن یمردن دست و پاشون ا نکرده  ییخدا  یگی م یداشتند؛ ه

 و متعجب به خودش اشاره کرد و هنگ کرده گفت: من؟ من گفتم؟   جیگ

 فمیو به سمت ک شدمی طور که از جام پا منثارش کردم و همون  ی اچشم غره  یحرص
تر از  کوتاه  واری بنداز گردن من باشه؟ د یکنی م ی زمزمه کردم: نه په من! هر کار رفتمی م
 مگه هست؟  ازمین

 رسوندم و به داخلش نگاه کردم.  فمینگفت که خودم رو به ک یزیچ

مونده بود و دست بهشون نزده   جابودم همون  خته یخرت و پرت توش ر یاالن هر چ تا
 بودم.

 .خورهی دردمون مآب توش انداخته بودم که خداروشکر االن به  یدو تا بطر یکی صبحم

  امی طور که دنبال گوشو همون   دمیکش رونیرو ب ها ی از بطر یکیو   دمی کش یقیعم نفس
 کجاست؟... هاتونی ها داد زدم: گوشرو به اون  گشتمی م

 

و به سمتشون برگشتم؛ از  دمیکش رونیب فمیام رو از داخل ک بهم ندادند که کله یجواب
  یها افه یبه ق ینگاه نشستم،ی م کشونینزدطور که دوباره جام بلند شدم و همون 

دستم   یپکرشون انداختم و زمزمه کردم: مال معراج و که من نابود کردم؛  مال خودمم تو
   ثم؟یافتاده. مال تو کجاست م  کجا دونمیبود بعد از انفجار نم 

نگران لب زد:  داد،ی طور که با درد پاش رو ماساژ مو همون  دیکش  یقینفس عم کالفه
 شارژ نداشت.   شیها عکس بندازه، گوشبا بچه  خواستی بود؛ م نی مال من دست افش

من و معراج    نیب یطور که نگاهش دوراندهنش رو صدادار قورت داد و همون  آب
  نکهیبدون ا م،یفتادا  ریدره گ نیا  یتو  م؛یبدبخت شد نکهیادامه داد: مثل ا دیچرخی م

 ! می بدونه کجا یکس
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لبم رو   یدوختم؛ گوشه نیرو با ترس به کف دستم فشار دادم و نگاهم رو به زم هامناخن
اون کار   هویچرا   دونمی منه! واقعا نم  ریزمزمه کردم: همش تقص مونیآروم گاز گرفتم و پش 

 رو کردم و...

جا بشه و خون  جابه  کردیم   یکه سع  یو کالفه و پردرد، در حال  دیحرفم پر ونیم  معراج
  نکهیمهم ا ست؛ین یمقصره و ک  یاالن ک نکهیا  الیخی صورتش رو پاک کنه گفت: ب  یرو

اصال   ثم ی. ممیدر آورد  نجای سر از ا یچطور فهممی خبر ندارم و اصال نم یچی من از ه
  یکس انفجار که کم نبود؛ پس چرا  یمثال صدا  ای  نجاست؟یاالن ا یما نبود؛ چطور  شیپ
 کمکمون؟   ومدین

  جیوسط ابروهام نشوندم و گ  یزیدست راستم گذاشتم و از درد، اخم ر  یچپم و رو دست
که باهم بحثمون شد و من   دونمی فقط م دونم؛ی نم یچندان درست زیلب زدم: من چ

 ... نایرفت و افتاد رو م مای رو پرت کردم که از رو س یگوش

سوق   اش افه یمعراج، منگ نگاهم رو از دستم به ق یو مثال کنترل شده  خفه یخنده  با
  یاش رو قورت داد و با آخ بلندبه پاش، خنده  ثمیدادم که با لگد نه چندان محکم م

  ؟یزنیافتادم؛ چرا م  گهید  زی چ هی ادی زمزمه کرد: به خدا من اصال 

طور که  به معراج رفت و همون  یظیغل یدوختم که چشم غره  ثمیبار نگاهم رو به م نیا
 قیبغل من زمزمه کرد: منم دق یتو   یبه بطر رهیداشت حواسش رو جمع کنه، خ یسع
  دونیبه م  یلیو خ د یکرد یبا هم بحث م دیکه شما داشت دونمی اما م اد،ی نم ادمی  یزیچ
اومدم طرفتون تا بکشونمتون   رهی دعوا باال بگ دمی منم ترس د؛یبود  کی دره نزد نیو ا   نیم
  دونیمعراج رو پرت کرد وسط م یگوش از یبرسم و حرفم رو بزنم، ن نکهیاما قبل از ا  ور،ن یا

که هر رو تاتون رو به    ادمهیو فقط   دمینفهم یادیز  زی و بعد اسم معراج و داد زد. من چ
  دایا رو پچرا م نکهی! حاال انی دره؛ هم یتو  می هول دادم که هر سه افتاد   گهیسمت د
کس حواسش به ما نبود و   چیکه ه  ادمهیاما  دونم،ی چه خبر شده رو نم ای نکردن 

 . می که ما کجا دنیاحتماال نفهم
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  چرخوندم،ی آسمون م اهیس   یارتفاع بلند دره و هوا  نیکه نگاهم رو ب یو درحال  منگ
   م؟ی کجا دونهی نم یچکیگفتم: ه  دهیو ترس دمی به سرم کش یدست

   م؟یافتاد  ریگ نجایکه ادامه دادم: ما ا ومدیازشون ن ییصدا 

: ولمون کردن  دمیدوختم و پرس هاشونافه یرو به ق امی نزدند که نگاه اشک یحرف بازم
 رفتن؟  

 نکهیگفت: حداقلش ا  دیکشی که م یقینثارم کرد و با نفس عم یرنگلبخند کم  ثمیم
شما    ده؛یم ضرب ده و کله. من که فقط پام شکستمیحالمون خوبه و سالم م؛یباهم

 حالتون خوبه؟ 

 

بدم جواب   یبه خودم دلدار کردمی م یکه سع یرو سخت قورت دادم و درحال بغضم
  هیشکسته و سرم  نکهیمثل ا  کمی! منم فقط دست چپم میباهم  نکهیدادم: آره مهم ا

 خوبه. یکوچولو زخم شده، مگرنه همه چ

دست و پاش رو تکون داد و با چند   کمیکه  میبا هم نگاهمون رو به معراج دوخت هردو
لب زد: منم که واال نه دست و پام شکسته، نه سرم آنچنان ضرب   یتا سرفه مصلحت

باز شده.  امیشونیدرد داره و کنار پ کمی نیکمرمه که محکم خوردم زم ن یفقط ا ده؛ید
 ! نیهم

رو باز کنم، نگاهم رو بهش دوختم   یدر بطر کردمی م یعطور که سهمون  ثم،ینچ نچ م با
هاش  مرده، خدا رحمتش کنه. استخون  میگفت م،یبود  ی: ما رو باش نگران کگفتیکه م

 هم آخم نگفته.

شدم که چپ چپ   رهیخ یاش به معراج حرصهام گرفتم و از گوشهچشم یرو جلو  یبطر
ه ورزشکارم؟ به من چه که شما  من ری انداخت و به جوابش گفت: تقص  ثمیبه م ینگاه

 ارتفاع قطع نخاع شده بودم.  ن یمن بدنم محکم مگرنه با ا  د؛یسوسول
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آب دهنم رو با   کردم،ی نگاه م  یبه جر و بحثشون نکردم و همون طور که به بطر یتی اهم
   د؟یخوری ام رد کردم و گفتم: آب مخشک شده  یزور از گلو 

لب زدم: من از   یاآوردم و با پووف کالفه  نی رو پا ی رو بهم دوختن که بطر نگاهاشون
   م؟یکار کن ی! چ ادی بدم م یدهن

: بخور!  گفتی کردم که همراهش م افتی از طرف معراج در یبار لبخند مهربون نی اول یبرا 
 .میندار یبا دهن یما مشکل

رو   ینزد؛ منم بطر یو حرفدوخت  نینگاه کردم که نگاهش رو ازم گرفت و به زم ثمیم به
 .کنمی م ش یکار ه یاول شما بخور! من  ایب ثمیبه طرفش گرفتم و گفتم: آقا م

 ادیبدم نم  یبه معراج لب زد: من از دهن ینگاه  میو با ن دیکش  یقینفس عم کالفه
 فقط...

  میمرد از ی گفت: فقط و زهرمار؛ بخور ن یظیغل یو با چشم غره   دیحرفش پر ونیم  معراج
 .یاز تشنگ

 داره.   دی زد و گفت: معراج وسواس شد ایدل و به در ثمینگاهشون کردم که م جی گ فقط

انداخت و رو به من گفت:   ثمی به م یسرم رو سمتش چرخوندم که نگاه چپ چپ  متعجب
 رو آدم.   ذارهی م رادیو ا  بیوسواس ندارم من، همش ع   گه؛یدروغ م

: گفتی به معراج م رهیکه خ د یبار مثل ربات نگاهم به سمت اون چرخ نی ا  ثمیحرف م با
حالت   یرو بخور یکس یدهن  نکهیاز ا  یوسواسم نداشته باش گه؟یکه دروغ م یچ یعنی

 به من که نگو بچه! گهید خوره؛ی به هم م

بابا   ریبگ ایگفتم: ب  گرفتمی طور که سمت معراج مآوردم و همون  نی آب رو پا یبطر کالفه
 مجبور باشم. یبخورم وقت یدهن تونمی م ستم؛یمن اون قدرها هم سوسول ن
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در هم بهش زل زد  یهاو ازم گرفت؛ با اخم  یدهنش رو سخت قورت داد و آروم بطر آب
رو بخورم،  نی من ا  اگه یعنیگفت:   چرخوندی هاش مچشم  یطور که متفکر جلو و همون 

   ؟یخور یمن رو م یتو بعدش دهن

ابروش رو    یتا  هیهم گذاشتم و به تکون دادن سر اکتفا کردم که   یهام و رو چشم  فقط
   خوره؟ی تو رو م یدهن ثمی گفت: بعدشم م ثمی به من و م ینگاه م یباال انداخت و با ن

  کردی طور که نوچ ممون کردم که ابروهاش رو باال انداخت و ه دی تا  حرفی فقط ب بازم
 ! شهینم ریگفت: نخ

  اموونهیمعراج د  ی: وادیو غر  د یاش کشزخم شده  یشونیبه پ یو کالفه دست  یحرص ثمیم
   شه؟یچرا نم  ؛یکرد

رو   از ی ن یتو دهن شهیبه حرص ما زمزمه کرد: نم توجهی شونه بال انداخت و ب خونسرد
 ! شهیجوره نم چیکه؛ ه یبخور

 یبا دهن یبهش انداخت و گفت: چرا نشه؟ من مشکل ینگاه جی متعجب و گ ثمیم
 نداره.  بی ع خورمی ندارم، م

تو   شهی گفت: کال نم ثمیبه حرف م توجهی کج کرد و ب نی لبش رو به سمت پا  یگوشه
 !... یرو بخور  از ین یدهن

طور که کالفه با کف  فوت کردم و همون  رونینفسم رو به سمت ب یبار من حرص نیا
  بیتو بخور؛ ع  م؟یکار کن یمعراج پس چ یزمزمه کردم: وا  دمیکوبی م ام ی شونیدستم به پ

 .خورمیبخوره، بعدش من م  ثمینداره بعدش م

  کردیهاش رو درشت م طور که چشمحالت مسخره صورتش رو جمع کرد و همون  به
 . گهید یخوری رو م ثمیم  یون موقع تو دهنکرد؟ ا یچه فرق ؟یگی گفت: عع راست م

هام گرفتم و  دندون  ریام رو ز هاش، پوست لب خشک شده جر و بحث  نیاز ا  خسته
اول تو بخور، بعد من   ایهام دوخت و گفت: خب بکندم، که نگاهش رو به لب  یحرص

 ...خوره؟ی م ثمیم می دیبعد م خورم،ی م
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ها زمزمه کرد: بابا مگه تو  حرف   نیاز ا  به حرف اومد و مثل من خسته ثمیمن م  یجا به
 بدت...  یاز دهن

  دیبابا! آقا اصال شا  یو گفت: ا   دی پر ثمیحرف م ونی شده م یبار معراج بود که حرص نیا
 . ادیبدم م یمن از دهن نکهیبه ا یداد  یریرو بخورم؛ چه گ از ین یمن دلم بخواد دهن 

واسه   یمطمئن شدم جواب نکهیسوق دادم و بعد از ا  ثمیرو به نگاه متعجب م جمی گ نگاه
رفتم  فمیگرفتم و آروم از جام بلند شدم؛ به سمت ک  ن یگفتن نداره، دست راستم رو به زم

تلو تلو   ادی طور که پر درد از رفت و آمد ز و همون   دمیکش رونی رو ب گهی د یو بطر
 !...دیرو بخور  یون بطرشماها ا خورم؛ی م یبطر نیاز ا   منگفتم: بابا اصال  خوردمی م

 

بهم انداخت که   یجا کرد و چپ چپ نگاهدستش جابه یخودش رو تو  یبطر معراج
و ما رو سه   یداشت گهید  یبطر هیو گفت:   نشستم ی جام م یداشتم آروم دوباره تو

  ؟ ی ساعته معطل کرد

از   م؟یافتاد ر یدره گ هیوسط  ینیبیمتقابال چپ چپ نگاهش کردم و گفتم: مگه نم منم
  ریگ نجای و ا میاومد   م؟ی اصال از کجا که بدونن ما کجا  ایدنبالمون؟    انی ب یکجا معلوم ک

 . میگفتم حداقل آب داشته باش م؛یافتاد 

رو   یبطر نگفت و فقط نگاهم کرد که با درد و زور دست چپ رو تکون دادم و  یزیچ
حبس کرده بودم دست راستم    امنه یس ی طور که نفسم رو از درد توباهاش گرفتم؛ همون 

طور رو دوباره به دست راست دادم و همون  یرو به درش گرفتم و فورا بازش کردم؛ بطر
 کم!   یلیخ  د،یفقط کم بخور د؛ی: بخورمگفت فرستادمی م  رونیکه نفسم رو ب

کوچولو    کی رو باال بردم  یسر تکون دادن و منتظر به من نگاه کردند که آروم بطر   فقط
 . دمیازش سر کش

 .هیام تر بشه کافخشک شده  یکه گلو  نیاما هم خواستی م شتر یب دلم
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تر قورت دادم و به اون دو تا نگاه کردم که مثل من اول معراج  بار آب دهنم رو راحت  نیا
 رو سمت من گرفتند.  یآب خوردن و بطرقلوپ از   هی ثم،یو بعد م

  رونیب فمیاز ک  یاخودم رو دوباره با همون زحمت بستم و بعد دستمال پارچه  یبطر منم
 .دمیکش

  کردندیمتعجب پسرها که من رو نگاه م   یهاافهیبه ق  رهی مرطوبش کردم و خ  یسخت با
 .دی بمون نطوریکه ا شهیگفتم: صورت هر دوتاتون پره خونه؛ نم

  واریبه د کردی م یکه سع ی و در حال دیطور نشسته عقب کشودش رو همون خ ثمیم
 ...یبده زمزمه کرد: اره ول هیپشتش تک

و    دمیاش کشگونه  یادامه بده دستمال و رو  نکهیبه سمتش رفتم و بدون اجازه به ا  آروم
 ادامه بده؟    ؟ی چ یگفتم: ول

  یانداخت و به جا نی هام خجالت زده سرش رو پابه چشم ینگاه مینزد با ن یحرف
اخمو معراج به کارم ادامه   افهی به ق ینگاه مینزدم و با ن  یشد؛ منم حرف رهیخ یاگه ید

 دادم.

به زخم   ینگاه میصورتش رو پاک کردم و با ن ی خون رو شیکامل، اما کم و ب نتونستم
 د. و رو بهش لب زدم: تموم ش  دمیسرش، عقب کش هیجزئ

تشکر کرد که نگاهم رو کامل سمت معراج   یرو آروم باال آورد و با لبخند نگاهش
طور که سرش رو  جا شد و همون تو جاش جابه  کمیبرگردوندم و به سمتش رفتم که  

بده خودم  ؛یدنده گفت: الزم نکرده صورت من رو پاک کن هیغد و  د،یکشی عقب م
 .تونمی م

  ینمناک کردم؛ بعد آروم رو گهی بار د هیدستمال رو به حرفش کنارش نشستم و  توجهیب
 .دیکه صورتش رو از درد جمع کرد و عقب کش دمی اش کشزخم گونه

دوباره مشغول شدم   دادم،ی لب م  ریکه ز  یبهش انداختم و با فحش ینگاه چپ چپ  کالفه
 . ستادی ا  حرکت ینکرد و ب  یبار برعکس دفعه قبل مقاومت نیکه ا
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 بودند.  دهی شدم که به صورتش چسب ییها مشغول پاک کردن خون و خاک  اطی با احت منم

 ینی چقدر از شروع کارم گذشته بود و من چقدر جلو رفته بودم، اما با سنگ دونمینم
  یکیهاش دوختم که لبخند کوچو نگاهم رو به چشم   دمینگاهش، کالفه دست از کار کش

 . دمایشنیزد و آروم گفت: فکر نکن صدات رو نم 

   ؟ی کر کردمی : مگه من فکر مدمیپرس یاابروم رو باال انداختم و با تک خنده   یتا  هی جیگ

ابروهاش نشوند و   ن یب یزیلبش رو خورد و در عوض اخم ر  یلبخند رو  یحرص
 .گمی پاشو رو م یکرد ی و التماس م  یکرد ی م هیموشکافانه لب زد: نوچ! اون موقع که گر 

بگم بستم؛ بعد دوباره دستمال رو به   یزیچ نکهیکرده دهنم رو باز کردم و بدون ا   هول
   ؟یشدیبلند نم  یدلخور زمزمه کردم: پس مرض داشت کممیکردم و   کی صورتش نزد 

طور که  دستم گذاشت و همون  یهاش نشوند و نرم دستش و رولب   یرو  یلبخند   دوباره
  نکهینه ا شد؛ی مانعم م یز ی چ هیم، اما پاش خواستمیکرد گفت: م  یاز صورتش دور م

نه  دم؛یشنیمن و گرفته بود. فقط صداهاتون رو م  یزیچ هیخودم بخواما، انگار  
 بخورم.  نتکو تونستمیحرف بزنم، نه م  تونستمی م

و گفتم: به هر   دمیکش رونی بزرگ و داغش ب یهادست  ری نگفتم و دستم رو از ز  یزیچ
 گردن من. افتهی خونت ب ی ریبم یافتیبودم ب دهی! گفتم که ترسستیحال مهم ن

نگاهش رو ازم   «ی گیلبش رو پررنگ تر کرد و با گفتن »باشه، تو راست م یرو  لبخند
 ثمیچشم به م یطور که از گوشه فوت کردم و همون  رونی نفسم رو ب یگرفت که حرص
 ه مشغول شدم.دوبار  کردمی کنجکاو نگاه م

بکوبن تو   خوانی تا عمر دارم م  گهیبودم چهار تا کار احمقانه کردم، د دهیمن ترس  حاال
 سرم.

معراج ننداختم و تو افکار خودم غرق بودم که   پروای ب یهاها و نگاه به حرف  یتی اهم
 ...هوی
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و  از درد زدم   یغیمشتش گرفت و خواست تکون بده که ناخودآگاه، ج  یچپم رو تو دست
 خودم رو عقب پرت کردم.

 شکسته؟   ینیبی معراج؟ مگه نم یکن یکار م یچ -

از کنارم بلند   ثمیم  یصورتم گذاشتم که صدا   یرو از درد جمع کردم و دستم و رو امافه یق
 معراج؟   یکار کرد  یچ  از؟یشد ن یشد: چ

 ثمیکه به م یا کرد و با چشم غره  یظیغل هام به معراج زل زدم که اخمانگشت  یال از 
 یچ نمیبب کردمی داشتم نگاه م از؟ ین یاریدر م ی باز  یرو به من گفت: چرا کول رفتی م

 شده؟ بده من دستت رو! 

همم  یتو  یافه یبه ق یطور که نگاه چپکصورتم کنار زد و همون  یرو از رو  دستم
  ینگاه میدستش گرفت و با ن یتر تورو دوباره، اما محتاط  امگه یت د دس  انداخت،ی م

 . از ینشکسته ن نیبهش گفت: ا 

چرا مثال    گم؟یمن دروغ م یگ یم  یعنیتر کردم و حق به جانب گفتم: رو پررنگ  هاماخم
 به دروغ بگم دستم شکسته؟   امیب دیبا

  فرستادی م رونی که نفسش رو با حرص ب یو درحال  دیهاش کشبه چشم یدست کالفه
گفتم   یبه آدم. من ک  یبپر ی ابهونه  هیفقط دنبال   ؛یمشکل دار شهی زمزمه کرد: کال از ر

 کوفته شده و در رفته.  کمیدستت نشکسته؛ فقط   گمی م ؟ی گیدروغ م

  ای دیکنی م  زیلب زدم: مستر دکتر معراج، دارو هم تجو  یشخند یباال انداختم و با ن ییابرو 
   د؟یدی م  صیفقط تشخ

داشت دستم رو فشار   یطور که سعبرام نازک کرد و همون  یدخترها پشت چشم مثل
قشنگ از ورمش    نیسرکار خانم؛ ا  ستیدسته شکسته ن هیشب اشیچ یه نی بده گفت: ا

اما تو باهاش کار    ،یتکون بد  یتونستی معلومه که چشه، بعدشم اگه شکسته بود اصال نم
 .یکن یم
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دستم بزنه که  یرو  یباال انداخت و خواست حرکت ییابرو  روزمندانهی نگفتم که پ یزیچ
 دست ما نشست. یهم رو   ثمیدست مردونه و بزرگ م

نارمون نشست و رو به معراج گفت: نکن که آروم ک میو منگ بهش زل زد  جیدو گ هر
 اش،یشکونی از دست در اومده و شکسته؟ نشکسته باشه هم م یدونی م  یمعراج! تو چ

 ولش کن! 

شده   زیر ی هاطور که با چشم دست معراج رو کنار بزنه که مقاومت کرد و همون  خواست
 کار نکنم. ی کنم چ کاریچ دونمی گفت: بلدم! خودم م کردی نگاهش م

زل زدم که آب دهنش رو صدادار   ثمیمتعجب و پراضطراب به صورت در هم م یافه یق با
 قورت داد و پرحرص گفت: ولش کن!...

زمزمه کرد:   یدستم رو رها کرد و با پوزخند یاولش فقط نگاهش کرد، اما بعد مکث معراج
 وقت نخورمش.  ه یدوست دخترت رو؛   ری بگ ایبه من چه اصال ب د،یاوه ببخش

نگه داشتم    ثمیصورت م یچرخوندم و در آخر رو  نشونیگرد شده نگاهم رو ب یهاچشم  با
تک   کردی م یطور که سعو همون  دیبه گردنش کش یاز برخورد تندش دست  مونیکه پش

قهر  کنه؛ی از من به تو توجه م شتریبکنه زمزمه کرد: فعال که دوست دخترم ب یخنده زور
   ه؟یچ یکردنت برا 

گفت:  کردی تر مطور که پوزخندش رو پررنگ ابروش رو باال انداخت و همون  یتا   هی معراج
دوست    یبرا  دیآدم با  ؟یکنی م هیچه کار   نیخانم ا از یخب ن ؟ی ناراحت ن یآها پس از ا

   ؟یرسیبذاره؛ چرا بهش نم هیپسرش از دل و جون ما

جوابش و بده که متعجب و منگ   خواستی و م دیهم کش یهاش رو تو هم اخم  ثمیم
  نیا یچ  یعنیاصال؟  دیگی م  یچ دی! دار دیستی وا دیستیو گفتم: وا   دمیحرفش پر  نیب

 ه؟ یدوست دختر ک یحرفا؟ ک

گفت: من دوست دختر   یابا لحن مسخره   ثمیزد و با اشاره به م یشخندین معراج
 . میریگی قلوه م مید یبه هم دل م  یامکیبعد پ ثمم؛یم
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دل ندادم   ی: من به کسدمیلب غر  ر یرفتم و رو به معراج ز  ثمیبه م ی اچشم غره  یحرص
   ؟ی گیم  هیها چچرت و پرت   نی و قلوه نگرفتم! ا

که  ثمی من و م ی هابه دست  رهیطور که خنثار جفتمون کرد و همون  یپوزخند دوباره
 زمزمه کرد: کامال معلومه.  کردی هم بودند نگاه م یهنوز رو 

لب   ری و ز  دیبرگردوندم که هول دستش رو عقب کش ثمینگاهم رو به سمت م کالفه
  خواستمی کرد و رو به معراج گفت: بس کن معراج! من فقط م یکوتاه یمعذرت خواه

 که... 

اصال حوصله ندارم؛ هر   ثمیم  الیخی و کالفه و خسته گفت: باشه ب  دی حرفش پر  ونیم
 . دیبگ شماها یچ

منم   د؛ی کش قیبه ما نفس عم توجهی هاش گذاشت و بچشم  یساق دستش و رو بعد
  یبرگردوندم و نگاهش کردم که شونه باال انداخت و ب ثمیسرم رو با حرص به سمت م

 نداره به خدا. یصدا لب زد: به من ربط

و به اونم اشاره   رفتمی م یا گه یطور که آروم به سمت دکردم و همون  زیرو ر  هامچشم
   م؟ یدار یلب زدم: ما مگه با هم رابطه اون جور  ادیسمتم ب  کردمی م

 لب گفت: نه نه اصال! ر یرو به دو طرف تکون داد و ز  سرش

  هی شنوه، ی مطمئن شدم معراج صدامون رو نم نکهیفاصله گرفتم و بعد از ا  کمی بازم
صحبت    کمی  میا قرار نذاشتگفتم: مگه م  یکنارم نشوندم و حرص ثممیگوشه نشستم و م

 ...یو رفت و آمد برا  میکن

 و فورا گفت: ازدواج بله!  دیحرفم پر   ونیم

 تکون دادم و ادامه دادم:... دی تا  یرو به نشونه سرم

 

   م؟ینفهمه ما باهم در ارتباط  یقرار نبود کس مگه
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 من نگفتم.  د،ی انداخت و لب زد: خودش فهم نی نگاهش رو پا شرمنده

هام رو گرد کرد: دروغ و چشم د یحرفم پر  ونی معراج م  یبگم که صدا  یزیچ خواستم
 خودش گفت. گهیم

که   یانداختم و درحال زدی نگاهم رو سمت معراج که تو همون حالت حرف م متعجب
تر آروم  دمی کشی اونم طرف خودم م  ثمیلباس م یرفتم و با گرفتن گوشه  یعقب عقب م

 ! دیخودتون گفت گهی که م نی لب زدم: ا

به معراج زمزمه کرد: درسته خودم   یدهنش رو صدا دار قورت داد و با نگاه چپک آب
 زد بهم. یدست هی یعنی  رون؛یب دیگفتم، اما با زور از زبونم کش

  گه؛یداد: بازم دروغ م هاش رو از هم باز کرد و جوابش رومن لب  یمعراج به جا   دوباره
 اش رو دارم.خودش اول گفت شماره 

که انقدر    نیدوختم که رو به معراج کرد و بلندتر گفت: اول ثمیرو به م امی حرص  نگاه
رو   از ین یخودت شماره  یکه بله من گفتم اما تو گفت ن یما رو گوش نده؛ دوم یها حرف 
 منم گفتم دارم. ،یندار

هاش برداشت و  رگردوندم که دستش و از رو چشمب  یکینگاهم رو سمت اون  باز 
گفت: نذار دهنم  دیکشی خط و نشون م ثمیشده واسه م زیر ی هاطور که با چشمهمون 

 !...ای لو داد ای رو باز کنم بگم چ

کرد و گفت: اصال ما   یچند تا سرفه مصلحت ثمیباز نگاهم رو برگردوندم که م  جیو گ  منگ
   م؟یکنی بحث م میچرا دار 

اصال توجه   د؛یجوابش رو نداد که رو به من کرد و گفت: شما ادامه حرفتون رو بگ معراج
 .دینکن

تکون دادم و خواستم ادامه حرفم رو بگم که دوباره   دی تا یبه نشونه یسر سردرگم
چرا به   نکهی ا  از ی! حرف نهیچ چی پ چیپ نیا فهممیو گفت: من نم   دیمعراج وسط حرفم پر

نکرده ما به   ییکنه که خدا یکار  ا یکنه  یکه حاال بخواد فضول یمون گفتاز رابطه  اروی  نیا
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کار   یو چ  دیکنی کار م یکه شما چ ستیبرام اصال مهم ن نکهیحرف منم ا  م؛یهم نرس
نجات بدم، بذار   یو برادرم رو از دست تو افع قمیرف خوادی هم دلم نم گهی و د دیکنینم

هاش به درد اصال حرف  ثمی م  ست،یکه اصال مهم ن ثممیخودش بدبخت بشه؛ حرف م
 تمام!  ست؛یبخور ن

از   کردی م  یطور که سعو همون  دیکش  یقیهمه تند تند حرف زدن نفس عم  نیاز ا  خسته
! تو  میز یبه سرمون بر یخاک  هی   دیها پاشحرف  نیجاش بلند شه زمزمه کرد: بهتره به جا ا 

پس  م،ی بمون نجایا  میتونیما هم نم  اد؛ی کمک ما نم یچکیه یو نصفه شب یکی تار  نیا
 . میکن دایپ یراه ه ی  میافتی بهتره راه ب

که آروم آروم به سمتش قدم بر   یهاش، منم از جام بلند شدم و درحالاز حرف  دلخور
فضوله من  ای بگم که به معراج ربط نداره  خواستم ی ! من نمرمیگفتم: نخ داشتمی م

 فقط...

تمومش کن! من االن اصال   از یسکوت باال آورد و لب زد: باشه ن یو به نشونه   دستش
ام هم  گشنه  دایچون شد م، یکن دایواسه خالص شدن پ  یراه هیحوصله ندارم؛ بهتره 

 هست. 

نگاه کردم که دست   اشده یول پ ده یژول  یاخم کرده و موها افهینگفتم و فقط به ق یزیچ
  ثمیو همون طور که آروم آروم و لنگون به طرف م  دیاش کششده   یخاک  یهابه لباس 

پر و بالت رو   ری ز  دیفکر کنم با تتی وضع نی گفت: دستت و بده من پاشو! با ا رفتی م
 . رمیبگ

بغلش رو   ر یبلندش کرد؛ ز  ن یزم ی از رو  اطیدراز کرد و با احت ثمیرو به طرف م دستش
 راه افتاد.  دادی گوش م  ثمیم یها طور که به حرف آروم رو گردنش انداخت و همون 

  دامونیتر پراحت  یلیخ میجا بمون نی. اگه هممی بر ییاالن جا  دیمعراج به نظر من نبا -
 .نجایباشتمون ا  دهینفر د هی دیشا کنند؛ی م

برش   یخاک  نیزم یمعراج بود از رو  یها رف که گوشم به ح یرفتم و درحال فمیسمت ک به
 داشتم.
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. از ظهره ما  کردندی م دایهمه مدت پ نیکنند تو ا  دایپ خواستندی ! اگه ما رو مثمینه م -
  میریبگ  م یراه و مستق نیدنبالمون؟ هم ومدهین یپس چرا کس م؛یشد  د یو ناپد  ستین

 .م یای جا در م هی  میبر

 جلمون رو روشن کنه؟   یدار یزیرو سمت من برگردوند و ادامه داد: چ نگاهش

 ثمیکه م ییام کنار جا کردن چراغ قوه  دا یسرم رو به دور و بر تکون دادم و با پ  متعجب
.  نهیافتاده بود، فورا به سمتش رفتم و با برداشتنش و نشون دادن به معراج گفتم: ا

 ! زهیچ چینورش کمه، اما بهتر از ه

کنارشون رفتم و چراغ رو به   عیکون دادن سر اکتفا کرد و نگاهش رو گرفت که سر ت به
 رومون گرفتم و باهاشون حرکت کردم.روبه  یجاده 

 ...هویو چند ساعت گذشته بود که  میحالت جلو رفت  نیچقدر به هم دونمینم

 :یمعاون_ آوارگان عشق| نسترن قره داغ ری مد

 کردند. توقف

داد  دمیپر ی طور که رو هوا مو همون  دمیکش یبلند  غیکارشون ج نی از ا دهیو ترس جیگ
 بود؟ مار بود؟   یزدم: چ

و هنگ کرده از کارم، فقط نگاهم کردند که با استرس آب دهنم رو قورت دادم و    متعجب
جدا شدند و معراج با چشم   گهید ها هم از هم م؛ اون تکون داد هیچ  یسرم رو به نشونه

هم شد. مار کجا بود؟ ما مگه اصال   تروونهیبود د وونهی زمزمه کرد: د یکیکوچ یغره 
   ؟یکن یم  یطورنی که ا  م یکرد یحرکت

  یم یکه سع یو درحال دمیکش یقینفس عم کنه،ی نم دمونیتهد یوونی ح نکهیاز ا  آسوده 
ام، وسط  و معاون مدرسه ری که نصفه شب با مد دی کردم ترسم رو پنهون کنم گفتم: ببخش

کردم که   یفکر م نی ندارم؟ خب من داشتم به ا دنمی ما؛ حق ترسجنگ گم شده  دونیم
  دیستادی وا هویو به ما حمله کنه؛ بعد شما  ادیب یزی چ ،یمار ،یشغال ،ینکنه االن گرگ

 .گهی د دمیترس
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از ما دور   اطیو با احت دیمن چراغ قوه رو از دستم کش یها بدون توجه به حرف  معراج
 شد. د یناپد  یاهی س یتو  ی ناگهان یلیشد و خ

ابروهاش    نیب ینگاه کردم که از درد اخم ثمی اتفاق متعجب به م  نیاز ا  ده یترس منم
 . کردی معراج باشه نگاه م زدی که حدس م  یینشونده بود و با دقت به جا

که چند قدم   گهید  زهیچ ا ی  دیافتاده باشه ترس یاتفاق بد  نکهیمثل من از ا دونمینم
چرا صدات در  هو؟ی یبلند گفت: معراج! کجا رفت یلنگون لنگون جلو رفت و با صدا 

   اد؟ینم

طور که  نگاهش رو به من دوخت و همون  ثمینشد که م افتیاز جانب معراج در  ییصدا 
بمون،  نجا یتو ا  از یبه سمتم برداشت و نگران لب زد: ن ی بازور راه بره، قدم کردی م یسع

 پسره باز چش شد.  نیا  نمیمن برم بب

بود، خونسرد گفتم: باشه   تیکه درواقع  یزیدهنم رو با صدا قورت دادم و برعکس چ آب
  یمرد چ یبه ه یاجیو من احت  ستی ن کی اصال تار نجایا ترسم،ینم یچی برو! من از ه

 ندارم.

فقط سر تکون داد و ازم دور   توجهینه، اما ب ای هام رو گرفت  صحبت   یکهیت دونمینم
 به جهنم.  یلب زمزمه کردم: بر ری و ز   دمیکوب  نیراستم رو به زم ی شد که با حرص پا 

 رفت. دمی د یگم شد و از جلو   یاهیمعراج داخل س  نیهم ع ثمیهمون لحظه م که

 *** 

 ثم ی#م

 

 که معراج رفته بود قدم برداشتم.  ییجدا شدم و به سمت جا از یاز ن اطیاحتو با    آروم

و   ترک ی دور و برم نزد  یهاواره ی چقدر جلو رفته بودم که حس کردم د قیدق دونمینم
 . شهیتر متنگ  رم ی که م یراه
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وجود داره؛ هوا هم که   یکم یلیخ ژنیاکس  کردمی داشتم و احساس م یخفگ حس
 .دیدی جوره چشمم جلو رو نم چیبود و ه کی تار کهیتار

حرکت کردم و   که ناچار به جلو  دمینشن یهم چند بار معراج رو صدا زدم اما جواب باز 
نور کم   دنیبرخورد نکنم، با د ی زیتا با چ دادمی طور که دستم و جلوتر تکون مهمون 

 به سمتش رفتم. یجون

متوجه معراج   دمیرس یو وقت شدی تر رو و پر نورتر منور بزرگ  رفتمی م  جلوتر یچ هر
شما رو قال   خواستمی من م د ی: شاگفتی شدم که چراغ قوه رو تو صورتم گرفته بود و م

   ؟یبذارم در برم، چرا دنبالم اومد 

طور که  هام رو بستم و همون چشمم انداخته بود، چشم  یکه معراج تو  یشدت نور از 
  یلیور کور شدم! تو خ: اون المصب رو بکش اون دمیغر  گرفتمی صورتم م یجلو  دستم رو
چرا انقدر   شم؛ یکجاست دارم خفه م نجایا ؟یکنی کار م یمعلوم هست چ چیه  ؛یغلط کرد

 خفه است؟  

تونله؛   هی  نجایگفت: ا  یدواریکرد و با لبخند ام  تی چشمم به سقف هدا یرو از رو  چراغ
جنگ، پس قطعا اون سرش بازه و راه نجات ماست!   یبوده تو  یاحتماال راه ارتباط

 احتماال. میرسی م  میبر میرو مستق نیهم

  نکهیلب زدم: ا  یشدم و با لبخند کمرنگ کی بهش نزد گهید  کمیخبرش،  نیزده از ا ذوق
 . میو بر  اریرو هم ب از ی! برو نهیعال

  ه؛یفرصت عال هی نی ا ثمیباال انداخت و گفت: م ییابروزل زدم که بدجنس  اشافه یق به
 . میشی از شرشم خالص م م،یدر بر می رو قال بذار از ین ایب

  زمیدختره چه ه نیا دونمی: من نم دمیلب غر ری و ز  دمیهم کش  یتو یرو حرص هاماخم
کنه  یگناه داره؛ من پام درد م ارشی! برو بیکنی م  یطورن یبه تو فروخته که ا یتر
 برم. تونمینم
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دوست    یترس یاما نم  رمیزد و گفت: م  ینگاهم کرد، اما بعد پوزخند رهیخ یه یثان چند
 دخترت رو بخورم؟  

برو    ای لب زدم: ب یاکنترل شده  یبهش انداختم و با صدا  یچشم نگاه بد یگوشه  از 
  ست،یرت اون دوست دختر من ن ! انقدرم نگو دوست دختاریمن رو درن یمعراج صدا 
 مفهومه؟  

گرفت و خواست   میکه ازش اومده بود یچراغ رو به همون راه  حرفی نگفت و ب یزیچ 
 حرکت کنه که...

 

 باال رفت. از ین غیج یشد چراغ خاموش شد و پشت بندش صدا  یچ دونمینم

 .ادیور خفه شدم؛ نفسم در نمبکش اون  ؟یکنی کار م یمعراج چ ییوا  -

بگم که پشت بند حرف   یزیتکون دادم و خواستم چ کی تار یفضا  یدستم و تو  متعجب
امون بده برم کنار خب  ؟یکنی کار م یمن چ  یدست و پا ریز  از ین ییمعراج داد زد: آ  از،ین

   ؟یانداز ی چرا لگد م

ذهنم نقش بسته بود چند    یکه تو  یو تصور نم یبب یزیچ تونستمی نم نکهیاز ا یعصب
  از یمعراج؟ چه خبره؟ ن یکنی م  یدار ی: چه غلطدمی قدم به سمت راست حرکت کردم و غر

   ؟یکنی کار م یچ  نجایتو ا 

  یتی صداشون کردم، بازم اهم نکهیبودند که با وجود ا  یتی تو چه وضع قیدق دمیفهمینم
 هاشون ادامه دادند.ندادند و به صحبت 

 .کهی معراج؟ تنه لشت رو جمع کن؛ له شدم مرت یکنی کار م یعه چ -

 که چه خبره.  نمیب یکنم خب؛ نم دایچراغ رو پ نیمن ا   ستایوا  ؟یزنیعه چقدر حرف م  -

زانوهام نشستم که دوباره   یچسبوندم و رو میکه توش بود یتونل واری دستم رو به د  منگ
 بلند شد. از ین یغیج یصدا 
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 بکش عقب، اهه!  کمیات رو  حداقل کله  نم؛یبی نحس تو رو م یافه یخب من که دارم ق -

 ! ستای کردم وا داشیپ ناهایبابا از خداتم باشه؛ ا سیه -

  هویاومده که  شیپ یهر دو قطع شد و من همچنان منتظر بودم تا بفهمم چ یصدا  بعد
 فضا رو روشن کرد.  بایسقف تونل پخش شد و تقر   ینور چراغ قوه رو 

 و معراج دوختم که کنار هم نشسته بودند. از یو متعجب نگاهم رو به ن  کنجکاو

که   کردی اش منظاره  یو معراجم با لبخند بدجنس دادیداشت دستش رو ماساژ م از ین
 من به سمت من برگشت.  جیو گ یحرص  ی گرفت و با صدا ل ی تحو  ی اچشم غره 

   د؟یکنی کار م یچ دیبدونم چه خبره؟ معلوم هست دار هشیم -

لب زد: داشتم  وفتادهین ی اتفاق چیانگار که ه ال،یخیباال انداخت و ب یاشونه  معراج
 افتادم رو دستش. از،یخوردم به ن  رفتمی م

 دستش؟   یابروم رو باال انداختم و زمزمه کردم: رو  یتا  هی یعصب

  ادیرو خودش ز  ایابروش رو باال انداخت و گفت: رو دستش   ی تا ه یاونم مثل من  که
 . کهینداره! به هر حال از عمد که نکردم؛ تونل تار  یفرق

  انداختم که معراج ادامه داد: حاال زدی نم یو حرف  کردی که مظلوم نگاهم م از یبه ن ینگاه
  ژنیاصال اکس م؛یخالص ش  نجایتا از ا  میافتیراه ب  ترع یخودش اومده بهتره سر  از یکه ن

 نداره. 

سکوت کردم که خودش آروم از جاش پاشد و دستش رو طرفم گرفت که به اجبار   بازم
 گرفتم و از جام بلند شدم.

داشتم   یع رو به معراج گفت: ه یاز ما از جاش بلند شد و با نگاه حرص دیهم به تبع از ین
 ؟ ی بر یقال بذار یخواست ی من رو م دما؛یشنی صدات رو م
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داشت تند تند حرف بزنه  ی طور که سعنگاهش رو سمت سقف برگردوند و همون  بعد
  تی نه امن ابونیوسط ب یبا دو تا انتر و منتر ولم کرد  گه؟ید ینیبی خودت م ای گفت: خدا

کمتر    یفرستادی رو م لتیو اسراف  لی به جون خودت اگه اعزرائ ؛یدارم نه روح یجان
  یبکش یخوای اگه م  رتا؟یباال غ یما درست کرد  یبرا  یتیچه وضع نی . انایتا ا دم یترسی م

   ؟یکنیدفعه صاعقه بزن درجا خشکم کن، چرا زجر کشم م  هیخب 

  نیگفتم: بب دادمیرو ماساژ م  امی شونیکه پ یو درحال  دمیهم کش یرو کالفه تو  هاماخم
 ما... از ین

  یچیه یک یلب زمزمه کرد: تو   ری بزنم ز  یاجازه بده حرف  نکهیو بدون ا  دیحرفم پر   ونیم
 .نجایا  یاومد   ییو تنها یاونجا ولم کرد  شهینگو که هنوز باورم نم

دستش رو به بدنش فشار داد و جلوتر از ما حرکت کرد   یکار رو حرصطور طلبهمون  بعد
  از یبه ن یایکردم و دنبالش راه افتادم و معراج هم با دهن کج   یاکه به ناچار پووف کالفه

 . کشهی م  نینکشه غرغره ا  نی جونه؛ م ی: بال دیکنارم حرکت کرد و غر

دستش گرفت و   یبهم نداد و آروم دستم رو تو  یتیبهش انداختم که اهم یچپک نگاه
 کمکم کرد راه برم. 

  دمیکه باالخره به سر تونل رس  میروال حرکت کرد ن یبه هم یگفت چند ساعت شهیم  بایتقر 
کرد که   یکار  اومد،ی آسمون باال م یکه تازه تازه داشت تو  یو با خروجمون، هجوم نور

 صبح شد؟   یهام رو ببندم و بگم: آخ کناخودآگاه چشم 

 چشم دوختم. به اطراف جیهام رو از هم باز کردم و گآروم اروم چشم  از یحرف ن با

 !...ستین میکه بود  ییاونجا   هیاصال شب نجایا -

 اون جا نبود.  هیشب اش ی چیه نجایا  گفت؛ی م راست

 ! یچیه ،ینه آدم ،یم ینه س ،یحصار نه

 گرفته بود. یخاک   ی هاو تپه   یخال ابونی نبود و تمام فضا رو ب نجایا  چکسیه
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ظهر   ی هاک یکه نزد  دادی نشون م نی قدرها گرم نبود، اما همبود و اون  شی گرگ و م  هوا
 کنه.  لی فصا تحم یرو تو  یاد یز  یقراره گرما

داشتم و دلم   نجای نسبت به ا  یخاص ی بیچرا، اما دلشوره و حس غر  دونمینم
 برگردم اما... امیقبل  ی تونل به جا نی از هم خواستی م

 

ور چرخوند و با  اون  ورن ینگفتم و چشم به دهن معراج دوختم که سرش رو به ا یزیچ
  نجایاز ا گه؛ یبوده د ری ! مسمی بر میراه و مستق نی تکون دادن سرش، نامطمئن گفت: هم

 .اومدندی م رفتنی م

طور که  رو به خودش فشرد و همون  فشیک از ینزدم و چند قدم جلو رفتم که ن یحرف بازم
که از   ستیدارم؛ اصال به دلم ن یبیگفت: من حس غر   کردی و اطراف نگاه م  نگران به دور

 .  میجلوتر بر نیا

رنگش رو که تک و توک از    ییخرما  یکه موها  یرو سمت ما چرخوند و درحال نگاهش
ادامه داد: کاش از اونجا تکون   فرستادیزده بود، داخل م  رونیاش بکنار مقنعه 

 .کردندی م  دامونیباالخره که پ م؛یخوردینم

مهم   گهیو زمزمه کرد: د  دیداخل موهاش کش یآروم از من جدا شد و کالفه دست  معراج
 . میبهتره تا آخر بر م؛یکه اومد هی! راهستین

پره سنگ   خاک زبر و یخم شدم؛ دستم رو آروم رو کمیرو از اون دو تا گرفتم و  نگاهم
 گذاشتم و تکون دادم.   زهیر

بهش  خواستمی ممکن بود و من اصال نم ر یاما غ رفت،ی سرم رژه م ی مدام تو  یزیچ هی
  دمیجام صاف شدم که د ی و دوباره تو دمیکش یقی نفس عم نیفکر کنم؛ به خاطر هم

 هستند. یو منتظر حرف کنندی به من نگاه م رهیهردوشون خ

 . میکن سکیر  دیبا م،یاومد   نجایتا ا  ی وقت  گهیجلو! د  میبه نظر منم بر -
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ها گذاشتم  سنگالخ  ی پاره پوره شدم و رو یها سر تکون دادند که لنگون لنگون کفش  فقط
 و جلو رفتم.

 .می دنبالم اومدند و حرکت کرد حرفی هم آروم آروم و ب هااون 

 . میرفت میو مستق میگرفت شیتونل بود رو پ یرو که روبه یری مس  همون

پرت کرد   نی زم یخودش و رو  بود که معراج  دهیآسمون رس یهاآفتاب وسط  گهید  بایتقر  
تو رو خدا   شم؛ی بابا! گرمه، دارم خفه م یداد زد: ا  خت یری طور که شرشر عرق مو همون 

 جون ندارم.  گهید دینیبش کمی

  نیزم یرو کردمی م یطور که سعرو گرفتم و همون  امی شونیپ یبا حرفش عرق رو  موافق
 لب زدم: آره منم موافقم. نمیبش

  یزانو زد و ب نی زم یدرمونده و گرما زده، رو  یافه ی هم با ق از یمعراج جا گرفتم که ن کنار
 گرم!  یلیحال زمزمه کرد: گرمه؛ خ

 *** 

 #معراج 

 

 

هممون   م؛یدونی مچرخوندم و زمزمه کردم:   اشده یصورت رنگ پر  یرو تو  نگاهم
 مونه!  گرمه 

 هیپشتم تک یواره یبه د کردمی م  یطور که سعبراش نازک کردم و همون  یچشم پشت
شلمچه؛   یاومد یاول که هلک و هلک پاشد  ؟ی کرد  کاریچ گهید ین یبی بده لب زدم: م

کنه! لعنت به   ری رو بخ یخدا سوم ؛یو هممون و آواره کرد   یو ترکوند نی م هیدومم که  
 نشه. یاز تا سه نشه ب گهیکه م یالمثلضرب  نیا
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 غشیج غی ج یاستراحت کنم که با صدا کمیهم گذاشتم و خواستم   ی هام و رو پلک  آروم
رو   ی: چرا همه چ گفتیکار م نگاهش کردم که طلب  یخوردم و حرص یتکون دهیترس

تو   یاز بس گفت ی دخودت خسته نش ؟یکنی گردن من؟ چرا همش منو مقصر م ینداز ی م
   ؟ی تو کرد یتو کرد  ی کرد

از    ریمگه غ  گه،ی تو بود د ریو خونسرد و رک لب زدم: نه! تقص  دمیهم کش یرو تو  هاماخم
   نه؟یا

:  دیغر دادی دستش فشارش م نیطور که بزد و همون  نیزم یبه خاک رو  یچنگ یحرص
ها رو  اگه تو اون بچه   ؟ینداشت یگناه چیتو ه یمن بود؟ مطمئن ری فقط تقص یمطمئن

اردو؛ اگه تو مجبورم نکرده    آوردمشونی م خوردم ی من شکر م  یکرد ی م  تیآدم ترب نیع
ام جدا بشم؛ اگه تو سر به سرم  از خانواده  کردم ی من غلط م  امی که باهاتون ب یبود
پرت   نی م دونیم یرو تو  اتی وقت گوش چی من ه  یکرد ی نم امی و عصب  یذاشتینم
وقت   چیوجود نشد من ه یی! اگه اصال تو ستیمن ن  ری تقص یکه بترکه. همه چ کردمینم
   ؟یفهمی رو م هان ی. اشدی نم دایام پاون مدرسه سر و کله  ی تو

و بدون    الیخیتکون داد که ب هیچ ینگاهش کردم که سرش رو به نشونه رهیخ رهیخ
  ریگذار بود، اما تقص ری اثت یل یهات تموم شد؟ ختو حالتم زمزمه کردم: حرف  ری تغ یاذره 

 تو بود. 

خاک    یبرگردم که عصب یدادم و خواستم دوباره به حالت قبل  لشیتحو   یحیمل لبخند
االن   م؟ی هست یتیتو چه وضع یفهمی صورتم پرت کرد و داد زد: م ی دستش رو تو  ی تو

تو هم به اندازه من   ؟یبه نفهم یکال خودت رو زد  ای یفهمی وقت مسخره کردنه؟ تو نم
من و تو    نیب یرابطه دوسو  هیاومده  شیپ که ی ! هر چیاتفاقات مقصر  نیتمام ا ی تو

 بوده.  

ام؛  خسته  ی کاف یو با ناله ادامه داد: بابا من به اندازه  دیکوب نیزم یبا عجز دستش و رو 
اصال قابل   و معاون، دو تا پسر که  ریدارم! با دو تا مد  ی ترس و دلواپس یبه اندازه کاف
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افتادم!    ریو تفنگ و کوفت و زهرمار گ  نیم نی جنگ ب دونیوسط م ستندین نانیاطم
 د؟ یکن یرو سر من خال زیانصافه که همه چ  گهید نی اشدم، گم شدم؛  یزخم

  یبا صدا کرد، ی م  هیکامال داشت گر گهیطور که ددهنش گرفت و همون  یرو جلو  دستش
نه، اون وقت تو چطور   ای  مونمی که زنده م کنمی فکر م نی لرزون گفت: من دارم به ا

 چطور؟  ؟یاریدر ب یمسخره باز  تیوضع  نیا  یتو  یتونی م

دهنش بود به سمتش رفتم و    یدست رو  ی طور که نگاهم هنوز روهمون  ج،ی و گ  متعجب
 آروم...

 

و متعجب نگاهم کرد که صورتم رو از انزجار   دیرو جلو بردم که خودش رو عقب کش دستم
بود داشته باشم لب زدم: آروم   دیبع طی شرا نیکه تو ا  یو حس درد جمع کردم و با آرامش

 ! دستت رو بده من.از یباش ن

نگاهم کرد که خودم جلوتر رفتم و دستش رو از دهنش  رونی طور حنگفت و همون  یزیچ
 . دمیکش قیهام رو بستم و نفس عم صورتش چشم   یخون پر شده رو  دنیکردم؛ با د جدا 

 به دستش نگاه کنم. تونستمی تنم مور مور شده بود و اصال نم تمام 

داخل کف دستش فرو رفته بود و از هر طرفش خون   قینه چندان بزرگ دق یشهیش هی
 .زدی م رونیب

  یو در آخر پرت کرد رو  دادی دستش فشار م یبود که تو  یهمون خاک  یتو   احتماال
 صورت من. 

آخه؟ آخرش با   شهیدنده م هیسر خودش آورده؛ آدمم انقدر غد و   ییچه بال ییخدا نیبب
 . ارهی سر هممون م  ییبال  هی جاشی ب تیعصبان  نیا

 که زد دستش و ترکوند. نیاز ا  نمیو ترکوند، ا نی از اون که زد م اون
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زل زده بود   هاده یسر خودش آورده، مثل جن د  ییده باشه چه بال تازه تازه متوجه ش انگار
 . کردی به دستش و تازه داشت دردش رو حس م

  اطیجا گرفتم؛ دستش رو با احت  قیتاسف براش تکون دادم و کنارش دق یبه نشونه  یسر
 . دستم گرفتم و آب دهنم رو قورت دادم  ی تو

نداشتم و   ی ااالن چقدر درد داره و چقدر زجرآوره در آوردنش، اما چاره   نیا  دونستمی م
 کار رو بکنم. نی مجبور بودم ا

بکشم و به خودم مسلط شم و بعد با صورت جمع شده،  یقیکردم نفس عم یسع پس
گفت و صورتش رو از درد  یاکه آخ خفه دمیکش رونیدستم گرفتم و آروم ب یرو تو  شهیش

 جمع کرد. 

گسش    یاومدن خون چند برابر شد و بو رونیاز دستش، شدت ب  شهیشدن شجدا  با
 همه جا رو برداشت. 

  دیکه با دیفهمی بود و نم ج یانگار گ ازمیکار کنم ن یدونستم چ یکرده بودم و نم  هول
  یها و دست   دهیپر یبرگردوندم که با رنگ و رو ثمیانجام بده؛ نگاهم رو به سمت م یکار

 کرد.  یلرزون فقط نگاهمون م

از خود   شتریمواقع ب جورن یتو ا  دونستمی حساب کنم؛ چون م تونستمی نم نمیا  یرو
که هنوز دور  یاپاره پوره  یه یبه چف ینگاه م یبا ن نیبه خاطر هم ترسه؛ی مصدوم م

گردنش گره شده بود، فورا به سمتش رفتم و از دور گردنش باز کردم و به همون صورت  
زخم رو  یدور دستش ببندم و جا  کردمیم یسع کهطور برگشتم و همون  از یبه طرف ن

خودت رو ناقص   یواقعا انقدر بهت برخورد که زد  یعنیگفتم:  ادیفشار بدم تا خون بند ب
خودت رو به   ید یقول م ؟یش یم  یمنه راض  رهیتقص  یصال بگم همه چبابا من ا  ؟ی کرد

   ؟ی کشتن ند

  ری فوت کردم و ز  رونینگاهم کرد که نفسم رو کالفه ب یاشک یها مظلوم و با چشم  فقط
دختر    هیمگرنه از  ،یاریبزرگ و با فکر و در م  یها آدم  یلب غرغر کنان گفتم: فقط ادا 

 .یتر فکر یتر رو بدو ساله هم بچه یبچه
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با   کردمی م  یطور که سعدستم رو از دستش جدا کردم و همون  ه ینزد که  یحرف بازم
 تحملم برات؟   رقابل یواقعا انقدر غ یعنیرو پاک کنم ادامه دادم:  شیصورت خون نمیآست

  یاش رو باز کرد و با صداخشک شده  یهاهام گردوند و آروم لب چشم ی رو تو نگاهش
 !شتر یب نمیگفت: از ا  ی کم و مظلوم یلیخ

که از   یینثارش کردم و با دهن کج شده و صدا  یااز حرفش چشم غره  یو حرص پکر
 !  شتریب نمیلب زدم: از ا رفتی حرص رو به تمسخر م

  نیپس ببمن هم گفتم:  ارمی کم ن نکهیا  ینگاهم رو تو نگاهش سوق دادم و برا دوباره
 .یترتحمل  رقابل یغ یلیخ  یلیچون تو خ کشم؛ی م یمن چ گهید

حرف نگاهش رو به دستش دوخت که من   یکج و کوله کردن دهنش اکتفا کرد و ب به
 یطور که سعرو دور دستش گره زدم و همون  هیمحتاط چف  یلیهم نگاهم رو گرفت و خ

جنازه   نیگفتم: باز خداروشکر من بودم؛ مگرنه از ا   رمی عقب برم و ازش فاصله بگ کردمی م
 .یداشتید م یرو نبا یجنتلمن باز  نی انتظار همچ

 بود.  ومدهیهپروت بود و به خودش ن یبرگردوندم که هنوز تو  ثمیرو آروم سمت م نگاهم

نگاه    از ینجا خشکش زده بود و فقط به دست  هیمصر،    انیمعبد خدا س یتند هیشب
 .کردی م

 ینگه دار یمعلول ذهن کی که   نیبه عنوان ا  ، یستی ببرم بهز تیوضع نی و تو ا  نیهم
 تحت پوشش.  رمی و م  ادیامدادم به کمکم م  تهیتازه کم  دن؛یم سیبهم تند کنمی م

  دهیهوا زدم که ترس یتو  یهاش گرفتم و بشکنچشم  یوسط و شصتم و جلو   انگشت
  از ینگران سمت ن اومد،ی طور که تازه داشت به خودش مو همون  دی سرش رو عقب کش

 از؟ ین یشد یگفت: چ  دهیرفت و ترس
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  حالیکم جون و ب گردوند،ی که روش رو برم یو درحال  دیهاش رو تو هم کشهم اخم  از ین
 . یو نجاتم داد  یکه لطف کرد  شدمیداشتم سقط م  کمیفقط   ،یچیگفت: ه

بهم   ی که چپ چپ نگاه بد دمیکنم خند یو کفر   ثمیم نکهیا  یبلند و برا  یصدا با
ناخودآگاه   نمیبی رو که م زایچ جورن ی من ا خوام،ی گفت: معذرت م از یانداخت و رو به ن

 نخوندم. یبود که تجرب نمیاصال به خاطر هم  شه؛یحالم بد م

گفت:    کردی طور که به دستش نگاه مبهش نداد و اونم کنارش نشست و همون  یجواب
 با خودت. یکار کرد  یچ نی شماها؟! بب دیکنی چرا انقدر جر رو بحث م ده؟یبد بر یلیخ

بزنه که زودتر دهنم رو باز کردم و   یاش رو از هم باز کرد تا حرفخشک شده  یهالب  از ین
 آب و بده. یگرما، اون بطرمردم از  از ین  یبا غرغر گفتم: وا

هر   د؛یکش رونیرو ب های رو باز کرد و بطر فشیک ثم،ی به م توجهی بازش رو بست و ب دهن
مال تو   نی که نوار نداشت زمزمه کرد: ا یپرت کرد و با اشاره به اون نی زم یدو تاش و رو 

 بود. ثمیو م

 معراج؟   یخوری مال من بود. حاال کدوم رو م نم یاشاره کرد و ادامه داد: ا  یکیاون  به

  ی رو تو از ین یلبم رو کش دادم و سمتشون خم شدم؛ بطر یگوشه های به بطر رهیخ
 تو بخور! دمیبعد م خورمی و من م  نیا ثم،یدستم گرفتم و لب زدم: اون و بده م

  ثممیشدم؛ م یول باز کردن در بطرو مشغ  دمیکش یقیحرف سرتکون داد که نفس عم یب
رو از   یبطر داد،ی لب فحشم م  ریبه من رفت و همون طور که ز  یوحشتناک   یچشم غره 

 برداشت. نیزم یرو

به گوشم   یب ینامفهوم و عج یکه صداها  دم یرو سر کش یبه کارهاش ندادم و بطر یتی اهم
 خورد.

  ست،ین یز یتوهم زدم و چ نکهیه ا روم زل زدم اما بعد با فکر بهنگ کرده به روبه یالحظه 
 گرفتم که   از یآب رو به طرف ن یبطر
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اما فورا   ره یرو ازم بگ ی به هر دو تا دست مصدومش کرد و ناچار خواست بطر ینگاه مین
زمزمه کردم: تو دستت   دمیکشی طور که خودم رو به طرفش مو همون   دمشیعقب کش

 بذار کمکت کنم!  کنه،ی درد م

کردم؛ اونم آب  کی رو به لبش نزد ینشون نداد که کنارش جا گرفتم و بطر یواکنش
 گذاشت.  یبطر یلبه یهاش و رو دهنش رو قورت داد و لب 

دستم رو بلند کردم تا آب داخلش به سمت دهنش بره و خودش هم پشت دستش   کمی
 رو به دستم فشار داد تا باالتر ببرم.

 یشدم که با عجله و تشنه سع مرخش یم ناش رو انجام دادم و زو خواسته  حرفیب
 رو ببلعه. یداخل بطر یها داشت آب 

از پوستش معلوم بود؛ کنار   ی کم یهاشده بود و قسمت  یکی با خون و خاک  صورتش
 باز شده بود و خون روش خشک شده بود.  یکیشکاف کوچ هیابروش  

 فرق داشت.  یهمشگ از یبا ن هیزاو  نیاز ا  چقدر

  نی خوردن داشت مدام باال و پا یکه برا  یادیز  ی اش به خاطر عجله برجسته  ی هاگونه
 .شدی هاش تند تند باز و بسته مو چشم  رفتی م

هول شده و   امره یاز نگاه خ  اومدی بشه به نظر م یطورن ی آب ا  یبرا  نکهیاز ا شتریب
ال دلم خوشم اومده بود و اص یباز  ن یازش چشم بردارم؛ اما من تازه از ا خوادی م

 نگاهم رو جدا کنم.  خواستینم

گفتم، زمزمه کردم: حاال که فکر   یبفهمم چ نکهیلب بدون ا  ریبهش زدم و ز  یرنگکم  لبخند
 . ایستیبدم ن نیهمچ کنمی م

 

قرمز شد و به   یصورتش به کل یول د،ی گلوش پر  یکه تو  یآب ایاز خجالت بود  دونمینم
 سرفه افتاد. 
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که متعجب ازش فاصله گرفتم و خواستم پشتش بزنم که زود تر از   کردی بد سرفه م انقدر
و نگران   دی کمرش نشست و آروم و نوازش گونه به پشتش کوب یرو ثمیم  یهامن، دست 

   شه؟ی م تی زیچ هی تو چرا همش   از؟یگفت: حالت خوبه ن 

بود گفت: چه خبره   اشیشونیپ  یکه رو  یزی رو به سمت من برگردوند و با اخم ر نگاهش
 . گهیخب آروم بده د یعراج؟ دختره رو خفه کرد م

  یکردم و حرص زیچشمم و ر   هیکنم   زیر  زیو ر ثمی م  خواستی که دلم م یو در حال یعصب
 دلسوز! به من چه؟   یخب آقا یدادی گفتم: عع نه بابا؟ خودت م

  یگوشه زل زدم که صدا  هیدر هم به  یهانگفت که نگاهم رو ازش گرفتم و با اخم  یزیچ
 نشست.  نمونیقطع شد و سکوت ب از ین ی هاسرفه 

و   دیرسی تر به گوش مو واضح ترک ی نزد بیعج بارن ی همون صداها اومد که ا بازم
بلندتر از اون صدا بود   یلیشکمم که خ یذهنم رو مشغول کرده بود، اما با صدا یحساب

من بشنوم    نکهیکه آروم و بدون ا ثمیو م از یبه ن ره ی فرستادم و خ رونیب ینفسم رو حرص
   شه؟یم دایپ یزیچ فتیتو اون ک از یگشنمه! ن  منگفتم:   کردندی داشتند صحبت م

  یکرد که حرص فشیک یدوباره سرش رو تو  از یصدام فورا حرفشون رو قطع کردند و ن با
 و بدون حرف منتظر موندم.  دمیهم ساب  یهام و رو دندون 

باالخره سرش رو باال آورد و   اش،ی بزرگ و چرم فی ون کا  یگشت و گذار تو   کمیبعد  اونم
و دارم! فقط فکر کنم    نیگفت: ا  دیکشی م  رونیب تی سکویبسته ب هیطور که با ذوق همون 

 خورد شده. 

داخلش انداختم و با   یمن گرفت که از دستش گرفتم و آروم بازش کردم؛ نگاه   طرف
 و گفتم: نه اون قدر! قابله خوردنه.  دمیکش  رونی ب یکی اط ی احت

که باز هم    میکردم و مشغول شد میتقس نمونیو ب دمیکش رونیهم ب گهیچند تا د  هی
 .د ی چیآزار دهنده تو سرم پ یهمون صدا 

 . زنمی شدم و دارم توهم م وونهید  کردمی م  حس
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کنم که  تی وضع ن ینثار ا یکیفحش رک خواستی شده بودم و دلم م یعصب یحساب
   د؟یشنوی رو م ادی که م ییصداها  نی گفت: شما ا از یهمون لحظه ن

من فکر   اد،ی م ییصداها   هیحرفش گفت: آره آره  د ی به تا ثمینگاهش کردم که م متعجب
 ... ی شنوی اما حاال که تو هم م نه،یم  یو به خاطر صدا  شنومیمن فقط م   کردمی م

تکون دادم و   دی تا یبه نشونه یردو نگاهشون رو به سمت من برگردوندن که س هر
   ه؟یچ یعنی شنوم؛ی گفتم: آره منم م

باال انداختم و گفتم:  یاتکون دادند که شونه  دونمی نم یبه نشونه یسر  جیدو گ هر
 و تفنگه. ری ت  ی. فکر کنم صداهی عیطب نایا گه،ی لبه مرزه د  نجای! ا الیخیب

که تو کل فضا   یبیانفجار مه  یبا صدا یدهنم گذاشتم ول یو تو   تمیسکو یخونسرد ب بعد
 !دی پرت کردم و داد زدم: بخواب نیزم یناخودآکاه خودم و رو از،ین غینشست و ج

به خودم اومدم   یافتاد، اما وقت  یچه اتفاق هوی فهممیشد؛ نم ی بود و چ یدونم چ ینم
 د. تو هوا پخش شده بو یظی همه جا گرد و خاک شده بود و دود غل

 .می نداشت رونینسبت به ب ید یبود و د کی نسبا کوچ یچاله  ه ی  میکه ما بود یجا

فورا از جام بلند  نیاتفاق افتاد، به خاطر هم  نیکه چرا و چطور ا   کردمی درک نم اصال
  هی یو قلبم برا  دی برق از سرم پر دمیکه د یز یگودال رفتم که با چ یشدم و آروم لبه 

 .ستادی لحظه از حرکت ا

آدم پشتش سوار   یادیشده بود که تعداد ز  یجنگ  یها ن یزوم ماش جمیمنگ و گ  نگاه
 .کردمیبه اطراف نگاه م  وحشتناک و تفنگ یافهی بودن و با سر و ق

  یاز دود بود که تو یظیرو پوشنده بود، مه غل دمی د هیکه تو اون لحظه زاو یا صحنه
تکون   هان یماش ی که با نوشته ال اال اهلل رو یرنگ  یمشک آسمون پخش شده بود و پرچم 

 خورد.  یم
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سرم اکو   ی بود که وجود داشت و اسم نحسشون مدام تو یزیچ نینبود اما ا  یکردن باور
 شد. یم

 داعش... -

 

 از ی#ن

 

بود رو   دهیسر و صورتم پاچ  یکه رو  یمنتطره، گرد و خاک  ر یانفجار غ نی از ا دهیو ترس جیگ
شدم که تو   رهیبه معراج خ کردم،ی م طور که پشت سر هم سرفه تکون دادم و همون 

 چه خبره.  نهیداشت بب یبود و سع ستاده یجاش وا 

اتفاق، با هزار زور و زحمت از جام بلند شدم و خواستم کنارش برم که    نیکنجکاو از ا منم
دهنم   یبکشم، دستش و رو  غیبه طرفم برگشت و تا خواستم ج ییهویمنتظره و    رهیغ

 پرتم کرد.  نی زم یگذاشت و رو 

آب دهنم رو صدا دار قورت دادم و   تش،یاز رفتارش و صورت رنگ م دهیو ترس  متعجب
شده معراج؟   یدهنم بردارم زمزمه کردم: چ یدستش و از رو کردمیم   یکه سع  یدر حال

 افتاده؟    یچه اتفاق ؟ یشد ینطوریا  هویچرا  

صداش آروم باشه، با لحن   کردی م  یکه سع یو درحال  دیش کوبسر  یبا دستش تو  محکم
همش عذابه! من گفتم   نجایاردو، من گفتم ا  نیا  امیلب زد: من گفتم نم  یاده یزار و ترس

 خدا ازت نگذره.  یتو اون رو بازور تو حلقم کرد  خورم،ی از اون شربت نم

برگردوندم که مثل من، متعجب به  ثمیهاش نگاهم رو سمت ماز کارها و حرف  جیگ
چه   نی کرده برو باال بب ی باز قاط نیا  ثمیلب زمزمه کردم: م ریو ز   کردی معراج نگاه م

 خبره!...
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انداخت و با تکون دادن سر خواست از   امی نه چندان درست حساب افه یبه ق ینگاه مین
نشوندش و با همون حالت لب زد: از جات پا   نی زم یرا رو جاش بلند بشه که معراج فو

 زدنت. ر یبا ت ننیات رو ببکه کله نیبخدا هم م؛ی نایا  یها ی قربان نی نشو احمق! ما اول

چرا   ا؟ ی: بابا کدمیو غر دمی کش امیشونیبه پ ی گنگ حرف زدنش، دست نیاز ا  یحرص
 خب!... میشده؟ بگو ماهم بدون یچ ؟یزنی حرف م  یطورن یا

کرد به اعصابش مسلط باشه گفت:   یم یطور که سعام کرد و همون حواله یعصب پوزخند
و شر   ری. چقدر بهت گفتم از خیکرد  چارمونیدختر؛ تو ب یتو بدبختمون کرد  ا؟یک از ین ا؟یک
خطرناکه؟   نجا یچقدر بهت گفتم ا  نجا؟یا  اریمردم و ن  یهاسفر بگذر؟ چقدر گفتم بچه   نیا
 راحت شد؟... التیحاال خ ایب

  ا یاز قبل ادامه داد: حاال ب ترده یو ترس تری سرش حواله کرد و حرص ی تو  گهی مشت د هی
شدن حاال اد  نایدر صحنه مانع وروده ا شهیهم  یروها یهمه سال ن نیدرستش کن! ا 

 حمله کنه؟... رانی به ا دی داعش با نجایا م یکه ما اومد یزمان

سرش گذاشت    یکه دستش و رو  کردمی گرد شده و متعجب فقط نگاهش م یهاچشم  با
  ی. همه چمی بدبخت شد  م؛یشد  چارهیزمزمه کرد: ب د یلرز ی که صداش از ترس م یو درحال

 جنگ!  د؟یفهمی نابود شد؛ جنگ شد م

تو شوک  حد  نیدر ا  ثممیم  زدمی از خودم نشون ندادم و حدس م یواکنش  چیه بازم
  ستنین یبعث گهی د نایفرستاد و آروم ادامه داد: ا  رونیباشه که معراج نفسش و آه مانند ب

ده تا رو زجر کش   کشنی دو تا م نایا  کردن،ی م ری چهار تا اس کشتنیاگه اونا دو تا م  از؛ین
 ! خی تا ب خیب ؟یفهمی م برند؛ی م  خیتا ب خی. سرمون و ب کنندی م

بشنوم، آروم از جام پا شدم که فورا   دادمی درصد احتمال نم کیکه  ییزها یاز چ هنگ
   ؟یهممون رو به کشتن بد  یخوای م ؟یکنی م  یچه غلط یمانتوم و گرفت و گفت: دار

از گودال نگاه کردم که   رونیکه معلوم نباشم به ب یبه حرفش ندادم و آروم و طور  یتی اهم
ور  اون  ورن ی ا  یزیچ یبمب ،یا ا گوله و گاه  شدنیدسته به دسته از جاده رد م  ها،ن یماش

 . کردنی پرت م
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  یهاترسناک، همون داعش  یافه ی بلند و ق شیپوش با ر اه ی س یها آدم نیا  شدی نم باورم
 .دنی هوا تکون م  یهاشون و تو شدن و پرچم  رانیباشند که حاال وارد ا  ونیتلوز  ی تو

که   ییهاقراره بشه و سر بچه  یچه جور تمونیتصور کنم که وضع تونستمینم
 . ادیقراره ب ییکجان چه بال میدونستینم

 .دمیفهمی نم دنیجز ترس یزیمرگ بودم و چ  یکه بود، االن تو دو قدم یهر چ اما

بزنم  یلرزون کنار اون دو تا نشستم و خواستم حرف   یحال خراب و دست و پا همون  با
 !...میستین رانی مه کرد: ما انقطه زمز کی به   رهی همچنان متعجب و خ ثمیکه م

 

به موهاش زد و پراسترس ادامه داد:   یمبهوت بهش زل زدم که کالفه چنگ  افهیهمون ق با
  شهیشبه پا نم هیداعش   ست؛ین ران یا  هیشب اشی چی ه نجای! ا میستی ن رانی به خدا ما ا

 .  رانی ا ادیب

ابروهاش نشوند و   نیب یبار نگاهم رو به سمت اون دوختم که اخم  نی حرف معراج، ا با
که   رونیب  میاومد رانی از ا یمعراج؟ ما چطور  یگ یم یچ یفهمی م م؟ ی گفت: پس کجا

 ... یخودمون خبر ندار

راست   ثمیبود گفتم: م دایلرزونم هو  یصدا  یکه تو  یو با استرس دم ی حرفش پر  ونیم
 . میستین رانیمعراج؛ ما ا   گهیم

طور که خودشم از حرفش مطمئن نبود زمزمه  و همون   دیبه صورتش کش یدست کالفه
   م؟یدیند یکه مرز  یدرحال می! آخه چطور از کشور خارج شدمیرانیکرد: ما ا 

عراق   اومدنی از اونجا م زنمی جواب داد: همون تونله! من حدس م ثمیمن م  یجا به
 ! میعراق مطمئنم ما االن تو  نکهیا یعن ی ؛یجاسوس یبرا 

دست   یهام رو طور که با سر انگشت ترس آب دهنم رو صدادار قورت دادم و همون  با
 !... می ر یمی تمومه؛ هممون م  یهمه چ گهی. دمیگفتم: بدبخت شد دمیکشی راستم م



 آوارگان عشق 

337 
 

  یدوباره پاشه لب زد: به جا کردی م  یبهم انداخت و همون طور که سع ینگاه چپک معراج
و    دیبه خودتون بد ینه، بهتره تکون ای  میرانی ا دیو مشخص کن  دیها بزنحرف   نیاز ا نکهیا

 .مایر یبهمون لو م رسنیاالن م نا ی! امیفرار کن دیپاش

 ثممی حرکت بلندم کرد؛ دست م  هیدستش گرفت و با  ینکردم که بازوم رو تو یحرکت
 کمکش کرد تا بلند بشه. اطیو با احت دیمحکم چسب

نکردم و   دنیپرس یبرا  یکنه؛ منم کنجکاو  کاریچ خوادی و م رهیممشخص نبود کجا   قیدق
 بره.  نجایفقط دنبالش رفتم تا از ا 

دنگ  شیش داد،ی طور که حرکتش مرو دور گردنش انداخته بود و همون  ثمیم  دست
 .ننیها داد تا مبادا ما رو بب یحواسش رو به داعش

 . کردی از ترس و استرس ما کم نم یاوجه ذره  چیبود، اما به ه ادی ز  مونفاصله 

دو تا که    نیچشمم به ا هیو  رفتندی ها بود که دسته به دسته جلو مچشمم به اون  هی
 کردند.  یپاشونم نگاه نم یو جلو  رفتن ی تند تند راه م

و پر   دهیترس  یهانفس  یپامون و صدا  ر یز  یهابه جز قرچ قروچ سنگ  ییصدا چیه
 .مداوی اضطرابمون نم

اما ما   شد،ی م  دهینقطه د کی مثل    بای ازمون دور شده بود و تقر ی لیها خاون   نیماش
 .میو قصد استراحت نداشت  میرفتیهمچنان م

خشکم به  یهابه خس خس افتاده بود؛ لب  یجون نداشت و گلوم حساب  گهید پاهام 
  ر یگس خون ز  یکامال ترک برداشته بود و بو  خورد،ی که بهش م یخاطر سرعتم و باد 

 .زدیذوق م  یدماغم، تو 

 دردسرساز من.  ی های اردو و لجباز   نیبه ا  لعنت

 بود؟!.. یچ  گهیبگه نونت کم بود، آبت کم بود، اردو اومدنت د ستین یکی آخه

 لب مرز، شلمچه.  ؟ی چ اونم
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 ! ه؟یچ گهیآدم زبون نفهم د نیجر و بحث کردنت با ا   ،یتو که اومد   اصال

اگه   ؟یچ   میافتیب وونیح ی های داعش نیا  ری. اگه گمیافتاد یبه چه روز  نیخدا بب یا
 زار بزنم. خوادی خدا از فکرشم دلم م ی وا ؟یکنن چ  تمیبخوان اذ 

رو که   ییها که اونا متوجه نشند اشک  یام رو باال آوردم و طورشده  ده یچیپ هیچف دست
 رو پاک کردم. ختنیری ام مگونه  یرو اریاخت یب

  شی باال  یو چند دکمه  دمیکش زدی م  یاهیبه س  گهیرنگم که د یبه مانتو کرم یدست بعد
 رو باز کردم. 

بکشم، اما خودم رو   رونیام رو از سرم بو مقنعه  ارمی از تنم درش ب خواستی دلم م یلیخ
 دادم.  تی کنترل کردم و به مرتب کردنشون رضا

  نیاز ا  زد،ی تو سرم م م یآفتاب داغ که مستق نی از ا  خورد؛ی به هم م یاز همه چ حالم
که داخل کفش   یسنگ سمج نی از ا  کرد،ی م ری به لباسم گ یپرخار که هر از گاه ابون یب

و بدون توقف رفتن معراج، حالم از    ادیسرعت ز  نی از ا  کرد،ی م تی رفته بود و مدام اذ
 .خوردی به هم م یهمه چ

هم نبود که بخوام دستم رو    یا  وارهید  ایتپه  گهی د یتحمل کنم؛ حت  تونستمی نم گهید
عراج با عجز  پرت کردم و رو به م نیخودم رو با شدت رو زم نیبه خاطره هم رم؛یبهش بگ

 گهید کنه،ی دستم درد م کنه،یپاهام درد م  تونم؛ینم  گهی ! من دستایداد زدم: تو رو خدا وا 
 تو رو خدا بسه!  دم تونم ادامه ب ینم

رو که حس   چارهیب ثمیو کمرش رو صاف کرد؛ دست م ستادی صدام باالخره از حرکت ا با
که نفسش باال   ینداره از دور گردنش باز کرد و درحال یاصال حال درست حساب  کردمی م

بده. دا.. دارم... دارم   یلی حرفش و کامل بگه گفت: من.. منم.. منم حالم خ اومدینم
 . میبر دی... بااز ی. پاشو.. پاشو نمیاما.. چاره.. ندار  رم،یمی م
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  گم ی: مدمیر پاهام رو دراز کردم و غ ت یوضع  نیاز ا  یابروهام نشوندم و حرص نیب یاخم
داره تو تب  ن؛یرو بب چارهی ب ثمیجون ندارم. اون م گهید ؟یفهمی ! متونمی نم گهید
 . سوزهی م

از   کیکوچ  یکه یت هیشد؛  ره یخ ثمیم  یرو از من گرفتم و به صورت عرق کرده  نگاهش
 داشت باهاش حرف بزنه صورتش رو پاک کرد.  یطور که سعلباسش رو کند و همون 

   ؟یحرف بزن یتونی م  ثمیحالت خوبه؟ م ثمیم  ثم؟یم -

شدم که نگاه خمار از تبش رو به   رهیخ ثمیدهنم رو پر سر و صدا قورت دادم و به م آب
در  ینامفهوم  یصدا  ذاشتی اش مشونه یطور که سرش و رومعراج دوخت و همون 

 آورد. 

ش کوتاه اومد و آروم به سمت من آوردش؛ کنارم نشست و همون  حال   دنیبا د  معراج
 یلیحالش خ  نیا  از؟یکار کنم ن یگفت: چ ذاشتی م  اشی شونیپ یطور که دستش و رو 

 بده.

  یتو  نیبذار بب دونم،یگفتم: نم گشتمی رو م فمیطور که کباال انداختم و همون  یاشونه
 . شهیم دایپ  یزی چ یقرص فمیک

آب   یکردم؛  بطر دایدونه قرص ژلوفون پ هیگشتن، باالخره   ینگفت که بعد از کل یزیچ
لب زمزمه کرد:   ر یاش به طرف معراج گرفتم که ز و همراه  دمیکش رونیو ب  ثمیمخصوص م

 قرصه؟ ضرر نکنه؟   نیا هیچ

درد و از   ی ول دونم،ی و بعد معراج انداختم و لب زدم: نم ثمیبه م ینگاه  مین نامطمئن 
 پاش درد داره.   ثممیم بره؛ی م نیب

 داد.  ثمیاز دستم گرفت و آروم آروم به خورد م حرفی و ب ناچار

 درب و داغونم رو در آوردم. کالفه خم شدم و کفش  منم

 پدرم و در آورده.  نجایتو که تا ا نی سنگ المصب از کجا رفته ا نی دونم ا ینم
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تا سنگش   گردوندمی و همون طور که کفش رو برم  دمیهم کش یرو از حرص تو  هاماخم
کجا   ستیکفش المصبم معلوم ن  نی ا یلب غر زدم: اه اه! پدرم در اومد؛ پاشنه  ر یز  افتهیب

 . افتاده 

بگه کفش پاشنه بلند  ستی ن یکیفرستادم و ادامه دادم: آخه  رونیب یرو حرص نفسم
   ؟یبپوش یون آدم کت نیع شهینم ؟یدراز بش دیحتما با  ه؟یچ دنتیپوش

به خودم و کارهام فرستادم و خواستم دوباره کفش رو پام کنم که معراج گفت:   یلعنت
 . یاز دور معلوم  رانسلی ها هم مثل دکل اکفش  نی بدون ا  ؛یهست ییخب تو که دراز خدا 

تو کل تصورات   ی لیلبش و کش داد و گفت: خداوک  یچپ نگاهش کردم که گوشه  چپ
باشه، نه دراز و   یکوچولو موچولو و بغل دیبابا دختر با  ؛یهم زد دخترا به یمن و درباره 

 که.  القید

هام رو به هم فشار  طور که دندون ام رو طرفش گرفتم و همون انگشت اشاره  یحرص
  امیکوتاه م یگیم  یو هر چ  گمیبهت نم یچی اگه ه  ر،یمد  ی آقا ی : هدمیغر دادمی م

  یانقدر مامان  دیدختر با یکنی فکر م نکهی! مگرنه برعکس اکنمای و م تی وضع نیمراعات ا 
 .نهیسنگ  یدستم بدجور یک ی من   ،یبزنتت آخ نگ یباشه که هر چ

 یلیگفت: خ  یزور یو با خنده دیآروم سرش رو عقب کش ام،یبرزخ یافه ی از ق دهیترس
 . ای ندار یخب بابا تو هم؛ جنبه شوخ

 نی از ا شتریکه ادامه داد: من ب دمیهام کم کردم و انگشتم رو عقب کشاز اخم  کمی
 .یریگی رو از آدم م رهی و غ یو روح  یجان تی . امنترسمی ها از تو م یداعش

 یطور که سعو همون   ختیر  ثمیتو صورت م یاز آب بطر  کمیبهش ندادم که  یتی اهم
حالت بده اما   دونمی م ست؛ین پاشو االن وقت خواب ثمیبلندش کنه گفت: م کردی م

 . میپاشو بر  م،یبمون میتونینم

گفت:   گرفتی م  ییکه دستش و به سمت جا یرو سمت من برگردوند و درحال  نگاهش
 . میریباشه ازش کمک بگ  ی کس دی اونجا؛ نگاه! چند تا خونه اونجاست، شا  میبر دیپاش
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کنار هم ساخته   یها به خونه رهیبرگردوندم و خ گفتی که م ییرو به سمت جا نگاهم
داعش تازه از   یانگار یول م،ی زمزمه کردم: بر  شدی که از اونجا بلند م  یظیشده و دود غل
 اونجا اومده. 

به   رهیآروم بلند کرد و خ ثممیتکون داد و از جاش بلند شد؛ م  دونمیم   یبه نشونه  یسر
 ه؟  زمزمه کرد: حالت خوب بازش  مهین یها چشم

 .میحرف فقط سر تکون داد که منم از جام بلند شدم و دوباره راه افتاد  یب اونم

  یراه رفتن به جاده  یباالخره بعد از کل یتا اونجا فاصله بود، ول نجای چقدر از ا دونمینم
 .می د یآسفالت شده رس

  یکه کس م یبود دواریبه روستا و ام میدیرسی م گهید م،یکرد ی رو هم رد م جاده  نیا  اگه
 ...میدی وسط جاده رس یداخلش باشه، اما وقت

 

 .میستادی از حرکت ا ینیغرش ماش یصدا با

که هر   ین یماش  یها معلوم بود و صدا رنگ داعش که از پشت تپه  یپرچم مشک  دنید با
 و پاهام قفل کرد.   ستادی از حرکت ا   یالحظه ی قلبم برا شد،ی م ک ی لحظه بهمون نزد

وردن نداشتم و مثل مسخ شده ها با ترس و اضطراب به وجه توان تکون خ  چیه به
 شده بودم. رهیجاده خ

 اومد.  دید یتو  نیماش یو حصار بسته یشد و کم کم سپر آهن شتریرفته رفته ب صدا

به  یکه وقت د یدستش گرفت و کش یو چه موقع دست من و تو  ی دونم چه کس ینم
 ور جاده برسونم.داشتم خودم رو به اون  یو سع  دمیدو یهدف فقط م یخودم اومدم ب

رو که هر   نیماش یموتور قو   یداشت بشنوه صدا  یحواسم گوش شده بود و سع تمام 
 . شدی م  کی لحظه به ما نزد 
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 هام به شمار افتاده بود.هزار رفته بود و نفس   یقلبم رو ضربان 

  نیم، اما با ا خودم رو نجات بد  یو قصد داشتم چطور  کردمی کجا فرار م قایدق دونمینم
 نجاتم بده. یتا من رو از مرگ حتم دمیدویبه کول م  ثمیحال بازم پشت معراج، م

جاده، منم پشت سرش وارد شدم و   کی نزد  یخرابه  یخونه  هیورود معراج داخل  با
 شدم. میقا واری پشت د

به  یآجر یشده  ختهیر وارید یدراز کش کرد و خودش از گوشه  نیزم  یو رو ثمیم  اونم
 شد. رهیخ رونیب

از   اشنه یس یقفسه  خت؛یری سر و بدنش عرق شده بود و از موهاش شر و شر م تمام 
 .شدی م  دهیبه وضوح شن اشده یکش ی هانفس  یو صدا  شدی م  نی ترس باال پا

 انجام بدم.   تونستمی جز نگاه کردن نم  یحرکت و حرف چی کرده بودم؛ ه هنگ

 شدم.  رهیخ رونیبه ب اطیفتم و با احتمن هم کنار معراج ر ن،یخاطر هم به

  یهاگنده و اسلحه به دست که همشون لباس   یها با آدم  کریبزرگ و غول پ نیماش هی
ترسناکشون،    یهابلند و چشم  یها ش یاهلل داشتن و ر  اال ال اله  ی هادست با سربند  کی

 . انداختی بود که رعشه به جون م یزیچ ن یبدتر

که هر چه   میو دل تو دل نداشت  میمشغول تماشاشون بود  دهیو ترس رهیطور خ نیهم
و   زیت  یها و نگاه  ستادی از حرکت ا  نشونیآن ماش کیزودتر گورشون رو گم کنند که به 

 . دیروستا چرخ یتو   شونی وحش

دست لرزونم رو دور   اریاخت  یو حرکتشون به سمت روستا، ب  شونی اشدن عده  ادهیپ با
ها گرفت و من رو از  فشار دادم که نگاهش رو از اون  معراج حلقه کردم و محکم  یبازو

 دور کرد.  واریکنار د



 آوارگان عشق 

343 
 

لبش   ینشست و آروم منم کنارش نشوند و همون طور که دستش و رو  نیزم یرو
  رن،ی نترس! فکر کن وجود ندارن؛ خودشون م یچ ی آروم زمزمه کرد: از ه یلیخ ذاشت،ی م

 !...دمی بهت قول م

و کم   ترجون ی هاش گرفت و بدست  ینگفتم و فقط نگاهش کردم که صورتم و تو  یزیچ
 فکر نکن!  ی اگهی د زی چ چیصداتر از قبل لب زد: فقط به من نگاه کن و به ه

رنگش که به  یاقهوه  یها و چرا حرفش رو قبول کردم و به چشم  چونی بار ب نی اول یبرا 
 دم.روشن شده بود، زل ز  یحساب  دیخاطر نور خورش

رو به رخ همه  شی بای شن داغ هموار شده بود و ز  یکه با کل موند ی م  یری کو مثل
که   ییهاچاله اه یتا با استفاده از اون، همه رو به قعر چاه مرکزش بکشه؛ مثل س دیکشی م

متلعق    یاهیس  یو تو کنندی که دارند، جذبت م یخاص ی رویبا ن ،یچه نخوا  یتو چه بخوا 
 .کنندی حل م

و بدون    کردی کار رو م نیبا من هم قای وسطشم دق یچاله اه ی معراج و س یری وک  یها چشم
ها   یداعش  یها و صحبت   کینزد  یلیخ یبه صدا  ا ی رو درک کنم  تیاجازه بده موقع نکهیا

 .دیکشی واکنش نشون بدم، بدون مکث و مداوم من رو به طرف خودش م

کار کردند، اما من  یچ  های شد و چرا و شد و داعش یچقدر گذشت و چ دونمینم
 ...هویشده بودم که  رهیو مسخ شده به معراج خ  ج یهمچنان گ

 

نگاهم رو به اطراف دوختم که معراج با   دهیبه خودم اومدم و ترس امی نیفشرده شدن ب با
  نه انقدر که محوم ییخدا یجذابم، ول  یلیخ دونمی خنده سرش رو تکون داد و گفت: م

 .یبش

جا تموم   ن یبحث هم نیا نکهیا  یزده از حرفش، صورتم رو منقبض کردم و برا  خجالت
 شدن؟... یها چ یشه گفتم: داعش
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صورتم، زمزمه   یبه تک تک اجزا  قیدق یکرد و با نگاه لی رو به لبخند محو تبد اشخنده
 کرد: تا دم گوشمون اومدن اما خداروشکر متوجه ما نشدن و رفتن.

 یلیخ نکهینه ا یوقته رفتن، ول  یلیو گفت: البته خ دینگاهش کردم که دوباره خند  فقط
 .یمتوجه نشد یمن بود  ریدرگ

خودت   ی: برو بابا! تو دمیلب غر  ر یو ز   دمیهم کش یهاش، اخم هام رو تو از حرف  یحرص
  واریبه د یمن نبود  یتو هم جلو کردم؛ی فکر م یاگه ی د زیمن داشتم به چ  ؟ی دید یچ

 . زدمی پشتت زل م

باشه تکون داد و گفت: تو که راست   یخندونش سرش و به نشونه یافه یهمون ق با
 ...یگیم

  اشیشون یپ یرفت؛ دستش و رو ثمیو آروم آروم به طرف م  ستادی زانوش وا  یرو بعد
   از؟ینشه ن شیز یگذاشت و ناراحت زمزمه کرد: چرا انقدر تب داره؟ چ

دستم گرفتم و لب زدم:   ی و تو ثمیداغ م به همون شکل کنارش رفتم و آروم دست  منم
 . ادیسرش م  ییبمونه زبونم الل بال یطور نیبده؛ اگه هم یلیحالش خ

وهاش نشوند و  ابر  نی ب یزی انداختم که اخم ر یمعراج نگاه  شونیپر یافه یق به
  یکس دیروستا؛ شا نیداخل ا  م یو بلند کنه گفت: پاشو بر  ثمیم کردی م  یطور که سعهمون 

 .میکرد  دایرو پ

بود رو به  دهیچیدورش پ ثم یم  هیکه چف یتکون دادم و دست دی تا  یبه نشونه  یسر
بود و جمع کردم و   ختهیر  رونیکه موقع پرتاب ب یلیدراز کردم؛ آروم وسا  فمیسمت ک

 .ستادمیافتاده بود از حرکت ا  نیزم یکه رو  یکارت دنیبا د  هویخواستم بلند شم که 

  نیآروم از زم برد،ی م رونیرو ب  ثمیداشت م اطی به معراج که با زور و احت ینگاه مین با
 . ستادمی برداشتمش و تو جام وا

 بود. ثمیهمون کارگردانه که دوست م ؛ینظر نیبود، هام نیهام کارت
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 مونده بود؟   فمیک یاز اون موقع تو  یعنی کرد؟یکار م  یچ نجایا  نیا

  ا،یب گفتی معراج که م یلبم زمزمه کردم و بعد با صدا   ریرندش رو ز  یبار شماره  کی
 زدم. رونیپرتش کردم و از اون خرابه ب  فمیداخل ک

 .شدی خنک شده بود و فکر کنم کم کم داشت غروب م کمی  هوا

 بود.  دهینبود و سر و صداها خواب ینیماش چی ه گهیجاده د  ی تو

 یخوب ی هاحدس زد با صحنه  شدی م جان یاما از هم شد،ی م  دهیروستا سخت د داخل
 . میشی رو نمروبه

 و معراج وارد روستا شدم.  ثمیو ناچار به همراه م دمیکش یچارگیاز سر ب  یقیعم نفس

 بود.  یکیکوچه ها با خون و دود   شتریب

لرز به    شونره ی باز و خ یها افتاده بودن با چشم نی زم یکه رو یجونیو ب  گناهی ب یها آدم
 . انداختی وجودم م

 . نمز ی غرق خونشون زل م ی ها و به صورت  زنمی ها قدم ممرده  نیدارم ب  شدی نم باورم

 . شدی م  ریام سراز گونه  یرو  اریاخت   یهام بو اشک  د یلرز ی از ترس م تنم

 .رفتمی حرکاتم نداشتم و فقط دنبال معراج م  یرو  یکنترل چیه

طور که دستم و  نزدم و همون  یبرسه، اما حرف یبره و به چ  خواستیتا کجا م دونمینم
 دهنم گذاشته بودم تا هق هقم بلند نشه، به راهم ادامه دادم. یرو

به خودمون   ی که وقت میروستا قدم زد نیا  یها دونم چقدر تو کوچه پس کوچه  ینم
 . میبود ستادهی خرابه وا یمدرسه  هی یجلو  میاومد

 بود. نیزم یرو  ی هاکه بود همون مرده   یروستا نبود؛ هر چ  نیا  ی کس تو چیه
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باال انداخت و خواست   ی ا شونه دیم و منتظر بهش نگاه کردم که نااممعراج رفت کنار
 و... می دیکش  یاز پشت سرمون هر دو داد بلند ی اگلوله  کی شل یبگه که با صدا یزیچ

 

 ثم ی#م

 

 

هم  ی شد، صورتم رو تو خته یکه روش ر یاهی و ما  دی چیسرم پ یکه تو   یحس درد با
 م ناله سر دادم. خشک شده   یها لب  نیجمع کردم و ناخودآگاه از ب

و  از ین شونی پر یها برام افتاده؛ فقط صورت یکجام و چه اتفاق  اومدی نم ادمی  اصال
 : پاشو! گفتندی و م  کردندیو بغض نگاهم م  یکه با نگران  زدی سرم چرخ م  یمعراج تو

و حس    تونستمی نگاهشون کنم، اما نمهام رو باز کنم و دوباره چشم خواستی م دلم
 هامه.رو چشم ییلویدو تا وزنه چند صد ک کردمی م

 .ترسوندی م  شتریمن رو ب   نیو ا دیچیپی دماغم م ری مدام ز   یابه یعطر غر  یبو

و   خوردی سرم تکون م یمدام باال   اهی س زیچ  هیاومده باشه سراغم،   لی که اعزرائ انگار
 .رفتی ور مو اون  ورن یا

هام رو  چشم یبود، آروم ال  یصبر کنم و با هر زور و زحمت  تونستمینم نیاز ا  شتریب گهید
که تمام صورتش و پوشونده بود و فقط   یپوش  اهیس  یبه یزن غر دنی با د یباز کردم، ول

هام و از هم باز کردم و داد اش معلوم بود، ناخودآگاه لب و سرمه زده  دهیکش یها چشم
 کرد.   دنیکش ادیو بلندتر از من شروع به فر   دیبا داد من ترس مکه اون دم یکش یبلند

داد   یآن صدا  کی اما به  م، یدیکشی که هر دو باهم داد م دیچقدر طول کش دونمینم
منم قطع شد و نگاهم رو   یهم که به من زد، صدا  یمحکم یلیاون قطع شد و با س 

 بهش دوختم.
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  ری ابروهاش نشوند و ز  نیب  یظیمتعجب فقط بهش زل زده بودم که اخم غل طورن یهم
 .دمیزمزمه کرد که نفهم ییزها یچ  یلب با زبون عرب

که داخلش بود و   یجا کرد و دستمالتشت آب رو جابه   یحرکاتش نگاه کردم که حرص به
  از تاسف تکون داد و دستش و به سمت  یمن سر  جیگ یافه یبه ق ره یآورد؛ خ رونیب

  ی: چدمی لباسم برد و خواست بازش کنه که فورا دستش و پس زدم و داد کش  یهادکمه 
   ؟یکنی م یکار دار

اما به زبون    ،یعرب  ظیغل یکرد و با لحجه زیهاش رو ر از عکس العمل من چشم   متعجب
 بخورمت!   خوامی لب زد: م  یفارس

 نی تبت رو پا خوامی م ؟ینیبی رنگ و باال آورد و ادامه داد: نم دیسف یا پارچه  دستمال
 .ارمیب

  یدوباره دستش رو به طرف دکمه لباسم حرکت داد که فورا تو جام نشستم و با درد  بعد
کجاست که تو تب   از ی: الزم نکرده! ندمیصورتم و جمع کردم و غر د، یچیسرم پ  یکه تو

 ؟ یهست  یاصال تو ک  ؟ی اریب نی من و پا

توجه به حرف من باز دستش رو جلو   یطور که بابروش رو باال انداخت و همون  یتا  هی
رو که با اون پسره بود   یم رو باز کنه گفت: همون دختر دکمه  خواستی و م آوردی م
   ؟ی گیم

 گفتم: نامزدم و دوستم کجان؟   یهم دستش و پس زدم و عصب باز 

شده بود رو  ده یچیدورش پ که یباند  جیطور که گسرم گذاشتم و همون  یو رو  دستم
  یشدم که پارچه ره یزنه هم خ  نیباال رفته ا  یمتعجب و ابروها   یافهی به ق کردم،ی لمس م

نامزد   کردمی نامزدت؟ من فکر م ؟ی گفت: جد ی صورتش رو باال زد و محکم و جد   یرو
 اون پسره باشه.

زل زدم   اشی سبز وحش ی هاو مثل خودش به چشم  دمیهم کش  یتو  یرو عصب هاماخم
   ؟ی هست ی: نامزد منه! تو کدمیو غر 
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 رو باز کنه.  رهنمیزد و طرفم خم شد تا باز پ میدیبه لحن تاک  یپوزخند

آدم سر جات   نی. فعال عدینداره؛ خوشبخت بش ی! البته به من ربطدی ا یاصال به هم نم -
 بخواب تا کارم رو انجام بدم. 

هام و با خشونت فشار  و خواستم باز مقاومت کنم که شونه  دمیهم کش یتو  رو هاماخم
آقا پسر،  ن یزمزمه کرد: بب یحرص   نیح نی داد و مجبورم کرد دوباره دراز بکشم و تو هم

دکترم.   نکهیا  یبرا  کنمی اگه دارم کمکت م  نجام؛یکه ا ستمی من عاشق چشم و ابروت ن
 رو انجام بدم.ر تا کارم یپس دهنت رو ببند و آروم بگ

  ینگاهمی هام رو با حرص باز کرد و با نهاش، آروم تو جام موندم که دکمه از صحبت  جیگ
 و دستمال و روش گذاشت.  دیلبش کش یبه گوشه یشدم، دست ی لیبه بدن زخم و ز 

 گفتم.   یهام رو با درد بستم و آخ آرومچشم د،یچیکه تو بدنم پ یسوزش از 

 ...یول  میبود و ما فرار کرد یدورمون پر داعش اومد؛ی م  ادمی  ییزها یچ  هیتازه داشت  تازه

 .ادی نم ادمیکم صدا   یا رو جز هاله  شهیبق

 اومد و... ری ت یمعراج داد زد، صدا  د،یکش غیج از ین

  یها دکتره و لباس  نی و ترسناک ا  یجد یافه یبه ق رهیهام رو باز کردم و خترس چشم  با
 فرستادم.  رونیآب دهنم رو قورت دادم و نفسم رو محکم ب بش،یو غر بیعج

 معلومه.  اشافه یاز ق ه،ی داعش نمیا  م؛یافتاد   های داعش ریگ قطعا

داره   ی دارن من رو خوب کنن؟ چه اتفاق یو معراج آوردن؟ چرا سع  از یسر ن ییبال چه
 من...  افته؟ی م

 

 شدم. رهی ترسناکش خ یافهیبرداشتم و دوباره به ق  الی دختره دست از فکر و خ یصدا با

 !ستمین یمن داعش -
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رو به  اش ده یبگم که نگاه سبز و کش یزیدهنم رو با صدا قورت دادم و خواستم چ آب
 . دمیبری مداوا سرت رو م  یبودم، به جا  یسمتم چرخوند و ادامه داد: من اگه داعش

 باورش کنم.  تونستمی چرا نم دونم ی اما نم گفتیراست م  ی حدود تا

 نامزدم و برادرم کجان؟   -

 دیکشی بدنم م یو رو سیخ ی طور که آروم پارچه ابروش رو باال انداخت و همون  یتا  هی
بودم بهشون   دهیمنم ترس د؛یهست یداعش میفکر کرد مید یزمزمه کرد: ما که اول شما رو د

 کردم...  کیشل

گذاشت و داد زد: بخواب!   منهیقفسه س   یشدم که دستش و رو زیخ  میتو جام ن دهیترس
 زدم، نگفتم که بهشون خورد. ری هنوز کارم تموم نشده. گفتم ت

و گفت: حالشون    دیش کشبه صورت عرق کرده  ینگفتم و فقط نگاهش کردم دست  یزیچ
و رو  نامزدت مونده بود ت چارهی غش کرد. ب دیپسره سوسوله داداشت تا ما رو د نی خوبه! ا

 اونو.  ا ی  رهیبگ

 بهم انداخت و با پوزخند زمزمه کرد: البته اون رو گرفت.  یمنظور دار  نگاه

و شروع به سرفه کردم که لبش رو به خنده کش داد    دیگلوم پر  یحرفش آب دهنم تو  با
سوخت؛ مثال دوتا   یلیگفت: دلم براش خ بستیرو م  رهنمی پ یهاطور که دکمهو همون 

. تازه حالش از هردوتون بدتر بود؛ هم ی مرد کنارش بودن. هر دوتاتون سوسول و غش
 دستشم که در اومده.  یکیهم دستش، اون   خوادی م هیسرش بخ

رو ازم گرفت و به پام دوخت و ادامه داد: فقط پات ترک برداشته؛ از حال رفتن   نگاهش
 ! فهمم؟ی و تبت رو نم

  اهلل،ی ؛یپاش یتونی م و فقط نگاهش کردم که عقب رفت و گفت: حاال منزد  یحرف بازم
 اجلس!  
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که بسته شده بود و   دمیبه پام کش یاش بلند شدم و سر جام نشستم؛ دستخواسته  به
 لب گفتم: ممنون. ریز 

که   ییاتاق خارج نشو! غذا نی گفت: از ا  شدی طور که از جاش پا مو همون  دی آروم خند 
 م بردار بخور تا برگردم.اون کنار گذاشت

رو   رو مرتب کرد و اون پارچه اشی تکون دادم که چادر عرب دی تا  یرو به نشونه سرم
 رفت. رونیاز اتاق ب  لشیدماغ و دهنش زد و با برداشتن وسا  ی دوباره رو

و چند تا   ر ی شده از حص دهیبود با کف پوش کیکوچ یجا  هیشدم؛   رهیدور و اطراف خ به
 خرت و پرت گذاشته بودن؛تاقچه که روش 

 که من روش بودم.  یهم داشت و رخت خواب  کی کوچ یپنجره  هی

 ! نیهم

که  یهر چ الیخ یکه کنار بالشتم بود دوختم و ب ییرو از اطراف گرفتم و به غذا نگاهم
 دور و بدم بود فورا به سمتش رفتم. 

 به جز خوردن مهم نباشه.  یچیانقدر گشنه بودم که ه  االن

 واسه بعدش بزرگه، فعال که جامون امنه!... خدا

 *** 

 

 #معراج 

 

قد   میقد و ن  یهانگاهم رو از بچه  اهه،یزن س نی در و داخل شدن ا  یباز شدن ناگهان با
صورتش و در آورد و همون طور که    یرو  یشدم که پارچه رهیجلوم گرفتم و بهش خ

 اونجا؟!   امیب یکنی و غش نم ینیبی و م  گفت: اگه من دیخندی م یکجک
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اتاق نشسته بود و هر هر   ی که گوشه از یبه ن ینگاه چپک  میرو ازش گرفتم و با ن نگاهم
 .یا یب یتونی هم به خاطر تو غش نکردم؛ م یزمزمه کردم: من اون سر د،یخندی م

  کردیجا م رو جابه  فشیکنارم جا خوش کرد و همون طور که ک حرفی نگفت و ب یزیچ
 .یسرم گذاشت و گفت: تب که ندار  یدستش و رو 

دونستم   ی که نم یبیبدنم رو منقبض کردم و با حال عج ام،یشونیتماس دستش به پ با
کرد و با تک   زیر  شتریسبزش رو ب  یده یکش یهاشدم؛ اونم چشم  رهیبهش خ هیچ

 خوام بخورمت که.  یا چته؟ نملب زد: ه یا خنده

رو   نیرو باز کرد؛ پنبه، بانداژ، باند و بتاد فشیبرداشت و ک امیشونی دستش رو از پ بعد
زخم شده، اما   کمیادامه داد: سرت   شدی م  کی طور که به صورتم نزدو همون   دیکش رونیب
 .یشیصورت و بدنت ببندم خوب م یهانداره؛ زخم هیبه بخ یاز ین

هاش  برد و خواست دکمه راهنمینگفتم و نگاهش کردم که دستش رو سمت پ یزیچ بازم
دست سبزه دکتره نشست و آروم کنارش زد و پشت   یرو  یدیرو باز کنه که دست سف

 خانوم؟   یکن یکار م  یگفت: چ یبلند شد که با حرص م از ین ی بندش صدا

برگردوند و با   از یبا تعجب نگاهش رو سمت ن ه،یچ  یچ نستمدویکه اسمشم نم  دکتره
   ؟یکنی کار م یچ یهاش رو پانسمان کنم؛ شما دارزخم خوامی اشاره به من گفت: م

داشت خودش رو کنار من   یطور که سعو همون  دی هم کش یهاش رو تو طلبکار اخم  از ین
 .کنمی م خودم ؛یزمزمه کرد: الزم نکرده شما لطف کن نهیجا بده و بنش

 میشدم که ن رهیبهش خ یخاص طنتیابروم رو باال انداختم و با ش  یتا  هی  متعجب
ادامه داد: خودم چالق که   رفتی طور که به اون چشم غره مبهم انداخت و همون  ینگاه

 دو سال تو حالل احمر کار کردم. ادیچشم حسودا در ب ستم،ین

پز زمزمه کرد: شما الزم نکرده   یچاشن یو از دست دکتره گرفت و با حرص و کم  نیبتاد
 . دمیخودم بلدم انجام م د؛یزحمت بکش
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اش، نگاهم رو سمت دکتره سوق دادم که با حرص پوست لبش  بچگانه  یاز کارها   خندون
و  شده  یاعصبان  یقشنگ معلوم بود حساب کرد؛ینگاه م  از یو به ن دیجوی دندون م ریرو ز 

دستش    یتر تو رو محکم  نی رو کم کنه، چون بتاد از ین ی شده رو یهر جور خوادی دلش م
  نجای! خودم ا زمی بکنه زمزمه کرد: الزم نکرده عز ی کار از یناجازه بده  نکه یگرفت و بدون ا 

  ای . شما برو به نامزدت برس که گودمیبه کمک دست داشتم خبرت م از یهستم؛ اگه ن
 نگرانه. یلیخ

نگاه کردم   از یو به ن  دمیهم کش یهام رو تو حرف از دختره، ناخودآگاه اخم  نیا  دنیشن با
 که متعجب رو به دختره گفت: نامزدم؟ کدوم نامزدم؟  

  کردنی نشسته بودن و نگاهمون م که دور تا دور خونه ییهانگاهش رو از ما به بچه زنه
بهوش   گه،یبود دکه باهاتون  ینیهم ؟یدوخت و جواب داد: مگه چقدر نامزد دار 

 اومده...

 

بگم   یزیلبم نقش بست و خواستم چ  یگوشه  یلبخند کمرنگ  ثم،یخبر بهوش اومدن م با
 یطور که سعبه من از جاش بلند شد؛ همون  توجهی زودتر دست به کار شد و ب از یکه ن

تعادلش رو حفظ کنه، تلو تلو خوران به سمت در رفت و با ذوق زمزمه کرد: خانم   کردی م
 . امی باشه تا من ب نی تر حواستون به ادک

  امی به نشونه االن م یهام رو گرد کردم که سرچشم اش،ی حالت ناگهان ری تغ نی از ا جیگ
 برام تکون داد و از در خارج شد.

طور که نگاهم رو از در بسته به  و همون   دمیلبم رو داخل دهنم کش ی گوشه  یحرص منم
 لب زمزمه کردم: آدم فروش نامرد!   ریز  دادم،ی دکتره سوق م نیا

باال انداخت و گفت: از اول تعادل   ییدکتره کردم که ابرو  نیا یرو قفل نگاه خنث نگاهم
 شده؟   یطور نیا  یبه تازگ اینداشت   یروح
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جا شم تو جام جابه کردمیم  یطور که سعفوت کردم و همون  رونیرو ب  امی حرص نفس
 لب زدم: از اول نداشت.

نزد و طرفم خم شد تا لباسم رو باال بزنه که دستم رو سپر کردم و طلب کار   یحرف اونم
 .ادی دست نزن به من خودش م دم؟ یگفتم: مگه نگفت خودم انجام م

 زدی توجه به حرف من لباسم و باال م یکه ب ینثارم کرد و درحال یوحشتناک   یغره  چشم
تا    ستای آروم سر جات واها رو دارم، نه وقتش رو؛ حرف   نیا  ی: من نه حوصله دیغر

 .میبر  نجایدرمانت کنم و از ا

طور که که کارش رو انجام داد و همون  ستادمی آروم تو جام وا  اشافه ی از ق دهیترس
ببرم، مگرنه   نجایاز ا  دی همه رو با ؟ینیبی بچه ها رو م نیها بود گفت: ا چشمش به بچه 

 .گردندی برم هایداعش

  ییسکوت کار خودش و کرد و از جاش بلند شد؛ چادر عبا ینگفتم که اونم تو  یزیچ
از داخل دو سه تا    زهایچ یسر  هیسرش مرتب کرد و با برداشتن   یرنگش و رو  یمشک

 ! اهللی  ؛یریرو بخور تا نم نایا ایموجود، به طرفم اومد و گفت: ب نتیکاب

که طرفم دراز شده بود و   ی یحرف تو جام نشستم؛ غذا  یدهنم رو قورت دادم و ب آب
  یعرب یزهایچ هیبا گفتن   دیکش  یقیآروم از دستش گرفتم و سر تکون دادم که نفس عم

اون دختر حالش  نمیبب رم یاونجا، به طرف در رفت و رو به من گفت: م  یهابه بچه
 جا باش تا برگردم! خوش؟   نیچطوره؛ هم

 .دیرفت و در رو به هم کوب رونیهم فقط سر تکون دادم که ب باز 

شرف داره به صد   از یبه خدا ن موند؛یبود؟ مثل زن ابن حر م یک گهید ن یخدا، ا ای  اووف
 .  نیتا مثل ا 

 کنه!... ری شمر آدم نما بخ نیخودش عاقبتمون رو با ا  خدا

 *** 
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 از ی#ن

 

توش بود رو باز کردم و سرم رو داخل بردم که   ثمی که م یکی در اتاق کوچ اطیو با احت  آروم
 هاش بسته بود.و چشم  دهیاون ته ته اتاق دراز کش  دمید

  یداخل رفتم و به سمتش قدم برداشتم که فکر کنم صدا یو آروم اطیهمون احت با
 هاش رو باز کرد. و فورا چشم  دیهام رو شنقدم 

لند خودم رو کنارش رسوندم و  شد که با دو قدم ب زیخ میتو جاش ن عی من سر دنید با
  ؟یشیداشتم دوباره بخوابونمش گفتم: بخواب بخواب! چرا بلند م  یطور که سعهمون 

   ده؟ی ند  بیمگه پات آس

شده و پانسمان   زی به صورت تم یدست د؛یجاش دراز کش یبهم زد و تو یمهربون لبخند
 حالت خوبه؟    از یو زمزمه کرد: ن  دیاش کششده 

تکون دادم که نفس   دی تا یبه لحن نگران و مهربونش زدم و سرم رو به نشونه  یلبخند
 .هیآخه صورتت هنوزم خون ومده؟ین شتیدکتره هنوز پ نیو ادامه داد: ا  دیکش یقیعم

نه تکون دادم و زمزمه کردم: نه هنوز؛ داشت به معراج نگاه   یبار سرم رو به نشونه نیا
 که.  ستین یخاص زی. من حالم خوبه، چکردی م

کاش   گفت؛یم  گهید  زیچ هیدکتره  یتر از قبل لب زد: ولو نگران  دیلبش ماس یرو  لبخند
 بزنه.  هیزودتر سرت رو بخ یبگ

و فقط نگاهش کردم که آب دهنش   دمیکش امیشون یپ یبه زخم باز رو یدست ناخودآگاه 
از گلوش باشه زمزمه کرد: معراج   کردمی که حس م یقورت داد و با درد   یرو به سخت

 از حال رفته. گفتی چطوره؟ دکتره م
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  نمیابروم رو باال انداختم و طلب کار و مشکوک گفتم: معراج رو ولش کن، بگو بب یتا  هی
 .نکهیمثل ا   یگفته؟ خوب باهاش گرم گرفت یچ  گهیدختره د نیا

  دیکاو یصورتم م   یاجزا تمام    یطور که نگاهش رو توخنده زد و همون  ری بلند ز  یصدا با
 .می نگفت یخاص زیخانوم؛ چ از ین اریدر ن یزمزمه کرد: حسود باز 

خان و   یرزاقل ی باشه تکون دادم و گفتم: انگار فقط شجرنامه م یسرم رو به نشونه یحرص
 اما باشه.  د،ینکرد  فی واسه هم تعر 

 معراج چطوره؟   یگفت: نگفت شی حرف قبل دیو به تاک   دیفقط خند بازم

گفتم: خوبه؟   کردمی م اشیطور که وارسرو به دور تا دور اتاق چرخوندم و همون  نگاهم
  انیاونا داعش میزد، ما هم فکر کرد  ریت امی دختره فکر کرد ما داعش نی نبود. ا  یخاص زیچ
 . میمصدومم داد  هیالبته   م؛یزد غیج

نگاه کردم و ادامه   ثمیم حی و لبخند ملمهربون    یافهی و از دور و بر گرفتم و به ق  نگاهم
 چقدر ترسو و سوسوله!...  قتیرف نیدادم: ا 

 

مگه    ا؛یسوسول یلیبهش رفتم و ادامه دادم: البته خودتم خ یاغره  نگفت که چشم یزیچ
   ؟یتب کرد  یطورشده بود که اون  یچ

 سرش  رو آروم آروم از صورتش محو کرد و نگاهش رو ازم گرفت؛ به سقف باال  لبخندش
 از؛یبد شد ن یاگه ید  زیچ یزمزمه کرد: من حالم برا  دیکشی که م یقیزل زد و با نفس عم 

 آورد. ادمیام رو  توپ و تفنگ، گذشته  یها و صدا صحنه  ن یا  دنید

اومدم   ایفقط نگاهش کردم که خودش ادامه داد: من وسط توپ و خمپاره به دن کنجکاو
 .دیچیپی و زنگ خطر م  ریآژ  یمامانم صدا   ییالال  یصدا   یتو گوش من به جا از؛ین
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ناراحتم زمزمه کرد: از جنگ  یافه یق یره یهام دوخت و خرو دوباره به چشم نگاهش
  گهید  یا یلیمنم مثل خ د ینبودم، شا میتی االن  دیشا شدی هراس دارم؛ اگه جنگ نم

 ... دی شا کرد،ی مامانم رهام نم دی شا گذشت،ی بهتر م یهمه چ دی خانواده داشتم، شا 

لبم    یهاش گوشهکه ناراحت از حرف  دیکش یقیحرفش رو خورد و دوباره نفس عم  ادامه
 شده؟   دیرو گاز گرفتم و آروم زمزمه کردم: پدرت.. پدرت شه

بپرسم.. چرا... مادرت  تونمی تکون داد که ادامه دادم: م  دی تا یبه نشونه یسر  فقط
 رهات کرده؟  

شد که فورا گفتم: اگه.. اگه   رهی فقط نگاهم کرد و بعد دوباره به سقف خ یاه یثان چند
 .دمی پرس یاو نگو! من از سر کنجک  یخوا ینم

بست و نفس   ییتکون داد، اما باز بدون صدا  یهاش رو از هم باز کرد و چند بارلب   آروم
راه بندازم که زودتر گفت: حقته   یا گهی شدم و خواستم بحث د الیخیکه ب  دیکش یقیعم

اما ما قصدمون ازدواج بود نه؟  افته،ی م یچه اتفاق گهی چند لحظه د دونمی! نمیبدون
 .یبدون یپس حق دار

هم فقط نگاهش کردم که خودش دست به کار شد و خواست شروع کنه که همون   باز 
 به داخل، وارد شد.   ینگاه میباز شده و دکتره با ن یژیق  یلحظه در با صدا 

لبش رو برام باال   یبهش انداختم که گوشه  یاز اومدن بد موقعش چپ چپ نگاه یحرص
 موقع اومدم؟   و گفت: بد  دیکش

اجلس!   ؛ید یبرگردوند و گفت: تو که باز دراز کش ثمیندادم که نگاهش رو سمت م یجواب
 . گهیساده است د   یترک پا  هی! چه خبره مگه؟ اهللی

داد که  هیپشتش تک یبه پشت حرفی به دکتره از جاش بلند شد و ب  ینگاه میبا ن ثمیم
   نه؟یا  یگفتیبه من کرد و گفت: نامزدم نامزدم که م  ی ادکتره با سر اشاره 

و   فکریبگه که ب  یزی به روم زد و خواست چ یدوختم که لبخند  ثمی نگاهم رو به م جیگ
   م؟یگفته ما باهم نامزد یخودآگاه روبه دختره گفتم: نه! کنا
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نگاه کرد که منم رد نگاهش رو دنبال   ثمیابروهاش رو باال انداخت و متعجب به م  دختره
که   کردی و دلخور من رو نگاه م  جیبود و گ دهیلبخند رو لبش ماس دم؛ی رس ثمیکردم و به م

ما هنوز نامزد   یعنیادامه دادم:  هیجمع و جور شدن قض یکردم و برا یاهول تک سرفه 
بعدا نامزد   رنیا بپذ هو خانواده  میایخدا بخواد و باهم کنار ب گها  یعنی... عه میستین
 فعال در حد حرفه.  م؛یکنی م

نگاهم کرد و   یا هیبا همون نگاه دلخور چند ثان ثمیدهنم و شرمنده قورت دادم که م آب
 انداخت و گفت: درسته! فقط در حد حرفه.  نی در آخر سرش رو پا 

م که  شد  رهیکنم به دختره خ  یرو ماسمال هیقض ی به قول ایبکنم  یبتونم کار نکهیا  بدون
! پاشو دختر،  یور تکون داد و لب زد: هر چو اون  ورن ی ما سرش رو به ا  یهااز حرف  جیگ

 چته.  نمیپاشو تا بب

 ! اهللیدوستت؛   شی کرد و گفت: تو هم حالت خوبه! پاشو برو پ ثممیبه م رو

انداختم که با زور از جاش بلند شد و با کمک در و   ن ی سرم رو پا  ثمینگاه به م بدون
دستش گرفت و زمزمه وار لب زد:   یرفت؛ دختره هم آروم دستم و تو   رونیاز اتاق ب  وارید
 ... ی افتاد یبه چه وضع نی. بباری! پاشو لباس هات رو در باهللی

 ام رو در آوردم که...به حرفش گوش دادم و مانتو و مقنعه حرفیب

 *** 

 

 #ثمر 

 

  یرو تو  هیروم نگاه کردم و نخ بخدختر روبه  یاما بامزه  ش،یآال یساده و ب  یچهره  به
 جا کردم. دستم جابه 
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کنار خودم نشوندم و زمزمه وار لب زدم:  ن،یزم یرو آروم داخل دستم گرفتم و رو  دستش
 بزنم! هیسرت رو بخ  دیبا نیبش

ها بود که بگه حرف  ن یتر از ااما مغرور  کرد،ی م دادی هاش بچشم ی و ترس تو استرس
 . ترسمی م

  دیبا دیترسی و چه نم  دیترسیو چه م   اومدی زدن از دستم بر نم هیجز بخ یاگه ی کار د منم
 .کردمی کار رو م نیا

  یقینفس عم اشره ی ت یاقهوه   یهابه چشم  رهیهام گرفتم و خدست  یرو تو  سرش
 و شروع کردم. دمیکش

 توجهیاما وقت تعلل نداشتم؛ ب د،یفهم شدی صورتش م یرو از منقبض شدن اجزا  دردش
 بهش کارم رو تند تند انجام دادم که بعد از اتمام و پانسمان، صداش بلند شد. 

 آخ.. ممنون!   -

که   دمیصورتش کش  یو رو سی خواهش تکون دادم و دستمال خ یبه نشونه یسر  فقط
   ه؟یدوباره گفت: عه.. اسم شما چ

صورتش   یها هاش دوختم و دوباره به زخمبه چشم یالحظه  یتفاوتم رو برا  یب نگاه
 لب گفتم: ثمر    ری شدم و ز  رهیخ

   د؟یهست یهاش رو از هم باز کرد و گفت: عه.. شما عراق دوباره لب  که

تر از  دستم گرفتم که کنجکاو   یآره تکون دادم و دست راستش رو تو   یرو به نشونه سرم
  د؟یزنی حرف م یانقدر خوب فارس یقبل گفت: پس چطور

با   یکار کرد  یچشمش گرفتم و گفتم: چ یجوابش رو بدم دستش رو جلو نکهیا  بدون
 خودت؟  

 . دهیبر  شهیبه زخمش انداخت و با انزجار روش رو برگردوند و گفت: ش ینگاه
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هاش و  گفتم و چشم یتش فرو کردم که آخ آرومدس  یرو تو  هینگفتم و بخ یزیهم چ باز 
 هم گذاشت.  یرو

 به اون کارم رو انجام دادم. توجهی مشغول کارم شدم و ب منم

که بود االن   یشده بودند، اما هر چ یطورن یبراشون افتاده بود که ا ی چه اتفاق دونمینم
 رو نداشتم.  دنشیحوصله پرس

 رکانهی شدم و ز  رهیهمش خ یتو  یافه ی فرستادم و به ق رونیام رو باز کارم نفس کالفه بعد
 گفتم: باالخره کدومشون نامزدته؟  

که   امنانهیزبی به نگاه ر رهیهاش رو از هم باز کرد و خام، چشم منتظره  ری حرف غ نی از ا جیگ
داشت تمام حرکاتش رو ضبط کنه با لکنت زمزمه کرد: بل.. بله؟ من.. منظورتون   یسع
   ه؟یچ

رو جمع کنم   لمیوسا  کردمی م  یکه سع یاش گرفتم و در حالآشفته  یافه یرو از ق نگاهم
   ؟یلب زدم: باالخره عاشق کدومشون هست 

  یش ساختگو آرام  یمصنوع  ینگاهش کردم که شونه باال انداخت و باخنده  یچشم ریز 
 .م یقراره که با هم ازدواج کن ثمیگفت:  خب معلومه؛ من و م

اش  ساده  یلبخند کج کردم و نگاهم رو به مانتو و مقنعه   یلبم رو به نشونه  یگوشه
 دوختم.

 !...یرو دوست دار یگفتم ک  ؛یازدواج کن ی نگفتم قراره با ک -

قه نداشته باشه باهاش  عال  یتعلل و پشت بنده صحبت من گفت: آدم تا به کس  بدون
 کنم دوست دارم!  یرو که قراره باهاش زندگ یمنم کس کنه؛ی ازدواج نم

و رک و بدون تعارف لب زدم: تو    دمیبه صورتم کش یمثل خودش بدون تعلل دست منم
   ؟یرو دوست دار ثمیاالن م
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  یزده فقط نگاهم کرد که حرفم رو دوباره تکرار کردم و ادامه دادم: اگه دوستش دار شوک 
 رو دوست دارم.  ثمیو بگو من م اریخب بگو! به زبون ب

طور که ازم رو بر  هاش گرفت و همون دندون  ری انگشت شصتش رو با استرس ز  ناخن
 یم ه،ی اون مرد خوب د؛ایزمزمه کرد: عشق و عالقه بعد از ازدواجم به وجود م گردوندی م

 تونه من رو خوشبخت کنه.

به  ارم،یدر ب بیعج یدختره  نیسر از کار ا  خواستیدلم م بیچرا، اما عج دونمینم
  یاگه یاگه به کس د یابروم رو شکاک باال انداختم و زمزمه کردم: حت ی تا  هی  نیخاطر هم

   ؟یکنی اج مباهاش ازدو هیمرد خوب نکهیا  ی هم بازم برا  یعالقه داشته باش

هم   یهاش رو بداخالق تو دندون گرفت؛ اخم ریبار به همراه ناخنش پوست لبشم ز  نیا
که نامزد سابقم بود و   ادیخوشم م یکی از  کردمیبار تو عمرم فکر م  هی و گفت: من   دیکش

رو دوست داشته باشم که آدم   یبعدشم بله! اگه کس ست؛یاصال برام مهم ن فهممی االن م
 !  هیکه مرد خوب کنمی ازدواج م یو با کس  زنمی رو م دش یق  ستین یخوب

:  دیلب غر   ری ز  دیکوبی م نیزم ی که پاش رو از حرص رو  یاز جاش بلند شد و درحال یعصب
جواب ساده رو هم جواب  هیتو که خودت  گم؟ یدارم به تو م یچ  یرو برا  نایاصال ا

 . یدینم

 

  ؟ی ری هاش داد زدم: کجا ماز حرف ینارم رد شد و خواست در رو باز کنه که حرصاز ک بعد
   ه؟یعشق چ یدونی عشق؟ اصال م ؟ی ترسی م یاز چ ؟یکنی چرا فرار م

طور سرم مرتب کردم؛ دو قدم به سمتش رفتم و همون  یجام بلند شدم و چادرم و رو  از 
بچگونه با خودت نکن! تو    یفکرها   نیتر زمزمه کردم: از اآروم  ستادمی میکه پشتش وا

بعدم که  ره،یاش مگمشده  یمهیقلبت که دنبال ن ن یا ؛یکنی معشوق خودت رو انتخاب نم
 .بازهی ش رو مداره خود  یتیو چه شخص ی بدونه چه شکل نکهیکنه بدون ا داشیپ
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دلت   ینیو بب  یهات رو خوب باز کنشدم و گفتم: بهتره چشم  کی بهش نزد گهیقدم د هی
 . رقصهی م یداره به ساز ک

  ،یای که به خودت ب یگوشش زمزمه کردم: وقت ریاش گذاشتم و ز شونه  یو رو  دستم
و صدامم که باشه، تو اون   یهم که باشه، اصال داعش   نیزم یآدم رو  ن یاگه بدتر ینیبی م

 .یکه داره دوست دار ییهای رو با همون بد 

 رفتم. رونیدر کنارش زدم و ب یبدون تعلل از جلو بعد

 غروب شده بود و وقت نماز بود. رفت؛ی م  یکیداشت رو به تار گهید  هوا

به   یروم، پشت دستروبه  یخراب شده  یبه روستا  ینگاه میو با ن دمی کش یقیعم نفس
  ای ببرم! )خدا نجایها رو از ا بچه دیاهلل، ساعدني*، با  لب گفتم: يا ریو ز   دمیکش امیشونیپ

 کمکم کن!*( 

توش بودن حرکت   هیکه بق ی او سمت خونه  دمیبه گردنم کش یاز خستگ  یدست بعد
 کردم. 

 هم باهاشون بکنم. گهید یکارها  هی  دیبا ها،ی رانی ا  نیبه جز کمک به ا  نکهیا  مثل

 *** 

 ثم ی#م

 

از   یادختره ثمر، که به همراه عده  نیو ا از یدادم و به ن هیسرم رو به ستون پشتم تک  آروم
 معراج از بغل گوشم بلند شد. یها مشغول نماز خوندن بودن نگاه کردم که صدا بچه

  رسنیم  اهیبابا االن داعش ه؛یچ  گهینماز خوندن د یریو  یری ه نیتو ا  دونمی من نم -
 .خوننی هنوز دارن دعا م نایاون وقت ا
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گفتم:  یدادم و با خنده و شوخ  ری و به سمت معراج تغ  دمی د هیزاو قینفس عم هی با
 . یستی معراج به خدا تو مسلمون ن

 یخونیتو که نم  ؟یدار کارشونیچپ نگاهم کرد که با همون حالت گفتم: خب چ چپ
 . میایفالکت در ب نی از ا  دیبخونن شا نایحداقل بذار ا 

 یخونیم   یلیگفت: برو بابا، خودت خ  یبرام نازک کرد و حرص یها پشت چشمزن  مثل
پاشو خودت بخون، دعات زودتر   یبلد یلیتو اگه خ ؟یگیبه منم پند و اندرز م یدار
 . رهیبگ

  تونهیکه نم یاون  ؟یترسونی م ی! من و از چخونمی لبم رو کش دادم و گفتم: م  یگوشه
 . ییوبخونه ت

دهنم  ی داد نزنم دستش و رو  نکهیا  یاز بازوم گرفت و برا  یشگونی بار از حرص ن نیا
 کنمیمن رو نم ستم؟ یبلد ن  یگذاشت و گفت: من چرا مثال نتونم بخونم؟ نکنه فکر کرد 

 شده. اه ی با مهر س یشونیپ  نینشه؛ مگرنه ا  ایر

دستش رو از   دم،یخندی هاش مطور که به حرف بهش انداختم و همون  یچپ نگاه چپ
   ؟یخونی دهنم برداشتم و گفتم: م یرو

زدم و زمزمه کردم:   یآره تکون داد که لبخند کج و بدجنس یاعتماد سرش رو به نشونه با
 نخونه خره! مرد و حرفش... یهر ک

 . کنهی: بلندم کن پام درد م گفتم یو به طرفش دراز کردم و با لبخند حرص درار دستم

  زنمیم  یروز  هیگفت:  دیکش ی طور که مدستش گرفت و همون  یتو  یدستم رو حرص 
 . کنمی دستتم مثل پات چالق م نیا

 

به سرش   یاکتفا کردم و با کمکش از جام بلند شدم که دست  طونیلبخند ش  هیبه   فقط
از   کی سنگه کوچ  هیها هم به اون  ینگاه میبا ن ستاد؛ یو منگ پشت سر دخترها ا  دیکش
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طور که محکم پس برداشت و جلوش گذاشت که لنگو لنگون جلو رفتم و همون  نیزم
   نجا؟یگفتم: ا زدمی گردنش م

 . دیبه گردنش کش یدست دهیخورد و ترس  یام، تکون محسوسمنتظره   ریزده از کار غ شوک 

  ؟یزنی چته؟ چرا م -

طور که سنگ رو  کنم و بعد آروم خم شدم و همون بازوش گرفتم تا تعادلم رو حفظ   از 
نه پشتشون، بعدشم تو که هنوز   م یستیوا  نایا  یجلو  دی زمزمه کردم: ما با داشتمی برم

 حاج آقا؟   یخونینماز م  یجورن یا شهی. همیوضو نگرفت

  دهیسف قهی و ادامه دادم:  دمیکوب اش یشونیپ یشدم و آروم رو  کی بهش نزد  کمی
 . اهیس یشونیپ

داشتم تو رو امتحان   دونستم؛ی بهم انداخت و با حرص گفت: خودم م یچپ نگاه چپ
 بچه.  کردمی م

 فکر کنم! میکن ممی ت دیبه دور و بر نگاه کرد که گفتم: با جیگ بعد

   م؟ی  یچ یگفت: چ رونی و درشت کرد و ح زی هاش رو ر ها چشم حرفم مثل خنگ  با

  ذاشتمی اش مشونه  یکه دستم و رو طورکارهاش زدم و همون  نی به ا یحیمل لبخند
   خونه؟ینماز نم  ینه؟ تو خونتون کس یدیاسمشم نشن  یگفتم: حت

 دستم گذاشت و لب زد: فقط مامانم.  یدستش و رو  آروم

تکون دادم که گفت: من   دم یدهنم رو پر صدا قورت دادم و سرم و به نشونه فهم آب
   م؟یکار کن یچ دیبا  ستم؛یو بلد ن  یگیکه م ینیا

  یخوشحال لبخند  یلیفکر، خ ی البم رو داخل دهنم جمع کردم و بعد چند لحظه   یگوشه
  میجا آب بخور  نیاز هم  میبر  ای. بستمیباورت نشه اما منم بلد ن دیزدم و گفتم: شا 

 .مینباش عیضا  یادی سر جامون تا ز   مینیبش میبرگرد
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کنار در   زیم  یه طرف پارج روطور که برو ذوق زده باز کرد و همون  ششیحرفم ن از 
کارا    نیاز ا میآبمون رو بخور  ن یهم  میبر ایب م؛یمفصدتر یکی از  یکیزمزمه کرد:   رفتی م

 .ومدهیبه ما ن

 نگفتم و آروم پشت سرش راه افتادم که... یزیچ

 *** 

 

 #معراج 

 

و به   ستادم یتو جام ا  دهیدختره ترس  نی ا  یکه با صدا رفتمی به سمت پارچ م داشتم
 طرفش برگشتم.

   ؟ یکجا به سالمت -

گفتم:   کردمی ها اشاره مدهنم رو نامحسوس قورت دادم و همون طور که به پارچ  آب
 . میآب بخور م یری م میدار

از جاش بلند شد   کرد،یکه چادرش رو مرتب م یابروهاش رو باال فرستاد و درحال  متعجب
  هی دیتلفات ند  د؟یاریآب ب دیری م یرجلوتون رو گرفته که لشک  دیز ی و زمزمه کرد: مگه 

 وقت.

سرم رو سمتش برگردوندم که فورا روش رو ازم گرفت و اونم   از ین زیر  یهاخنده  یصدا با
 از جاش بلند شد.  

   م؟یبر ییداره دوتا یلب زدم: مشکل یدختره دوختم و حرص نیدوباره نگاهم رو به ا  منم

سوق داد و گفت: نماز   ثمیکم کش داد و نگاهش رو از من به م  یل یلبش رو خ  یگوشه
  د؟ یبرداشت که سنگ  د یبخون دی خواستی م



 آوارگان عشق 

365 
 

که به  یداد تا تعادلش رو حفظ کنه و درحال  هیهم دستش رو به ستون کنارش تک  ثمیم
اتاق    نجایا دیبگه که زودتر گفتم: ببخش یزیخواست چ  زدیدستش زل م یسنگ تو

   د؟یکن یت نداشته باشه بگه؛ چرا مجبورش م دوس دیشا  ه؟ی بازجو

تکون داد و زمزمه کرد: شما   دی به نشونه تا  ینگاهم کرد و در آخر سر یالحظه  چند
 .می بر د یچون با د،یآبتون رو بخور ترع یلطفا سر  د؛یگی راست م

گفت که همشون از   یزیچ هی  یاونجا برگردوند و به عرب یها سرش رو به سمت بچه  بعد
 زدن.  رونیدختره از خونه ب نی جاشون بلند شدن و همراه ا

و   دیکش اش ی خاک  یهابه لباس  یبرگردوندم که آروم و مظلوم، دست از یرو سمت ن نگاهم
  دیاش رو درست کنه به طرف ما اومد و گفت: االن با داشت مقنعه   یطور که سعهمون 

   ون؟ی آقا  میکجا بر   دیبا م؟یکار کن یچ

بهتره از  دونم؛ی شدم که بدتر از ما شونه باال انداخت و کالفه گفت: نم  ره یخ ثمیبه م جیگ
 ها؟   م،یدختره کمک بخوا  نیا

بگه با حرص زمزمه کردم: نه!   یز یچ از ین نکهیو قبل از ا   دمیهم کش یهام رو تو اخم   عیسر 
  یلینباشه؟ تازه خ هایاز کجا معلوم که از داعش ه،ی طور   هی اد؛یدختره خوشم نم نیمن از ا

 و فضوله. ادبیهم ب

اش برداشت و رو  دست از سر مقنعه  یحرص از یشدم که ن رهی چپ چپشون خ ی هانگاه  به
چرا کمکمون کرد؟ انقدر به  کشت،ی بود ما رو م های اگه عضو داعش نی به من گفت: ا

 !...ریمد   ینباش آقا  نیبدب زیهمه چ

رو   امی تر کردم؛ کالفه نفس حرصقفل کردم و اخمم رو پررنگ  امنهی س  یرو  و  هامدست 
  نیهمه آدم که مردن فقط ا  نیا  نی که چرا ب د یفکر کن ن یفرستادم و گفتم: به ا رونیب

 است.  زنده

 

 و نفسشون حبس شد.  دیهاشون پردوشون رنگ از صورت  هر
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 موندم.    رونی که زدم ح یاز حرف خودمم

 دختره است؟   نیکه زنده مونده ا  یگفتم اما واقعا چرا تنها کس یجورن ی هم یچ  هی من

و گفت: بس  دی به صورتش کش یکالفه دست ثمیترس آب دهنم رو قورت دادم که م با
ازش   میر یخب م .میترسونی خودمون رو م  میها رو! ما خودمون دارحرف   نیا دیکن
 ! دیافتی بهتره راه ب . پسمیجز اعتماد بهش ندار یراه چی االن ه م؛یپرسی م

 ثمیو بعد م  از یعقب رفتم که اول ن کمیبه اجبار سر تکون دادم و   یدو راه نیاز ا  یحرص
 . میزد رونیبا کمک من، از خونه ب

 .کرد ی به اطراف نگاه م قیبود و دق ستادهی ا  یبرق ری ورتر از ما کنار تاون  کمی  دکتره

خودمون هر دو تاش و نداره    ازهین نیخوشگلش اصال اخالق نداشت؛ باز ا  افهی ق برخالف
 . میسوز ی نم ادیز 

با   دادمی رو کش م لبم  یطور که گوشهتو همش کردم و همون  مرخ یبه ن ینگاه مین
قدرها هم بد اون  نی ا ذارم،ی م  رادی دارم رو دختر مردم ا یالک یلی خودم گفتم: خداوک

 اون فرشته است. شیکه پهم  ی. از نظر اخالق ستین

  نیو بعد دوباره زوم ا  امیدر ب  الیرو آروم به چپ و راست تکون دادم تا از فکر و خ سرم
   د؟یای گفت: شما با من م  یجد یلیدختره شدم که جلو اومد و خ

  میر یم  م یزد و زمزمه کرد: ما دار یکه لبخند می تکون داد   دی تا یرو به نشونه  سرمون
 !شندی ها ازمون جدا مامانه، تو راه بچه   بایکربال؛ اونجا تقر 

شما کس   ریبه غ ه؟ی: منظورتون از ما کدمیابروم رو باال انداختم و کنجکاو پرس یتا  هی
 هست؟   یاگه ید

 رفتی ها مو سمت بچه زدیطور که دور م آره تکون داد و همون  یرو به نشونه سرش
 !دیحرکت کن  اهللیا منتطرمونه. اون طرف روست   ریگفت: نعم! سم
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دوختم و لب زدم: همکارم داره! به خدا   ثمیو م از یگرد شده نگاهم رو به ن یهاچشم  با
 .برندی م خی تا ب  خیسرمون و ب

زمزمه کرد: انقدر   دادی طور که به طرف جلو هلم مچپ چپ نگاهم کرد و همون  ثمیم
 .شه یم  یآخرش چ مینیبب م یبر فت یترسو نباش معراج! راه ب

آب دهنم رو قورت دادم؛ به اجبار قدم از قدم برداشتم و باهاشون   دهی نگفتم و ترس یزیچ
بزرگ که فکر کنم  نیماش  هیبه  م،یکه تو را بود یاقه یهمراه شدم که بعد از چند دق

شد و   ادهیپ  نیاز ماش  یعرب یمرد جوون با لباس و ابا  هیکه   میدیبود رس یزی چ یونیکام
 فورا به سمت ما اومد.

  یکه اونم به عرب دیپرس یز ی چ یدختره نگاه کرد و به عرب نیه اما متعجب ب دنید با
 جوابش رو داد و با هم مشغول صحبت شدن.

نگاه   ریطور با دقت به ثمر و سمکردم و همون  کی سرم رو به سمت اون دو تا نزد  شکاک 
 حرف بزنن؟   یعرب دیمگرنه چرا با  کشند؛ی دارن نقشه قتل ما رو م دیگفتم: باور کن کردمی م

بهم  یجلو رفتم که نگاه حرص یچند قدم ده یسرم، ترس یتو  ثمیبرخورد دست م با
پسره   نی حرف بزنن؟ بعدشم ا   یفارس یخوای انداخت و گفت: اسکول اونا عربن خب، م

 شده.  یو چ دهیما رو کجا د گهیدختره هم داره م ان، ی ک نایا  گهی داره م

ها اشاره زد و گفت: دارن  فوت کرد و به اون  رونی نگاهش کردم که نفسش رو ب متعجب
 دهنت رو ببند.  انیم

  ای گفت:  کردی طور که دستش رو دراز منزدم که پسره به طرفمون اومد و همون  یحرف
   ر؟یسالم! اهال و سهال؟ هل انت بخ

اشتباه   ریگفتم: نخ  که فورا پسش زدم و رهیدستش و دراز کرد تا دست پسره رو بگ ثمیم
 !میست یها ن یانگارسهل   نی ما اهل ا ؛یگرفت
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  ایآ  گهی! مثمیگفتم: دست نده باهاش م یجد یل یبرگردوندم و خ ثمیرو به طرف م سرم
دست    ،یما رو ببره مجلس لهو و لعب و خاکبرسر  خوادی م د؟یهست یانگاراهل سهل 

 تمومه ها!  یبد

  نیبه اون روم رو سمت ا  توجه ی و با دهن باز نگاهش رو به طرفم برگردوند که ب جیگ
 . هایمهمون نی کارا، ما ال از ا نی! ما ال از ایرانیپسره کردم و گفتم: انت ما ا 

هام شروع  و ول کردم و با دست  ثمینگاهم کرد که م ج یآب دهنش رو قورت داد و گ پسره 
 کردم به شکلک در آوردن.

  ی های . ال مهمونمیکارا محروم نی! هذا ماذا از ا میما انقالب کرده ا  ن؛یرانی ت اما ان -
 نحن و ما را؟   ی شناسی م  یبه راست ای هل آ ،یخاکبرسر

انت شما صدام؛ قبال با هم   ،ینیگفتم: ما انا امام خم یفقط نگاهم کرد که حرص بازم
 و چمران ما را با تفنگ... ی. شما بهشتمیعداوة داشت

ما را    یبه راست ای! آ دیو به شکل تفنگ طرفش گرفتم و گفتم: با تفنگ و گلوله کشت دستم
   ؟یشناسینم

به  یطور که دستمبهوت انداخت و همون   ثمیو م از یبه ن ینگاه  میکرده ن هنگ
 ؟ ی گیم یگفت: چ یبه فارس دیکشی م  اشیشونیپ

 

 سالم. اش، ناخودآگاه گفتم: مناظره  ری حرف زدن غ  یکرده از فارس  هول

چرت و پرت من   یهاطور که هنوز از حرف سالم تکون دادن و همون  ی به نشونه  یسر که
 یمگرنه فارس  دیهست یرانی شما ا دونستمیگفت: شرمنده، من نم  هیبود رو به بق جیگ

 . حالتون خوبه؟  کردمی صحبت م

که گوشه لبش بود  یگذاشت و با لبخند ژکوند ری دست سم ی گرم دستش و تو ثمیم
 گفت: سالم، دشمنتون شرمنده! ممنونم از شما. 
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کار   یچ دی ما االن با دیاش به حرف اومد و گفت: سالم، ممنون! ببخشهم پشت بنده  از ین
  م؟یکن

طور که  زود نگاهش رو ازش گرفت؛ بعد همون  یل یانداخت و خ از یبه ن ینگاه مین پسره 
! من شما رو به کربال د یسوار ش  دی رماگفت: بف رفتی م نشیدوباره به طرف ماش 

 .رسونمی م

بهم زد و   یاسقلمه  ثمیها بگم که مبه بچه یزیو خواستم چ  دمیهم کش یرو تو  هاماخم
تو اونا   یکارا  نیبا ا  ؛یآبرومون رو برد ی نگو معراج به اندازه کاف یچی گوشم گفت: ه ریز 
 حرف نزن خب.  یستیبگه بلد ن ستین یکیاز ما بترسن نه ما! آخه    دیبا

بهش، آروم به   یا برگردوند و با اشاره  از یچپ نگاهش کردم که سرش رو به سمت ن چپ
 ها راه افتاد.سمت اون 

  نیپشت ماش یکی  یکیها رو و ثمر، بچه  ریدنبالشون راه افتادم که سم یمجبور منم
 اشاره کردن که اونم پشت سوار شه. از یسوار کردن و در آخر به ن

 گذاشت و سوار شد.   نیسپر عقب ماش  یدکتره خودشم پاش و رو  بعد

بشه   دهی داخل د دادی که کل پشت رو احاطه کرده بود و اجازه نم یو نگران به کاور  جیگ
اشاره کرد و   ن یماش  یزودتر از من به در جلو ری بگم که سم یزینگاه کردم و خواستم چ

 جلو!   د ی فرماگفت: شما ب

طور که  رفت و سوار شد و منم ناچار همون  نیبه من به سمت ماش ی ابدون توجه ثمیم
سوار شد   رم ی که سم دمیبود نشستم و در و محکم کوب نیفکر و ذکرم مشغول پشت ماش

 . میو راه افتاد

 و به تاپ توپ افتاده بود.  زدی بدجور شور م دلم

از   شتریدونستم ب یکه بود م ی اما هر چ  گرفت،یاسترس از کجا نشأت م  نی ا دونمینم
 بودم. از یاالن نگران ن  یزیهرچ
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 ! مشی ذاشتی تنها نم کاش

 

 *** 

 از ی#ن

 

  رونینگاه کردم و نفسم رو کالفه ب نی ماش یشده  ده یاسترس به اتاقک سر تا سر پوش پر
 دادم.

 یزیکه بدتر از هرچ  نجامیبسته ا ی حس بد تموم وجودم رو فرا گرفته بود؛ فضا هی
 .دیکشی وجودم رو به آشوب م

 . نمیرو بب رونیرنگ رو کنار بزنن تا ب یمزخرف آب یپرده  نیا  کمی  کاش

 افتادم.  ریاتاق گ نیتو ا  کردمی حالت تهوع داشتم؛ احساس م 

برم، اما سخت خودم رو   رونی ب نجایاالن از ا  نیبزنم و هم  هیگر ریبلند ز  خواستی م دلم
دادم و    هیپشتم تک یواره یاطرافم، سرم رو به د  یها به آدم  ینگاه م یکنترل کردم و با ن

 هام رو بستم. چشم

  هی  یهاهی ها و گر التماس   یتمام ذهنم رو پر کرده بود؛ صدا یاده یخراش یهاغ یج یصدا 
 بود.  دهی کش ش یآتدختر بچه تمام وجودم و به 

 بسته شده.  امی گلوم به خس خس افتاده و راه تنفس  کردمی م  حس

 .دیکوبی و قلبم تند تند م  دیلرز ی م یخودک ی ب هامدست 

و داد   شدی ذهنم لوپ م یجمله تو  هیو مدام  کردم ی وجودم حس م یرو تو همه  سرما
 ! کمک« دی : »تو رو خدا نجاتم بدزدی م
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 .کردی ام محس مزخرف سراغم اومده بود و داشت خفه  نی ا  دوباره

هام رو باز  چشم  خواستی دلم م کرد؛ی م  تمیاذ  زی از هر چ  شتریهام بپشت پلک  یاهیس
و قصد باز   کردندی نم یهام همراهاما چشم  ،یکنم و به خودم به قبولونم که تو در امان 

 شدن نداشتن.

که  نی هام رو شکوندم و همه قفل چشم اما باالخر  رو،ی چطور و با کدوم ن دونمینم
 نیماش ک یکوچ یبازشون کردم، چشم تو چشم نگران معراج شدم که از پشت پنجره 

 .کردی نگاهم م

 باز کردم.  یقی رو با نفس عم امیبهش زل زدم و بعد راه تنفس  رهیخ رهیخ

نگاه آرامش بخش معراج شدم که   یره یدهنم رو با صدا قورت دادم و همچنان خ آب
 .ستین یچیداشت آرومم کنه و بهم بفهمونه ه یسع

 .دیرسی بود که به دادم م یبار نی دوم نیا

 .اما االن چه بخوام چه نخوام حالم خوب بود  کردم،ی م  نانیچرا بهش اطم دونمینم

تمام وجودم رو فرا گرفته   ی آرامش خاص هیقلبم خود به خود آروم شده بود و  ضربان 
 بود.

اومد و چطور شد که خوب شدم، اما من همچنان قفل    شیپ یواقعا چه اتفاق دونمینم
 . کردی نگاهم م توقف ینگاه معراج بودم که ب

 و کند شد و ضربان قلم باال رفت.  دهیهام کشاما دوباره نفس ،یچ یچرا و برا  دونمینم

  تمیوجودم رخنه کرده بود و اذ  یتو  یبیس عجح  هی! یبار به خاطر ترس نبود  نیا
 .کردی م

  یکه با صدا دیچرخی حس م  نی ا یمسخ شده بودم و فکر و ذکرم مدام پ  یها آدم  مثل
 ثمر رشته افکارم پاره شد و اتصال نگاهم قطع شد. 
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 ؟ ی دوستش دار -

 

   و؟یکنجکاوش دوختم و لب زدم: ک  یها از حرفش نگاهم رو به چشم  رونی و ح جیگ

که حاال نگاهش رو ازم گرفته بود، اشاره   یلبش رو کش داد و با سر به معراج  یگوشه که
 رو.  شونیکرد و گفت: ا

! من  ری: نخدمیلب غر   ریحرف مزخرفش ز   نیاز ا  یو حرص  دمیهم کش یرو تو  هاماخم
 واج کنم.ازد  ثمیبشم؟ گفتم که قراره با م نیعاشق ا دیبا  یچ یبرا 

  میتسل یهاش رو به نشونه باال انداخت و دست  یاابروش رو با حالت مسخره  یتا  هی
 بلند کرد. 

تو ازش   ؛یبهتره با خودت رو راست باش یول   ؟ی شیم یاوو باشه باشه، چرا عصب -
 .  ادیخوشت م

رو از   نیام ادامه داد: ا گرد شده  بایتقر  یها به چشم یقی و با نگاه دق  دی کش یقیعم نفس
انگار که   ؛یکنیقشنگ نگاهش م یلیاز طرز نگاهت بهش! تو خ دم؛یهات فهمتو چشم 
 . ینیبی و تو فقط اون رو م رنیمی تو دور و اطرافت برات م یهمه چ

هام رو به کف دستم  باشه، ناخن قتیحق نکهیهاش و پر استرس از ا خورده از حرف  جا
دهنم رو بازور قورت دادم؛ نگاهم رو از اون به پشت سر معراج دوختم   فشار دادم و آب

دوباره نگاهم رو گرفتم و   کردم،ی مثل سوزن تو تموم صورتم حس م ز یچ هیکه   یو درحال
مرد ندارم، برعکس ازش متنفرم    نیبه ا  یاعالقه چیه! من  ستی طور ن نی لب زدم: ا

 هستم! 

ها خودت رو گول  حرف  نی کرد و گفت: با ا  مب ینص یو حرص درار  حیبار لبخند مل نیا
باهاش    یمدام دوست دار ؛یکنی و خودت حس نم یکنی بهش فکر م هینزن! تو هر ثان

 . یدون یو خودت نم یجنگ کن
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مسئله   نی رو آروم به طرفم دراز کرد و دستم و داخلشون گرفت و ادامه داد: ا هاش دست 
  ا ی یرو دوست دار ثمیکه م یکن  یتظاهر م یتو فقط دار ینداره، ول یاصال به من ربط

آدمه   هیاون  ،یکه عاشق معراج بش یترسی چون م ؛یخواد باهاش ازدواج کن یدلت م
ها  اشتباه  ن ی تراشتباه   یکرد؟ گاه شهی. اما چه میدونی مرو خوب   نیاشتباهه برات و تو ا 

 ها، اشتباه! درست  نی تر و درست  نشوننیتر تو درست  یبرا 

بهم زد و گفت: من حس کردم شما   ینگفتم و فقط نگاهش کردم که دوباره لبخند  یزیچ
 جواب سواالتت رو بدم؟   یخوای م د؛ یاحتمادی به من ب

آره تکون دادم که  یحال سرم رو به نشونه یب  ام،یب رون یب الیاز فکر و خ نکهیا  یبرا 
  یس ؛ی! من ثمرم، ثمر نقو میکن  یدستش و از رو دستم برداشت و گفت: خب شروع م

تنها من زنده   یچ یو برا  کردمی م  کاریچ نجایبرات سوال باشه که ا دی سالمه و دکترم! شا
 موندم...

ها گفت: من و  بچه نیهش بکنجکاو من کرد و با چرخوندن نگا  افه یبه ق ینگاه مین
  شیمدرسه پ ی. من تو میروستا بد نی خدمات به ا یسر  هیتا  میاومده بود ری برادرم سم

 بود. لی هم مشغول پخش وسا  ریها رفته بودم تا باهاشون حرف بزنم و سمبچه

که   رفتیم  شی داشت خوب پ یهمه چ  بایو ناراحت ادامه داد: تقر   دی کش یقیعم نفس
  میدونستی نم م؛یبود دهیترس یلیروستا بلند شد. خ ینارنجک و خمپاره تو یصدا   هوی
 مدرسه برد.   نیزم ریو ما رو به ز   شمونیاومد پ ری . سممیکن کاریچ

با  دادیم  هیطور که سرش رو به سر اون تکو همون  دیاز دخترها کش  یکیبه سر  یدست
 اما.. اما...   میدر امان بود  م؛ی شده بود میبغض ادامه داد: ما اونجا قا

  رون یجنگ تموم شد و ب یگفت: وقت  یسکوت کرد و دوباره با لحن محکم  یالحظه  چند
  یزبون بسته مادر پدراشون جلو  ی هابود؛ طفل  یکیهمه جا با خون    میاومد

 هاشون جون دادن.  چشم

بهش منتظر ادامه موندم که با نگاه   رهی و خ دمیخودم رو جلو کش  کمی کرد که  سکوت 
و خودم منتظر داخل مدرسه    ارهیرو ب نیرو فرستادم بره ماش ریبهم گفت: سم یحسیب
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کردم، اما بعدش رو که   کی و شل دیهست یفکر کردم داعش دم؛یشما رو د هویموندم که 
 .دیدون یم گهید

حرف   یانقدر خوب فارس آروم تکون دادم و زمزمه کردم: چرا   میتفه  یرو به نشونه سرم
 هم تو و هم برادرت؟   ؟یزنی م

گفت:   دیکش  یم قیطور که نفس عمها کرد و همون به مرد  نیماش شهیاز ش ینگاه آروم
 .میکرد  یاونجا زندگ  یبود؛ چند سال یرانی مادرم ا

و   نیماش  دیبپرسم که با تکون شد  یاگه یفقط سر تکون دادم و خواستم سوال د بازم
 به ثمر نگاه کردم که... ده یو ترس دمیکش یاخفه غیج اش،یناگهان ستیبعد ا

 

گفت: ماذا   دهیکرد و ترس  کینزد  شهیدهنش رو سخت قورت داد و سرش رو به ش آب
   ر؟ ی حدث السم

نگران   ستی ن یزیبه من رو به ثمر زمزمه کرد: چ ینگاه میو با ن دیتو جاش چرخ  پسره 
 .کنمی رستش مفقط خراب شده؛ االن د نی! ماشدینباش

 شد و کاپوت رو باال زد. ادهیپ نی فوت کردم که از ماش رونیراحت نفسم رو ب الیخ با

نداشت و    یا ده یفا  چیه  یشدن و کمکش رفتن، ول ادهیو معراج هم پشت سرش پ ثمیم
 کنن.  یکدوم نتونستن کار چیه

از جام بلند شدم که    نیداخل ماش یهاله یاز تاسف براشون تکون دادم و با کمک م  یسر
   ؟یر یاجلس! کجا م وونه؟ید یکنی کار م یثمر متعجب گفت: چ

قدم برداشتم دوباره صداش بلند    نیطرف ماش هاش ندادم و به اون به حرف  یتی اهم
 !از ی ن نیبش ستا؟ی وا   از؟ین از؟یشد: ن

شدم که ثمر هم فورا از جاش   ادهیرو کنار زدم و آروم ازش پ نیماش یکاور رو  توجهیب
 به سمت من قدم برداشت. گفتی م یز یها چطور که به بچهبلند شد و همون 



 آوارگان عشق 

375 
 

چند قدم با زور   دنمیبا د ثمیحرکت کردم که م  ونی اون نموندم و آروم به سمت آقا منتظر
 . نیتو ماش ن یبرو بش یکنی کار م یچ نجایتو ا از؟یشد و گفت: ن کی نزد

کنار  دیلب زدم: بر  گرفتمی که کنارشون جا م یو درحال  دمیهم کش یتو  دیرو شد  هاماخم
 چشه. ن یماش  نیا نمیبب

ابروش رو باال انداخت و    یتا   هیشدم که  رهیخنده معراج متعجب بهش خ  یصدا با
   ؟ی رو درست کن نیا   یخوای گفت: تو م

نگاهش کردم که دستش و   نهیقبل اون فاجعه، دست به س از ی و غد مثل ن  نهیبه س دست
که دو تا   ستاین ییا یمیش باتیمثل ترک نی داخل موهاش فرو کرد و گفت: خانم معاون ا

 . کنمی خودم درستش م نوری ! بفرما ا خوادی جواب بده؛ اوستا م یکن  یو باهم قاط زریچ

  ی هاتا به حرف  کردمی طور که با زور خودم و کنترل منثارش کردم و همون  یپوزخند
الزم نکرده اوستا   ر؛یمد   یبرو انتگرالت رو حل کن آقا ایاش نخندم گفتم: شما بمسخره 

 کاره بودم. نی من ا ،یگشتی م  yو  x. اون موقع که تو دنبال یباش

وجه به اون به سمت  بگه که بدون ت یزیبهم انداخت و خواست چ یچپ نگاه چپ
 به موتورش نگاه کردم.  ق یرفتم و دق نیماش

االن به   دیبلد بودم و شا  یی زهایچ هی  شیبودم که کم و ب ستایبس باالسر برادرم وا  از 
 دردم بخوره.

عطر   یسرم افتاد و بعد بو یرو  یا ه یخم کردم که سا کمیو سرم و  دمی کش یقیعم نفس
 .دیچیدماغم پ ری معراج ز 

دستش رو به کمرش زده بود و   هیبهش انداختم که با اخم   ینگاه م یچشم ن یگوشه  از 
 .کرد یگاهش کرده بود و با دقت به من نگاه م   هیدستش رو تک هی

بسته، اما با زور خودم رو کنترل   خی هام هول شدم و دست  یبیبه طور عج کردمی م  حس
ها بردم و آروم  از مخزن  یکی دستم رو لرزون به سمت   دم؛یکردم و نگاهم رو ازش دزد

 بازش کردم. 
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نگاهش و    ینیاما سنگ زدم،ی در و اون در م نیخودم رو مشغول کرده بودم و به ا یحساب
 تمرکز کنم.  تونستمیوجه نم چ یو به ه کردمیخودم حس م  یرو

شده بود، روم رو به سمتش برگردوندم و   ریکه تو وجودم سراز  یشی تشو  نیاز ا  یحرص
 اون ور؟   یبر  شهی: مدمیکالفه غر

رو از من برگردونه، ابروهاش رو بدجنس باال انداخت و   دشید یه یزاو یاذره  نکهیا  بدون
 زمزمه کرد: نوچ! 

باال سر   لیمثل اعزرائ ادی و گفتم: چرا؟ خوشت م دمیبه صورتم کش یدست تری بار عصب نیا
 .گهی بذار به کارم برسم د ؟یستا یمن وا 

لبش رو کش داد و دوباره با همون لحن بدجنس زمزمه کرد: نوچ! من دارم    یگوشه
 .گهی کارت رو بکن د یکار من دار یتو چ کنم،ی نتگرالم رو حل ما

 ثمیم  ی فرستادم که صدا رون ینفسم رو ب یهم گذاشتم و حرص یهام و رو چشم کالفه
 بلند شد.

   ؟یدرستش کن یتونی م  از؟یشد ن یچ -

سمتم   یکی  نیبهش انداختم که ا ینگاه  میرو آروم از هم باز کردم و ن هامچشم
 .بود ستاده یوا 

 تمرکز کنم. ذاره ی نم ثم،یبره م نجایبگو از ا نیبه ا -

  ینگاه کردی نگاهم م رهیما خ  ی هابه صحبت  توجهی متعجب به معراج که هنوزم ب ثمیم
 بذار کارش رو بکنه. نوریا  ای ب از؟یبه ن یانداخت و گفت: معراج چرا مثل گرگ زل زد

  هیسوق داد و بعد دوباره روم زوم کرد و گفت:  ثمینگاهش رو از من به م یا لحظه یبرا 
 . رهیگی نظرش م ری اول ز  کنهی م دایاش رو پطعمه   یگرگ وقت

  دیستیدست بردار ن طمیشرا  نی خدا، تو ا یگفت: وا ثمینگاهش کردم که م یو سوال جیگ
 بذار کارش رو بکنه.  ورن یا  ای شماها؛ ب
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به  یهم سر ثمیآروم نگاهش رو ازم گرفت و از کنارم رد شد؛ م نکرد و یبار مخالفت نیا
حرفش بود   ر یها رفت، اما من تمام ذهنم درگتکون داد و به سمت اون  یکالفگ ینشونه

 .گشتی م یمنطق  لی تحل هیو دنبال  

  م؛یکردم و چه موقع دوباره راه افتاد فیرو رد  ن یماش ی کارها یو چطور یک دونمینم
  نیخواستی که م یما به مقصد   یمتوقف شد و به حساب  نیماش یک دونمی نم یحت
 .  میدیرس

 نداشت. یریشدم جنبه حال گ رشیو درگ دم یکه شند یزیکه چ دونمی و م  نیا  اما

 داره اما... یاگه یمفهوم د  کردمی بود؛ حس م یطور خاص هی

 ! دونمیشدم؛ نم  جیگ واقعا

 ... دونمیرو واقعا نم یکی  نیا

 

 *** 

 

 #ثمر 

 

به سمت   هیجلوتر از بق کردمی شدم و همون طور که چادرم رو مرتب م ادهیپ ن یماش از 
 سلمه؟  أنت؟ ام  ن یسلمه؟ أام  ایسلمه؟  سلمه راه افتادم و داد زدم: ام خونه ام 

که همون    دمیاش دو به سمت خونه  دهیرو با استرس هول دادم و ترس اطشیح یآهن در
: بله؟ بله؟ چه خبرته دختر؟ تحمل کن تا  دیداد کش یاومد و به عرب رون یلحظه از در ب

 .رونیب امیب
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دستم گرفتم و همون   یهاش رو تو و خودم رو بهش رسوندم؛ دست  دم یکش یراحت نفس
اومده   های داعش دمیلب زدم: ترس کردمی ه منگا  رشیبه صورت چروک و پ رهیطور که خ

 باشند! حالت خوبه؟ مادرم کجاست؟  

  شه ی گفت: دختر خوشگل هم کرد ی که صورتم رو نوازش م یبهم زد و درحال یمهربون لبخند
 بخوره. ییتا هوا رونینگرانم، مادرت هم حالش خوبه! رفته ب 

ها به  و بچه  ری بگم که سم  یزی هام رو گرد کردم و خواستم چو متعجب، چشم  دهیترس
 کنان وارد خونه شدن.  اهللی  اهللیهمراه اون سه نفر،  

زود دوباره   یلیاما خ نمشون،یسرم رو به عقب برگردوندم تا بب  یالحظه  یبرا  ناخودآگاه 
سلمه؟ مادرم کجا  ام  بلند و نگران گفتم: یکم  یسلمه دوختم و با صدا نگاهم رو به ام 

 کجا رفته؟    ییتنها  کریدر و پ یشهر ب  نیرفته؟ تو ا 

سلمه من گفتم  ام  یو پر اضطراب داد زدم: وا  دمیسرم کوب   ینگاهم کرد که محکم تو فقط
   ؟ی چرا گذاشت رون،ی نذار بره ب

  دیبا ر یرفتم و داد زدم: سم ریبگه که اجازه ندادم و فورا به سمت سم یزی چ خواست
 کنم. دای مامان رو پ  دیدنبال مامان، من با میبر

دستش گرفت و چند   یبرم که جفت بازوهام رو تو  رونیو خواستم ب دمیرو کش دستش
 ی ! از چایو بعد با آرامش گفت: ثمر؟ به خودت ب امیبار تکونم داد تا به خودم ب

 ! ستیداشته که رفته. بچه که ن یحتما کار  ؟ یترسی م

داد   یهاش آزاد کنم و ناخودآگاه و به فارسز حصار دست کردم خودم رو ا یسع یحرص
   ؟ یگفتی طور راحت م  نی: ها مادر خودتم بود همدمیکش

بزنه   یبازوهام کمتر کرد و خواست حرف یهاش و رو از حرفم، فشار دست  ری و دلگ شوکه
 . دنبال مادرم رمی خودم م ؛یای : الزم نکرده تو با من بدمیکه خودم رو ازش جدا کردم و غر 

 در خونه رو هول دادم و خارج شدم. هیبه اون و بق توجهیب بعد
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روونه شدم که با   یو ناامنمون انداختم و کالفه به سمت  ختهیبه شهر به هم ر ینگاه مین
باشه با   ر یسم  کردمی شدن چادرم به عقب برگشتم و برعکس انتظارم که فکر م دهیکش

 رو شدم. بهپسره معراج رو  نیا

چادرم رو رها کرد و گفت: من   ی نگاهش کردم که گوشه  هیچ یو متعجب به نشونه جیگ
و   امیشما و برادرتون گذشت اما از من خواهش کرد که دنبالتون ب  نیب یچ دونمینم

 تنهاتون نذارم. 

زمزمه کردم:   دادمی و همون طور که به راهم ادامه م دمیهم کش  یهام رو تواخم  یحرص
 ! دیبر  نجای. از ارمی م ییالزم نکرده، خودم تنها

دستور   یخانم من از کس یبه حرفم دنبالم اومد و گفت: ه ت یاهم یاو بدون ذره  لجوج
شدم، فقط   اتی رنگ یفکر نکن عاشق چشم و ابرو  نجامیاالن ا ینیبی ! اگه مرمایگینم

 . ارمیاومدم سر از کارات درب

لب با خودش زمزمه    ریرو ز  ییزایچ هیکرد و   ز یهاش و ره چشم چپ نگاهش کردم ک چپ
 شدم. یاصل  ابونیندادم وارد خ تی کرد که اهم

که دوباره صداش بلند شد:  دمیکشی وقفه به همه جا سرک م یتند تند و ب طورن یهم
   ؟یگرد ی م  یدنبال ک یدار

 حوصله و کوتاه جواب دادم: مامانم. یب

 : کجاست؟  دیتکون داد و دوباره پرس میبه نشونه تفه یسر که

  یدونستینگاهش کردم که خودش جواب خودش رو داد: اگه م  هیو عاقل اند سف یحرص
 .یگشت ی که دنبالش نم

  :دیو باز پرس دی محله شدم که پشتم دو یها از کوچه یکی رو ازش گرفت و وارد  نگاهم
 اگه مادر تو هم بود؟    یپس چرا گفت د؟یستیخواهر برادر ن ری مگه تو و سم

 داره؟  ی: به تو ربطدمیبهش توپ یحرص
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جوجه اردک دنبالم راه افتاده بود گفت: آره معلومه   نیبدون مکث و همون طور که ع که
 همراه شدم.  یبدونم با ک دی که ربط داره! من با 

مجبورت کرده بود که    ی: کسدمیشدم و غر  گهیکوچه د هینثارش کردم و وارد   ی اغره  چشم
   ؟ یا یدنبالم ب

  نکهیا ی جواب دادن به سوالم، سوال خودش رو دوباره تکرار کرد که ناچار و برا یجا به
 نه!  یاما تن م،یتمومش کنه گفتم: چرا خواهر برادر

ساکت همراهم اومد، اما باز نتونست   یا قهیتکون داد و چند دق می به نشونه تفه یسر
   ؟ی و لب زد: تو شوهر ندار اره یطاقت ب

من رو   ی ا ی: مثال بگم نه مدمیشدم و غر زیهاش، تو صورتش تو کالفه از سوال  یحرص
   ؟یریگی م

رو مسخره کرد و گفت:   اشافهی زود ق یلینگاهم کرد، اما خ رهیخ یاو متعجب لحظه جیگ
 اما تو رو نه! رمیبگ ازمین یحاضرم حت ادیزن ب یمن؟ من غلط بکنم؛ قحط ؟یک

 نامزد داره.  از یبهش زدم و گفتم: فعال که ن یشخندین یحرص

 و زمزمه کرد: نداره!   ستادی فورا تو جاش ا  که

 

 گفتم: چرا داره!  ستادمی میطور که مثل اون واکش دادم و همون  شتریلبم رو ب  یگوشه

 نداره!  گمیگفت: م  یو عصب دیهم کش  یتو  دایهاش رو شدبار اخم  نیا

ام گرفته بود زمزمه کردم: اون وقت چرا؟ اصال تو چرا  خنده  یکه حساب یو درحال  متعجب
   ؟یخوریحرص و جوش م
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هاش و باز کرد و گفت: چون  از اخم   کمیکه  ستادمی و منتظر جلوش وا  نهیبه س دست
دو تا به هم   نیا   ذارمیمن نم د،یدختره نچسبون نی ! انقدر اون رو به افهیمن ح قیرف

 برسن. 

 رو دوست دارند.  گهیهمد یکردم و بدجنس گفتم: ول یزیر اخم

باهم   خوانی ندارن! اونا فقط م ریگفت: نخ نیح  نیشروع به حرکت کرد و تو هم دوباره
 ازدواج کنند. 

 ابروم رو باال انداختم و لب زدم: خب بذار ازدواج کنند. یتا  هی

زمزمه کرد: دوستم   ذاشتی شلوارش م بیهاش رو تو جطور که دست کرد و همون  ینوچ
 کنه.خانم که در شأن خودشه ازدواج  هیبا   دیبا

 .هیهم دختر خوب  یلیچشه؟ خ از ی : مگه ندمیبهش انداختم و غر یچپ نگاه چپ

هوا داد   یکه به سرم زد ب  ینداد و آب دهنش رو صدادار قورت داد که با فکر  جواب
 کمکت کنم.  تونمی : من مدمیکش

 نرسن.  به هم از یو ن  ثمیکمک کنم تا م تونمی نگاهم کرد که خودم ادامه دادم: من م جیگ

   رسه؟یبه تو م یکرد و گفت: اون وقت چرا؟ چ زیهاش رو ر و مشکوک چشم  متعجب

! تو مگه  ری خ یکردم و گفتم: دعا ادی توجه به اون سرعتم رو ز  یباال انداختم و ب یاشونه
به هم  میکه نذار کنمی دو تا به هم برسن؟ خب منم کمکت م نی ا  یخوای نم یگینم

 برسن. 

   ؟ی گیم  یمطمئن مثل من به سرعتش اضافه کرد و گفت: جدو نا   خوشحال

  ؟یکنی سر تکون دادم که لبش و به خنده باز کرد و گفت: واقعا کمکم م  فقط
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ته   ی مامانم تو  یناگهان دنی بهش بگم که با د ی زیبازم سر تکون دادم و خواستم چ که
م: بعدا صحبت  داد زد دمیدویطور که به سمتش م و همون  دیکوچه، حرف تو دهنم ماس

 ! ری مد  یآقا میکنی م

 

 *** 

 

 ثم ی#م

 

 . دمیفرششون کش ی رو  یای انداختم و خطوط فرض نی زده سرم رو پا خجالت

 بودن هم آشنا. بهیداشتم؛ انگار که هم برام غر  یبیغر  بیعج حس

شده بود از دو تا فرش و   لیهالشون تشک   یهالهیداشتن؛ کل وس یاساده  یزندگ خونه
 . یچند تا دونه پشت

 اگه... میشناسی نم یرو درست حساب نایکرده بود. ما که ا رید یلیمعراج بودم؛ خ  نگران

ور به خودم  و اون  ورن ی داخل مغزم رو سرکوب کردم و با تکون دادن آروم سرم به ا یصدا 
 . کننی دارن ازتون دفاع م ینیبی انقدر قضاوت نکن! فعال که م ثمی: ساکت شو مدمیتوپ

اومدم و نگاهم رو   رونیبا خودم ب یریو درگ الیکنار گوشم، از فکر و خ از ی آروم ن یصدا با
 سمتش سوق دادم. 

 .نکرده؟ من نگرانشم  ری معراج د -

زود به خودم اومدم و کالفه زمزمه کردم:   یلیابروم رو باال انداختم، اما خ ی تا هی حسود
 نکرده، شما نگران اون نباش!  رید رینخ
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زمزمه کرد:   خورد ی گرد کرد و همون طور که پوست لبش رو م یهاش رو کمچشم   متعجب
 بره. میذاشتی با اون دختره م دینبا

: چه لب زد  یزیبرگردوند و با اخم ر ی رو به حالت عاد اشافه ینگاهش کردم که ق یسوال
   ابون؟یهلک و هلک پاشه بره تو کوچه خ بهیدختر غر  هیداره با   یلزوم

 ثمر معراج رو بخوره؟    یترسی لب زمزمه کردم: نکنه م ری لبم رو آروم کش دادم و ز  گوشه

لب زد:   گرفتی و اخمو لپش رو از داخل گاز م  یطور که حرص فاصله گرفت و همون  ازم
از قصد رفته  دونمی . من که مستین یاعتبار چی ج همعرا  نی! اتفاقا برعکس؛ به ارینخ

 خوشگل و... افه ی و ق یدنبالش؛ به هر حال چشم رنگ

من، تک    جیمات و گ افهیق  دنیبه صورت من دوخت و با د یالحظه یو برا   نگاهش
 داد. ر یکرد و فورا بحث و تغ یاسرفه 

  نیما رو انداختن تو خونه، خودشون رفتن تو آشپزخونه ا  ان؟ی چرا نم  نایا  زهیعه.. ام چ -
   ه؟یچه وضع مهمون دار 

 .دینگاهش کردم که آب دهنش رو پراسترس قورت داد و نگاهش رو ازم دزد حرفیب

و مادرش از آشپزخونه خارج شدن و با لبخند کنارمون جا گرفتن که   ری ام سملحظه   همون
 نکردن؟  ری د : معراج و ثمردیفورا ازشون پرس  از ین

 

و با استرس   کردی ها نگاه متوجه به من به اون  یشدم که ب  رهی بهش خ دوباره
 . زدی هاش رو به هم مناخن

 که...  ن ی بره، به خاطر هم یی جا ییتنها تونهیداره و نم  یفراموش کم یواهلل مادر ثمر  -

که  معراج   دیساکت شد و نگاه هممون به اون سمت چرخ  ریدر، سم  یباز شدن ناگهان با
 وارد خونه شدند. اومدی آشنا م یل یکه به نظرم خ یو ثمر، به همراه خانم
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و مادرش فورا از جاشون بلند شدن و سمتشون رفتن که معراج   ر یها سمورود اون  با
 باز به سمتمون اومد. ش یآروم از کنارشون گذشت و با ن یلیخ

 یلیزمزمه کرد: خ یزودتر و حرص از یبگه که ن ی زین جا گرفت و خواست چکنارمو فورا
 .گهی که خوب بازه، حتما خوش گذشته د شتیخوش گذشت؟ ن

زمزمه کرد: مگه رفته بودم خوش   جیدوخت و گ از یمتعجب نگاهش رو به ن  معراج
 . یو تو مخثمر نچسب   نیبا ا ؟ی که خوش بگذره؟ تازه اونم با ک یگذرون

هاش رو به کف دستش فشار داد و  ناخن یبرگردوندم که عصب از یآروم سمت نرو  نگاهم
   ؟ی: عه؟ نچسب و تو مخدی لب غر ری ز  دیجویپوست لبش رو م  یطور که حرص همون 

با همون لحن ادامه داد: اون وقت اگه اون نچسب و   از یفقط سر تکون داد که ن معراج
 ام؟    یمن چ  ه،یتو مخ

زد و با   یا نگاهش کردم که معراج تک خنده  جیابروم رو باال انداختم و گ  یتا  هی  متعجب
تو رو   یکس نتونسته جا   چیهنوز ه د،یعظم  هیگفت: شما نچسب و تو مخ طنتیش
 نگران نباش!  رهیبگ

  یزیکه دهنش و باز کرده بود چ از ین یو به جا  دم ی به صورتم کش یو کالفه دست  یحرص
 ؟  شد  یبگه زمزمه کردم: معراج! چ

اش اشاره کردم  دختره و خانواده  نینگاهش رو سمت من برگردوند که با سرم به ا  یسوال
 شد؟    یو دوباره گفتم: چ

  میبابا رفت یچیها لب زد: هبه اون  ینگاه میبه نشونه آهان تکون داد و با ن یسر که
 . گهید میو اومد  میکرد   دایمامانش رو پ

دختره و اومدن و نشستنشون   نیا  ی بگم اما با صدا یزیرو باز کردم که دوباره چ دهنم
 و ساکت شدم.  دیرومون، حرف تو دهنم ماسروبه

   د؟یتنهاش بذارم. شما ها استراحت کرد تونستم یبود، نم ضی شرمنده ها! من مادرم مر -
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به دور تا دور خونه گفت: پس بچه ها   رهیزد و خ یحیسر تکون دادم که لبخند مل  فقط
 کوشن؟  

 اونجا جاشون امنه.   ه؛یعمه عال  شیشون پبردم -

  فشردینگاهش رو به اون دوخت و همون طور که دست مادرش دو م  ریحرف سم با
 کربال؟   میری م یزمزمه کرد: ما ک

و هم زمان به صحبت    کردی نگاهم م رهی خ رهیرو سمت مادرش چرخوندم که خ  نگاهم
ما هم   ده؛یات رس! پسر خاله میافتی گفت: فردا صبح راه م یگوش دادم که م ری سم ی ها

 . میاحتماال پس فردا اونجا باش

 چشم ازش بردارم. تونستمی زن برام آشنا بود و نم نی ا بیچرا اما عج دونمینم

 بود. میقد ی لیکه بود مال خ یاما هر چ   دمش،ید  یکجا و ک دونمینم

فکر فرو رفتم که همون    ی تر نگاهش کردم و تو قیو دق  دمیهم کش یرو تو  هاماخم
 .یپدرت ه یلب زد: چقدر شب ی مطمئن  ریکم جون و غ یلحظه با صدا 

هم به سمت ما جلب شد و متعجب  هیفقط نگاهش کردم که توجه بق و منگ  جیگ
 نگاهمون کردن. 

 شده؟    یمامان؟ چ یمادرش قرار داد و زمزمه کرد: ک  یشونه یآروم دستش و رو ثمر

 پدرشه. هیبا سر به من اشاره کرد و دوباره با همون لحن گفت: چقدر شب درش ما

لب زد:   یهم فقط تو سکوت نگاهش کردم که ثمر رو به ما کرد و با لبخند مصنوع باز 
 اش رو از دست داده؛ احتماال اشتباه گرفته.حافظه  کم یمامان من  خوام،ی معذرت م

  یهاآدم  نایا  ،یدامه داد: مامان اشتباه گرفتتر اروش رو به طرف اون کرد و آروم  بعد
 .اندبه یغر
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  یو به نقطه نامعلوم دمینگاهم رو دزد یزینگفت و فقط نگاهم کرد که با اخم ر یزیچ
 شدم. رهیخ

  یتو دیشا  دمش؟ید ییجا کردم ی من هم آشنا بود؟ چرا حس م  یزن انقدر برا ن یا  چرا
 عکس. کی   ای  لم،یف کی

 دمینفهم یکه حت  یبد ذهنم رو مشغول کرد؛ اون قدر یلیکه بود خ یاما هر چ  دونمینم
 .می جلومون پهن شد و ما دورش جمع شد   یکیسفره کوچ یک

 . وفتادین ی اتفاق خاص چینزد و ه یحرف چیکس ه چیشام ه موقع

 بعد از شام... اما

 

 *** 

 

 #معراج  

 

عالم خودشون بودن،   یکه هر کدوم تو  ثمیو م از یبه ن ینگاه میاز خوردن شام، با ن بعد
 شدم. اطی به سمت در خونه حرکت کردم و وارد ح

 فکر فرو رفتم. یبه آسمون پر از ستاره تو  رهی نشستم و خ وونی اول ا یپله  یرو

 نبود.  های از داعش یو خبر اومد ی م  ینظر امشب شب آروم به

معاون محبوب    ری مد ثم،یمن و م  کردی فکرش رو م یک م؛یدار یبیسرنوشت عج  عجب
   م؟یافتیروز ب  ن یبه ا غویج غ یخانم معاون ج هیبا   یها به خاطر لج و لجباز بچه یهمه 

 و... یابونیکشور ب هی   یتو ها،ی وسط داعش  نجا،یا  ؟ی چ اونم



 آوارگان عشق 

387 
 

  رونیب الیاز فکر و خ اط،یح  یبه همراه اون دو تا خواهر برادر تو  ثمیو م از یاومدن ن با
که   ییرفت و وسط جا اطیاز ح   یابه سمت گوشه  ری نگاهشون کردم که سم جیاومد و گ

 روشن کردن شد. شی بودن مشغول آت دهیتنه درخت چ

 نشستن.  ش یبه کارش نگاه کردم که اون سه تا هم به سمتش روونه شدن و دور آت رهیخ

حوصله به   یب نیکه اصال حاال و حوصله رفتن تا اونجا رو نداشتم، به خاطر هم من
 شدم. رهیخ شی زدم و به نور قرمز آت هیستون پشت سرم تک

 فهممیمامانم بودم، کنار مهرسا. تازه تازه دارم م   ش یبدجور گرفته بود؛ کاش االن پ دلم
 بابا. یسخته، حت  شونیچقدر تحمل دور 

 .دیکشینم نجایکارمون به ا ذاشتمی نم از یبود؛ اگه انقدر سر به سر ن من   ری تقص یچ همه

کنارم، آروم سرم رو برگردوندم و نگاهش   یو قرار گرفتن شخص ییعطر آشنا یحس بو  با
 . کردی خودش جمع شده بود و به آسمون نگاه م ی کردم که مظلوم تو 

 تو هم دلت تنگ شده؟   -

از سر   یقی دهنش رو با صدا قورت داد و آروم نگاهش رو بهم دوخت؛ نفس عم آب
 نگرانم، دلتنگ برادرام.  لب زمزمه کرد:  ریو ز  دیکش یتابیب

  ؟ی لب زد: تو چ ییابروهاش نشوند با حرص آشکار   نیب یزینگاهش کردم که اخم ر فقط
 ...ای  یدلتنگ دوست دخترات

هام خونه کرده بود زمزمه کردم: بله،  که کنج لب   یو با لبخند کمرنگ دم ی حرفش پر  ونیم
 امم نه دوست دخترام.. دلتنگ خانواده ای

که دختر چشم  نجایگفت: آره خب، ا یانداخت و با پوزخند عصب بهم یچپ نگاه چپ
 مهم خانواده است.  شه،یم  دایپ ادیز  نای خوشگل و ا  و  یرنگ

به ثمر نگاه کردم که کنار برادرش   جیشده، رد نگاهش رو دنبال کردم و گ زیر  یهاچشم  با
 دختره؟   نی ا  ؟ی: کدمی و بعد متعجب پرس زدی نشسته بود و آروم حرف م ثمیو م
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  یدختر رو   نیاگه آخر   یحت اه،یو ادامه دادم: صد سال س  دمینگاهم کرد که بلند خند فقط
 .ادیخوشم نم  یچشم رنگ یمن از دخترا  ،یباشه، عمرا بهش نگاه کنم. در ثان  نمیزم

   ؟یکرد و آروم لب زد: جد و مبهوت نگاهم جیگ

  رهیچشم ابرو ت یم، من از دخترا تکون دادم و جواب دادم: اهو  دی تا  یرو به نشونه سرم
 . ادیخوشم م شتریب

  کردینگاه م  یخودش جمع شد و همون طور که به نقطه نامعلوم  یدوباره تو  مظلوم
 اما انگار...  اد،یخوشت ب شتر یو مو بلوند ب یچشم رنگ  ی از دخترا  کردمی گفت: فکر م

هاش مشغول  زد و با انگشت   هیستون تک  یکیحرفش رو خورد و مثل من به اون   ادامه
  هیآل من  دهیشد که آروم دستم رو داخل موهام فرو کردم و بعد زمزمه وار گفتم: دختر ا

  کنه؛ی دفاع م یگستاخ و نترسه. پروه و از حق خودش به خوب یره یدختر چشم ابرو ت
پسر مورد  ؟یخوشگله. تو چ یلیخودش داره و خ یهاش رو جاو محبت  طنتیش

 ؟ یچشم رنگ ثمیمثل م  ایاست    رهیل من چشم ابرو تات مث عالقه 

  یها که نگاهم رو زوم چشم  دیکش یقیبه حرفم فقط آه عم ت ی اهم  یاذره  بدون
 . یهست یطور هیامروز   از؟ی: چته ندمیکردم و پرس نشیغمگ

 افتاده؟   یو لب زدم: اتفاق دمیخودم رو به سمتش کش کمی کرد که  نگاهم  فقط

بود لب    دایکه ته صداش هو  یرنگ تکون داد و با بغض کم   دی تا یرو به نشونه سرش
اتفاق   هی زارم،ی که من ازش ب یاتفاق هیاتفاق بد معراج.   هیافتاده؛    یاتفاق هیزد: آره، 
 اشتباه. 

صورتم، فورا از جاش بلند شد و داخل خونه رفت. خواستم از    یرو ی از مکث کوتاه بعد
 ثمیسرم متوقفم کرد و نگاهم رو سمت م  یتو یجام پاشم و دنبالش برم اما صدا 

 گوشم داد زد: نامزدش بره دنبالش به تو چه؟    یبرگردوند و تو

 *** 
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 :یمعاون_ آوارگان عشق| نسترن قره داغ ری مد

 از ی#ن

 

ام از شدت  به خودم نگاه کردم؛ چونه  نهیآ  یو تو دم یرو به هم کوب ییدر دستشو  یعصب
 .زدی هام دو دو مو چشم  دیلرز ی حرص و بغض م

سر   یی! دارم چه بال ستین از ین نهیآ  یتو  ون ی و گر فی دختر ضع نیچم شده بود؟ ا  من
 چرا انقدر عوض شدم؟   ارم؟ی خودم م

هام رو  اشک  یجلو  کردمیم  یطور که سعهام زدم و همون به گونه یلیچند تا س آروم
  یجد یرو تمومش کن! نکنه جد  های مسخره باز   نیا  از،یزمزمه کردم: بس کن ن رمیبگ

عشق وجود نداره، اونم   ا؛یبه خودت ب ؟ی پسره چلمنگ شد نیباورت شده که عاشق ا
 کرد؟    انتیخ تبه  یچطور ادینم ادتیمثل آرمان.   هیکی

 زل زدم. یی ماالمال از اشک به روشو   یهاو با چشم   دمیدهنم کوب یرو محکم رو  تمدس

 ... ینیبی مگه نم  ست؛یمعراج مثل آرمان ن نه

  یکار چی تر از قبل لب زدم: معراج واسه تو هرو سرکوب کردم و آروم  مغزم  ی تو یصدا 
  چیمعراج ه از ین ؛یچیه ،ینه نگاه ،ینه حرف ،یدختر! نه محبت ایبه خودت ب از،ینکرده ن

انتخاب غلط ها؟ معراج   یتا ک  ؟یکنی کار م یبا خودت چ  یواسه تو نکرده. دار یکار
فقط چون کنارش حالت خوبه و احساس   ،یاشتباه! تو عاشقش نشد  یلیاشتباهه، خ

 بنداز!   ثمینگاه به م هی. یدختره قرار گرفت  نیا   یهاحرف  ر یتحت تاث ،یکنی م تی امن

شدم و همون طور که با دست   رهیآوردم و دوباره به خودم خ  رو باال سرم   مطمئن
هم با   تر،پ یتره، هم خوشتتره، هم جذابزمزمه کردم: هم از معراج خوشگل  شمردمی م

تازه باهات   شتره،یداداشات قبولش کنن ب نکهیهم احتمال ا تره،ن یتره، هم آقا و متادب 
   ؟یخوا یم   یس چتر و خوش برخوردتره، دوستتم که داره. پمهربون 
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مشت آب به صورتم زدم و با    هیآب رو باز کردم؛  ری دهنم رو پر صدا قورت دادم و ش آب
  د یکه نرفته؟ تو با ادتیلبم نقش بسته بود دوباره زمزمه کردم: آره!   یکه رو  یقی لبخند عم

 که دوستت داره، نه معراج!  هی که شده. اون کس یمت یبه هر ق ،یرو عاشق خودت کن ثمیم

اومدم و خواستم به   رونیب یی تکون دادم و با غرور از دستشو دی تا  یرو به نشونه سرم
 افتادم.   نیزم یکرد و محکم رو  ریگ فم یپام به بنده ک هوی بره که  اطیطرف ح

چنگ زدم و خواستم  فم یبه ک یو حرص یعصب  د،یچیدستم پ ه یکه تو ناح یدرد با
 افتاد.  رونیکتاب از توش ب هیکنم که پرتش   یاگوشه

اسمش خون به صورتم    دنیشدم که با د رهیبلندش کردم و به جلدش خ جی و گ  متعجب
 هجوم آورد.

 از خانم عاطفه مهرآرام. م،یمردان را عاشق خود کن  چگونه

 نکوبم.  هاچاره یب نیدر و پنجره ا  یکتاب رو تو  نیبه من صبر بده تا ا ایخدا  یوا 

 دوست دخترش شده بو... هان یبا هم گه،یزده بود د مزخرفات مخ معراجم   نیهم با

ها  مخ مرد   هان یواقعا با ا  یعنیبه کتاب زل زدم؛  ج یرو فورا قورت دادم و متفکر و گ حرفم 
 نکنه جواب بده؟   زد؟ی رو م

لب متنش رو زمزمه کردم: مردها عاشق  ری صفحه کتاب رو باز کردم و ز   نیاول  آروم
 عاشقشان کرد!   دیبا ند،شوینم

مطمئن   دی دومش رو هم ورق زدم و به همون شکل زمزمه کردم: در مرحله اول با صفحه
 نه.  ا یآن مرد خواهان شما هست   ایآ  دیشو

که اومد،    یتق و توق یکه با صدا  امیب ترنی ابروهام رو باال انداختم و خواستم پا  کنجکاو
 کردم.  میقا  فمیک  ریدست پاچه کتاب رو بستم و ز 

مضطرب من به طرف   یافه ی به ق ینگاه میوارد خونه شد و با ن   یابا تک سرفه  ثمر
 ببرم.   یچا  خوامی م اط؟یح  یا ی تو نم از یآشپزخونه رفت و گفت: ن
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لب زدم: چرا   دادمی آره تکون م یطور که سرم رو به نشونه زدم و همون  یهول لبخند
 . زیمنم بر  یلطفا برا  ام،یم

 فاصله گرفتم. فمیشدم و از ک لکسیر کمیمشغول کارش شد و منم   نگفت و یزیچ

رفت که بعد رفتنش دوباره کتاب رو   رونیاز کنارم رد شد و ب  یچا ین یبعد با س کمی  ثمر
از   ای  میشو یکه عاشق م یاش نگاه کردم و لب زدم: همه ما وقتآوردم و به صفحه رونیب

. میاحساس طرف مقابل را نسبت به خودمان بدان میعالقه دار  د،یآ  یخوشمان م یکس
درونگرا تر و محافظه   یها  تی اکثر مردها، شخص  را یتر است. ز سخت   یکم انیدر مورد آقا 

  یاحساس واقع صی ممکن است تشخ  ل،یدل نی نسبت به خانم ها دارند. به هم یکارتر
او   ی عالقه مرد، نشان دهنده  کی  یزبان بدن و رفتارها  شهیآن ها سخت باشد. اما هم

 نسبت به شما هست.

  رهیصفحه خ  یرو باال انداختم و صفحه رو ورق زدم و به متن پررنگ رو  ابروهام   متعجب
 شدم.

 است«   یکه جذب شما شده است معموال پر انرژ  ی»مرد

 

 * 

 

به   کردمی نگاه م ثمیبه معراج و م رهیطور که خو منگ از خونه خارج شدم و همون  متفکر
 سمتشون قدم برداشتم.

 .خوردندی رو م شونی چا یو پر از نگران حرفی نشسته بودن و ب شیدور آت یهمگ

 جا گرفتم.  یاسر و صدا کنارشون رفتم و گوشه   یو ب آروم  منم

کدوم رو به   دونستمی رو مشغول کرده بود؛ اصال نم ذهنم  یکتابه حساب  نیا  یهانوشته 
 نسبت بدم.  یک
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عاشقم از آب در  مهیکه تو زندگ  یبرم که هر پسر شیاون پ یها قرار باشه با حرف اگه
 . ادیم

  یجلب توجه دست به کارها   یکه عاشق شماست برا  یتو اون کتاب نوشته بود مرد  مثال
 باعث رنجش شما بشه.  دیکه شا زنهی م  یاحمقانه ا

اما از اون طرف نوشته   و مجنون منه. وونهیحرف جلو برم که معراج د نی بخوام با ا اگه
 که به شما احترام بذاره. کنهی م یکه عاشق شماست، سع  یمرد

 .ادی از آب در م ثمیجهت اگه حساب بشه اون فرد م ن یا از 

شما نگاه   ی هاپروا به چشم  یو ب که شما رو دوست داره مدام  یجا نوشته فرد  هیمثال   ای
 که نمونه بارز معراجه. کنهی م

نگاهش رو ازتون   کنهی م یکه شما رو دوست داره سع ینوشته که فرد گهیجا د  هی اما
 برخورداره. یژگی و  نیاز ا ثمی م دیفهم شهی کنکاش م کمیبدزده که با  

که بهش  یاون خوادی زده؛ من فقط دلم م یموقع نوشتن کتاب چ  ستیمعلوم ن  اصال
 کنم. دایمجوز داده رو پ

 وختم. چشم د شی و به آت  دمیکش یپوف  یو حرص کالفه

از خودشون مواظبت   خورن؟ی هستند؟ غذا م یتو چه حال مان ی و نر   مای االن ن یعنی
 اصال متوجه نبود من شدن؟   کنند؟ی م

 نکنه گم و گور بشن؟   اد؟ی سرشون ب  یینکنه بال ؟یچ  رستانیدب ی هابچه

ندارم، فقط نجاتمون بده، بذار   هان ی به کار ا یکار  گهی غلط کردم؛ به جون خودم د ایخدا
 . میو سالم برگردون حیمردم رو صح  یهاامانت 

تا   شدنیو معراج دوختم که کم کم داشتند از جاشون بلند م  ثمیبه م شیرو از آت نگاهم
 داخل برن. 
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  ثمیم زدی داد م میزندگ طیکرده بودم؛ عقل و منطق و تمام شرا  ریبزرگ گ یدو راه ی تو
 اما دلم...است،    نهیگز  نیبهتر

من   افته؟ی اتفاق ب  ییهویکه انقدر   شهیاصال مگه م اد؟یداره سر من م ییچه بال  ایخدا
 سر به تن معراج نباشه.  خواستی م روز یکه تا د   ازمیهمون ن

  ای شده؟ خدا رمیگ بانیکه گر هیچه حس نیو دار ا   ری گ نیوسط ا   افته؟ی داره م یاتفاق چه
 کار کنم؟   یچ

 معراج نه.  یول خوادی من رو م ثمیم

   خوام؟ی و م یمن ک ؟ی من چ  یمن مشخصه ول  یبرا  نیا

 معراج؟    ای  ثم؟یم

 

 * 

 

 

 #ثمر 

 

از جاش بلند شد و به همراهش   ری مشغول جمع و جور کردن افکارم بودم که سم  سخت
 هم بلند شدن تا داخل خونه برن.  هیبق

   ثم؟یاز جام پاشدم و داد زدم: آقا م  عیسر  ن یفرصت بود؛ به خاطر هم نی بهتر االن

تر ادامه  آروم  هیبه بق ینگاه میو منتظر نگاهم کرد که با ن ستادیجاش وا  یتو   متعجب
 چند لحظه با شما تنها صحبت کنم؟   شهیدادم: م
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  یکه چپ چپ و حرص از ین یرو  یهممون چرخوند و در آخر با مکث نی نگاهش رو ب جیگ
 لب زد: بله در خدمتم. کردی نگاهم م

از سر و روشون    یهمون طور که کنجکاو  هیتشکر تکون دادم که بق یبه نشونه  یسر
 داخل رفتن. دیباری م

همزمان با دو تاشون   شهیبا خودش چند چنده ها؛ مگه م ستیدختره هم معلوم ن نیا
   کنه؟ی چرا بد نگاه آدم م کنم،ی م اون صاف  یکنه؟ خب من دارم راه و برا یعروس

برداشتم و به سمتش برگشتم که  از ین یدست از کنکاش رفتارها  ثمیپسره م نی ا  یصدا با
   د؟یمن رو نگه داشت  دیداشت ی: ثمر خانم کارگفتی م

  شیچوب دور آت ی هابه متشخص بودنش زدم و همون طور که به تنه یحیمل لبخند
 تا بگم. دینیبش کنمیواهش م لب زدم: بله! خ کردمی اشاره م

نشست؛ منم با استرس کنارش نشستم و   اشیقبل  یجا  یرو گوش داد و به آروم حرفم
 به نگاه کنجکاوش چشم دوختم که منتظر بود تا حرفم رو بزنم.

 بگم.  دیبا  یچ دونستمینم قی بود که من دق نیقسمت جالبش ا یول

که کالفه شد و گفت:   کردمی م  یدستم باز  یهاهول شده بودم و مدام با انگشت  یحساب
 خب؟  

سر هم کنم لب   ییزها یچ ه ی کردمی م یطور که سعو همون  دمیکش یپر استرس نفس
ذهنم رو مشغول کرده   دایشد  یسوال هیچطور بگم.. ام...  یعنیزدم: خب راستش من... 

 ... یعنی

و گفت: آروم باش! هول   دیحرفم پر  ونیم  ارهیصداش ب  یداشت تو  یکه سع  یآرامش با
 نشو بدون من من حرفت رو بگو. 

 نامزدتونه؟  از ین د یگفتم: شما گفت عی سردادم و آروم و سر یاز سر کالفگ  یقیعم نفس
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. میشی بعدا م یفعال، ول می ستیگفت: نه نامزد که ن جی باال انداخت و گ ییابرو  متعجب
 چطور؟  

که   دمیتکون دادم و با گفتن »آهان!« نگاهم رو ازش دزد دی به نشونه تا یسر  هول
   د؟یازم بپرس  دیخواستیرو م نی کنجکاو گفت: هم

  ایدل رو به در کردم،ی م یدستم باز  یها طور که با انگشت و همون  دمی کش یقیعم نفس
 شما رو دوست نداره. از یبه نظر من ن یزدم و گفتم: ول

  یابروهاش نشوند و با لحن تند نیب یظیبرگردوندم که اخم غلرو آروم سمتش  نگاهم
 از شما نظر نخواست.  هم  یبه خودم مربوطه! کس گهیگفت: اونش د

 از جاش پاشد و لنگون لنگون به سمت خونه رفت. یعصب بعد

مظلومت   افهی: برعکس قدمی و غر   ستادمی جام وا  یو متعجب از رفتارش، فورا تو  یحرص
 !  یفرهنگ یادب و ب یهم ب یلیخ

 تر از قبل چند قدم  یها باال رفت و خواست داخل بره که عصبتوجه به حرفم از پله یب
چشمات   خواستمی بهت کمک کنم؛ م خواستم ی منه که م ری جلو رفتم و داد زدم: اصال تقص

 .یکنی کار م یچ یدار  ینیبب یرو باز کن

تو رو   از ین یو آروم لب زدم: که بفهم   دمستای بار کامال پشتش وا نینداد که ا تیاهم بازم
 دوست نداره؛ بلکه عاشق معراج شده. 

نثارش   یبه سمتم برگشت که پوزخند جیو گ ستاد یآن تو جاش ا  ک ی حرفم به  نی ا با
رو   گهی اونا هم د  ؟یفهمیکه نم  یجیانقدر گ یعنی!  یاحمق  هیکردم و ادامه دادم: تو 

 .گهی خودشون م عیضا  ی رفتارها گم،ی رو من نم نیدوست دارن؛ ا 

 هام رو از پام در آوردم و داخل رفتم. کفش یفقط نگاهم کرد که حرص حرفیب

شده   دهیبه سمت معراج کش   از یکارها رو کرده که ن نی ! همیادب از خود راض  یب یپسره 
 . گهید
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کمک    از ی. هم به نزنمی سه نشون م ری ت هیهستم؛ با  یها، عجب آدم میخودمون یول
 .ثمیهم به معراج و هم به م کنمی م

اما جالبه   کنم،ی م طورن ی دارم ا ری واگ   ری هاگ  نی وسط ا  یچ یبرا  دونمیخودمم نم  نکهیا با
 .ذارمی منتم م

لب زمزمه کردم:   ری ز  انداختمیکه ابروهام رو باال م  یبه خودم زدم و در حال یثیخب لبخند
 من!  شعورمیهمشون، بعد انتظار تشکرم دارم. چقدر ب یبه زندگ زنمی دارم گند م

 *** 

 

 ثم ی#م

 

طور که به من و معراج آماده کرده بودن شدم و همون   یکه برا  یو منگ وارد اتاق جیگ
 بهش زل زدم. رفتم،ی سمت تشکم م

  ریهاش هم ز از دست  یک ی  کرد؛ی بود و به سقف نگاه م دهیجاش دراز کش یتو  آروم
 .دیباری م  اشافه یز قا یسرش بود و خستگ 

 دختره شد. نیا ی ها حرف  ریدوباره ذهنم درگ دنشید با

 براش داره؟   یدروغ بگه؟ اصال چه سود و ضرر د یبا  یچ یدروغ باشه، اما اون برا  دیشا

 جام پرت کردم و مثل معراج به سقف زل زدم.  یخودم رو تو  کالفه

 ...از ین یبا معراج حرف زده بودم؛ خودش گفت دوستش نداره. ول من 

 رو جذب کنه. یهر دختر تونهیبه هر حال معراج م ستم؛یراجبش مطمئن ن ادیز 
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هام  تکون  یدهنم رو سخت قورت دادم و آروم به سمت معراج برگشتم که با صدا  آب
 نگاهش رو از سقف گرفت و سرش رو به سمتم برگردوند.

 . یکرچته؟ پ -

 .کنمی فکر م ندهیو زمزمه وار گفتم: دارم به آ نثارش کردم  یتلخ لبخند

و لب زد: خب به چه  دیابروش رو باال انداخت و مثل من به پهلو چرخ یتا  هی  کنجکاو
   ؟ی د یرس یا جهینت

 مجرد بمونم.  دیحاال حاالها با   نکهیفرستادم و گفتم: ا رون یب یام رو با فوتکالفه  نفس

صداش زمزمه کرد: دکتره بهت    یتو  یکم کش داد و با ذوق مخف یل یرو خ لبش  یگوشه
 گفت؟   یچ

رو دوست   از ی : معراج... تو... تو ندمی فقط نگاهش کردم و بعد با لکنت پرس یالحظه  چند
   ؟یدار

گفت: عه عه   یجاش نشست و حرص یهاش رو گرد کرد و فورا تواز حرفم چشم  متعجب
کن  یها! من گفتم کار هیعجب آدم ازم؟یدختره برگشته بهت گفته من عاشق ن نیعه! ا

 و بزنه؛ نگفتم که از من سو استفاده کن.  از ین دیق ثمیم

  یلب زدم: تو گفت  نشستمی طور که تو جام مابروهام رو باال انداختم و همون   کنجکاو
 بهش؟  

که لو   نمیبابا ا  یزمزمه کرد: ا  خاروندی م  جیکه کلش رو گ یرو جمع کرد و درحال اشافه یق
 دادم. 

   اد؟یخوشت م از یابروهام نشوندم و دوباره گفتم: معراج تو از ن  نیب یزیر اخم

گفت: معلومه که نه! مگه مغز خر   یسرش رو به چپ و راست تکون داد و حرص کالفه
 ن؟ ی همه دختر خوشگل خوشگل هست چرا ا   نیدختره بشم؟ ا نیخوردم عاشق ا 
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  یتونیلب زدم: تو نم  دمیکشی طور که دوباره دراز مپتو رو باز کردم و همون  یتا  گرفته
تو   یهااگه اون فرد جزء مالک یحت اد،ی ! عشق خودش میبش یعاشق ک  یانتخاب کن

 نباشه.

زمزمه کرد: تو   آوردی طور که ادام رو در مکج کرد و همون  ی ارو به حالت مسخره  دهنش
 .  دهیواسه من شعار م یبابا نصفه شب مینیب نی... بشیانتخاب کن  یتونینم

جاش دراز بکشه ادامه داد: داعش از هر طرف   یدوباره تو  کردی م یکه سع  یدر حال بعد
 .میکار دار یبخواب بابا فردا کل ریبگ کنه؛ی م یامون کرده، بعد آقا داره بحث عشق دوره 

:  معراج  دیصورتش کنار زدم و غر  یاز رو  یکه حرص دیسرش کش یرو تا آخر رو  پتوش
  ؟یو بحث رو عوض نکن یچون یمن و نپ شهی م

رک گفت: نه! سوال   یلیخ کردی نگاهم م رهیطور که خرو کالفه باز کرد و همون  هاشچشم
   ؟یبعد

  خوامی ! من مستین یلب زدم: االن وقت شوخ بهش انداختم و سردرگم یچپ چپ نگاه
 نه؟   ای  یرو دوست دار از یکلمه است؛ بگو ن هیرو روشن کنم.  امی زندگ فیتکل

 نه! چند بار بگم؟   -

 یلیدفعه خ ن یصورتش به گردش در آوردم و ا یتمام اجزا  نیرو موشکافانه ب نگاهم
صد   از یتازه االن که اخالق ن م؟ی با هم ازدواج کن یذار ی تر از قبل لب زدم: پس چرا نمآروم 

 .برابر بهتر از قبل شده

 تکون دادم و منتظر جوابش موندم. یفقط نگاهم کرد که سرم رو سوال  حرفیب

برو بابا تکون   یدفعه دستش رو به نشونه هیمنوال گذشت که  نیبه هم  یاقه یدق چند
. ریبده؛ اصال برو سه تا زن بگ دلت خواست انجام  یگفت: برو بابا هر غلط یداد و حرص

 مزاحم نشو!  ادیبه من چه؟ خوابم م 
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نثارش کردم و   یو روش رو ازم برگردوند که لبخند تلخ  دیسرش کش یدوباره پتو و رو  بعد
 !هینجور یا  اشیباز  ؟یدونی آروم لب زدم: م

 هم گذاشتم.  یو رو  هام و چشم  دمیکش یاکه نفس آسوده   ومدیازش ن   ییصدا چیه

  یداریاصال چند ساعت، که تو همون حالت خواب و ب ای گذشته بود  قهیچند دق دونمینم
 .دیچیگوشم پ یتو  یبیعج یصداها 

 از جا بپرم.  دهیو ترس ام یبود که به خودم ب  یکاف  غیج یصدا   فقط

که   کمیاما بعد  نم،یبی که تو سرم مونده دارم خواب م یبه خاطر ترس کردمیفکر م اولش
اتاق اومد و با عجله گفت فرار   یهم تو  ری و سم ستادیجاش وا  یتو  دهی و ترس ج یمعراج گ

 حمله کردند. هایکامال متوجه شدم که بله... داعش د،یکن

 *** 

  

 #معراج 

 

  ری را دنبال سمکردم و فو ثمی پشت سر هم، کمک م یانفجارها   یاز صدا دهیو ترس جیگ
 کنه. رونیداشت همه رو از خونه ب یسع دادیکه با هول و وال و داد و ب دمیدو

و سردرگم    رونی که ح از ین دنی فقط با د  م؛یکار کنه و کجا بر  یکه قراره چ دمیفهمینم اصال
  دمیکشیطور که دستش رو م به سمتش رفتم و همون  عی بود، سر ستادهیوسط خونه وا 

 . بردم  اطیبه سمت ح

 که...  کردند ی نگاه م ر یاومده بودن و منتظر به سم رونیب یها هم همگخانواده اون  از 

 



 آوارگان عشق 

400 
 

 م؛یفرار کن یپشت اطیاز ح د ی! با نجایا  دیایحرکت کرد و داد زد: ب اطیسمت پشت ح به
 شهرن.  یاالن تو   هایداعش

رو   یاکه در زنگ زده  مید یپشت سرش دو یو همگ میو چرا به حرفش گوش داد   چونیب
  دیبر ی ! همگدیبدو  رونیب  دیانفجارها داد زد: بر  یاهو یه نیبه زور باز کرد و دوباره، ب

 ها.سمت تپه 

و   یکیاون تار   یکه تو میشد یابونیو وارد ب میمقاومت حرفش رو گوش داد  یهم ب باز 
 .شدی نم دهیازش د یچی ظلمات ه

رو بهمون نشون داد که فورا   یری چراغ قوه روشن کرد و مس هی یو چطور یک دونمینم
 . میبه سمتش رفت

  دیترکی که پشت سر هم م ییهابمب  نیاما با ا م یداشت شیرو در پ ی ای طوالن  بایتقر  راه
 .م ید یدوی فقط م یکه داشت، با تمام انرژ یالعاده بلند و ترس آورفوق  یو صدا 

 . میها گم شدتپه  ن یو ب میور شداز شهر د  کمیکه باالخره    میدیدو  انقدر

زوزه گرگ و   یها، با صداانفجار بمب یهممون و هر از گاه یده یکش یها نفس  یصدا 
کرده بود که خواه و ناخواه ترس به   جادیرو ا یآور خوف  بیولگرد، ترک  یهاواق واق سگ 

 .انداختی جون آدم م

اش داشت قش  شکسته  یکه بدتر از من با اون پا  ثممینداشت؛ م یجون گهید پاهام 
 .کردی م

بود ولش    یفقط کاف د،یکشیم  ن یزم یکامال رو  گه یکه د ییو پا  زدیکه اون م  ییها نره  با
 کنم تا از حال بره. 

  صیتشخ  تونستمی م  هاشدن ینفس کش یو فقط با صدا نداشتم   ی خبر چیه ازمین از 
 بدم که کنارمونه. 
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  یبا صدا  شدم،ی م نیداشتم پهن زم گهیطور که دو همون  تادمسی جون از حرکت ا یب
پاش رو   تونهی نم گهید ثمیم  م؛ی! به خدا خسته شد گهی داد زدم: بسه د حالی خسته و ب

 .دیستیبکشه، تو رو خدا وا 

بلند شد:  ری کم جون سم یرو پاک کردم که صدا و عرقم   دمیکش امیشون یپ یو رو  دستم 
 . میفرار کن دیبا شن،ی رد م نجا یاز ا  انی االن م م؛یتونینم

  هوش یکامال ب ثمیبه م ینگاه مینفس زنون و ناچار دوباره از جام بلند شدم و با ن نفس
آروم و بغض دار   یکول انداختمش و به راهمون ادامه دادم که صدا  ی رو  یشده، با سخت

 .دی چی گوشم پ ریز  از ین

 بذار کمکت کنم!  ؛یریگی کمر درد م ،یبر یتونینم یطورن یمعراج ا -

و لب زدم: تو   دمیرو باالتر کش ثمیبه حرفش، م توجهی زور آب دهنم رو قورت دادم و ب با
 نترس باشه؟   از،ینباشه؛ مواظب خودت باش ن تیکار

زدم و بدجنس گفتم: هه   یاکه لبخند خسته  ومدیازش ن نیف نیبه جز ف ییصدا چیه
ها زر زر  کوچولو  ین یمعاونشون مثل ن  گمیمدرسه م یها هبه همه بچ رانی ا  میهه؛ بر

 .کردی م

گرفت و پر از حرص لب زد: عمت زر زر  یهم حالت تهاجم تیوضع  نیا  یتو  یحت
 گرد و خاک رفت تو چشمم. دنیموقع دو کمی! من فقط کنهی م

زمزمه کردم: باشه   میجا نمون ه یاز بق کردمی طور که پا تند مسر دادم و همون  ی آروم خنده
  دیتا خود کربال با نکهیمثل ا  م؛یجا نموند  نایبابا تو مادر پسر شجاع! فقط بدو تا از ا

 . می بدو

 دادم سکوت کنم و فقط برم. هینزد که منم ترج یحرف گهید

 . زدی م  ییکم کم هوا رو به روشنا گهیکه د میوقفه فقط رفت یچند ساعت ب دونمینم
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سرد   یکم ینداشتم؛ هوا هم   دن ینفس کش یبرا یینا یودم و حتکت و کول افتاده ب از 
 . انداختی شده بود و لرز به تنمون م

 ولو شدن.   نیزم یو رو  ستادنی که باالخره از حرکت ا مردمیواقعا داشتم م  گهید

 شدم. نیگذاشتم و پخش زم یارو گوشه ثمیآروم م منم

هر   ر یاز من نداشتن و ثمر و سم  یها هم وضع بهتراون  د؛یدی تازه داشت چشمم م تازه
 . دنیکشیکدوم جور مادرهاشون رو م

بعد، ثمر تلو   کمیشده بودم که  ثمیهم نگران م  یو حساب میداشت ی بد  تیوضع یلیخ
 نشست.  ثمیبه سمتم اومد و باال سر م  ،یتلو خوران و با سر و وضع خاک 

 چش شده؟   -

گفتم: من که دکتر   شعوریب میاما همچنان مثل معراج قد حال،ی باال انداختم و ب یاشونه 
 خودت بگو چش شده.  یاگه زرنگ ؛یشما دکتر ستم،ین

بهوش   یجور  هیرو   ثمیم  کردی م  یطور که سعنثارم کرد و همون  ینگاه حرص  چپ  چپ
 که نتونسته تحمل کنه و از حال رفته.  ادیبهش وارد شده؛ انقدر ز  یاد یگفت: درد ز  ارهیب

 خب؟   یپرسی چرا از من م یدونی گفتم: شما که م  طنتیرو کم جون کش دادم و با ش لبم

ندادم و نگاهم رو سمت   یت ینگفت که منم اهم یزینگاهش رو ازم گرفت و چ یحرص
 .خوردی نم یتکون  چینقطه زل زده بود و ه هیحرف به   یبرگردوندم که ب  از ین

 

 *** 

 

 از ی#ن
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  دهیبا صدا معراج ترس هویکه  کردمی فکر م یافکارم غرق بودم و به همه چ یتو  یحساب
   ؟یکنی فکر م یبه چ ی: دارگفتی و نگاهش کردم که م دمیاز جام پر 

 هوا لب زدم: به تو. یکرده آب دهنم رو سخت قورت دادم و ب  هول

به  ثم،ینگاهم کرد که فورا درستش کردم: به م یشد و سوال خی جاش س یفورا تو  متعجب
 .یبه همه چ م،یکه توش یتیبه وضع نده،یها، به آبچه

لب زد: انقدر فکر نکن؛ کچل   طون یتکون داد و ش  میتفه یسرش رو به نشونه موشکافانه
 .ایشی م

جواب   انداختمی رو مغرورانه باال م ابروم  یتا  هیطور که دادم و همون   لشیتحو  یپوزخند
اون دفعه کارم نصفه موند، اما   شم؛ی دادم: نگران نباش، من تا تو رو کچل نکنم کچل نم

 .تراشمی م خیحتما از ب  یسر  نیا

با تو آدم   یتا االن چطور  ؛یانداخت  ادمی رفت و گفت: خوب شد  بهم ی اچشم غره  یحرص
 . یرهم بدت  های ور رفتم؟ گفته بودم که از داعشو اون   ورن یا  یکش و جان

 یحرف نزن که خوب تالف  یکی: تو  دمیغر ینثارش کردم و عصب   ی چپ نگاه بد چپ
 اومدن به چند نفر جواب پس دادم؟   ری سر اون د یدونی ! میکرد

! آبروم رو جلو دوست دخترم  ینکرد  ی زد و زمزمه کرد: نکه تو تالف یحرص درار  پوزخند
 .یبرد 

 مون چطوره؟  بچه  یبه شکمم بدجنس گفت: راست  ینگاه میمکث کرد اما در آخر با ن کمی

 . یو گفت: به من چه خودت گفت دی که بلند خند دمیسرش کوب یتو  یعصب

دوختم که با خنده معراج حواسشون به ما جلب    هیبهش ندادم و نگاهم رو به بق یجواب
 شده بود. 
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و به هوش   دادی هاش رو تکون مه کم کم پلک شدم ک رهیخ ثمیبه م  ی ابا تک سرفه  بعد
 اومده بود.

شرمنده به معراج   بود از جاش بلند شد و  ینثارش کردم که باالخره با هر دردسر یلبخند
 نگاه کرد. 

و دوباره   میبرداشتن، از جامون بلند شد  یکردن و فاز رفاقت یکه صحنه رو هند یحساب
 .میراه افتاد 

  یآباد هیجلوتر   کمی  ریاما به گفته سم  م،یجلو بر  یطور  نیمقرار بود ه یتا ک دونمینم
 تمام.  گهیو د  میبردار نیاز اونجا ماش  میتونستی بود که م

کس توش   چیکه ه میدیخرابه رس یروستا  هیدو ساعت بعد به  بایطورم شد؛ تقر نیهم
 نبود.

 هوا پخش شده بود.  یتو  یظیو دود غل زدیپر نم پرنده هم  یحت

و انقدر دور   میاما ناچار واردش شد  داد،ی آزارمون م یحساب  وارها،یدر و د  یخون رو  رد
 . میکرد دایجا دار پ نیماش  هیتا باالخره  میزد

آورده بود سوار شدم که   ریکه سم  ینه چندان بزرگ ونی کمک معراج و ثمر، پشت کام به
 کنار ما نشست و تنها معراج بود که جلو رفت.  ثممیقبل م   یبرعکس سر

  یخود یکه کامال ب  کردمی رو تجربه م یداشتم و حس کس یبیعج یدلشوره و دلواپس  هی
 حالش بده.

 یدخل چ یباشه، اما حال من انگار که ه یمحکم  لیدل شدی م  یآوارگ  نیداعش و ا  گرچه
 ها نداشت. به اون 

  میکه روش نشسته بود یفیو کث یکت خاک و حرکتش، چشم از مو  ن یماش  یهاتکون  با
 .کرد ی نم یحرکت چینقطه نامعلوم زل زده بود ه هیدوختم که به  ثمیگرفتم و به م

 لحظه فقط نگاهش کردم و بعد خسته سرم و رو به آسمون بردم. چند
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و چطور ذهنم   یچرا و ک شمیتمومش کنم؛ اصال متوجه نم شهیهم  یبار برا کی  دیبا
 درستش کنم. د یج شد، اما بامعرا  ریانقدر درگ

 تونهی هست که م یمرد  ن ی ! کامال برعکس، اشتباه ترستیاصال فرد مناسب من ن معراج
 ...ثمیبشه، اما م یهر دختر  یوارد زندگ

سر دادم و دوباره به   یقی نفس عم دم،یکشیخودم م  شیکه پ ییهافکرها و نقشه  با
 . خوردیشدم که همچنان به همون نقطه زل زده بود و تکون نم رهیخ ثمیم

شده   هوشی ب بایکه دورتر از ما تقر  هیبه بق ینگاه میبه سمتش حرکت کردم و با ن آروم
 بودند، کنارش نشستم که حواسش بهم پرت شد.

روش رو برگردوند و دوباره   عیزل زدن، سر  کمیرو به نگاه مرددم دوخت و بعد از  نگاهش
   ثم؟یشده م یزیو لب زدم: چ دم یشد که سرم رو به سمتش کش رهیهمون نقطه خ به

لب نه رو زمزمه کرد    ریور تکونش داد و ز و اون  ورن یسرش رو برگردونه به ا   نکهیا  بدون
   ؟یکنی : پس چرا نگاهم نمدمیپرس جیکه گ

 .تونمیلب زد: نم  یاگرفته  یقورت داد و با صدا  یدهنش رو به سخت آب

 : چرا؟  دمیشدم و پرس  کشینزد گهی د کمی  متعجب

نگرفتم مثل خواهرم بدونمت   ادی  یفورا خودش رو ازم دور کرد و گفت: تا وقت که
 نگاهت کنم. خوامینم

  ی... چیهام رو باز و بسته کردم و با تته پته لب زدم: چ بار چشم  هی و کپ کرده   رونیح
 م؟ ینیمثل خواهر بب  دیچرا... چرا با ثم؟یم  یگیم

خوام دوستت   یزمزمه کرد: نم یهم گذاشت و با بغض کم رنگ  یرو محکم رو هاشپلک 
 داشته باشم. 

 



 آوارگان عشق 

406 
 

بهم با همون   ینگاه میهاش رو باز کرد و با نکرده فقط نگاهش کردم که چشم  هنگ
 . یکه دوستم دار ینکن وانمود کن ی! سعاز یلحن گفت: تمومش کن ن

  دادمی طور که آب دهنم رو سخت قورت مرو به چپ و راست تکون دادم و همون  سرم
 ...ثی م  ستی ن یطور  نیگفتم: ا

تو من رو   از ی! نهیطور  نیتن صداش رو باالتر برد و گفت: هم کمیو    دیحرفم پر   ونیم
رو دوست   گهید  یکی. تو یبا من باش دینکن که با نیانقدر به خودت تلق ؛یدوست ندار

 .راج ! معیدار

تا بهش بتوپم که زودتر از من دست به کار شد و گفت: نگو   دمیهم کش یرو تو  هاماخم
 براش. هاتی هاتت، دلواپسنگاهات، توجه  زنه؛ی ! رفتارات داد مکنمی نه که باور نم

لب زمزمه    ریداد و ز  هیتک  ونی کام یواره یتو سکوت نگاهش کردم که سرش رو به د فقط
 . کرد: اونم دوستت داره

جا شدم که ادامه داد: اون  جام جابه یتو   کمیاز حرفش ابروهام رو باال انداختم و  شوکه
جلب توجه  یبرا  نکهیچه برسه به ا کنه؛یاصال نگاهشم نم ادیخوشش ن یاگه از کس

 باهاش کل کل کنه.

و منگ سرم رو   ج یهم فقط سکوت کردم که ازم فاصله گرفت و دورتر نشست. منم گ باز 
 . شدم  رهینقطه نامعلوم خ هیدادم و به   هی پشتم تک وارهیبه د

و هر چقدر هم انکار   اومدی من از معراج خوشم م ام؛یبه خودم ب ده یوقتش رس  دیشا
 .شدیعوض نم یزی چ کردمی م

   ؟ی اون چ  یول

 تم نداشت! اون دوس مطمئنم

 . ادیاون اصال از من خوشش نم ستم،ی اون جور ن یقه ی اصال با سل من

 دختر خوشگله؛ من که...  هیاش گفت دختر مورد عالقه  خودش
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 و بغض کم جونم رو قورت دادم.   دمیصورتم کش  یرو  رو آروم  دستم

 . ادیامکان نداشت از من خوشش ب نه

 .پسنده یمثل من رو نم   یخودش بارها بهم نگفته زشت؟ پس قطعا دختر معمول مگه

 به درک که من دوستش دارم.  ده؛یکنار کش ثمیبه درک که م پسنده؛یبه درک که نم  اصال

 . مونمی ! تا آخر عمر مجرد مادینم  نی که به زم آسمون

 شم که دوستم نداره. ب یکس زون یکنم که دوستش ندارم و آو  یزندگ ی با کس نکهیاز ا  بهتر

 *** 

 

 #ثمر 

 

داده بودم و کم کم داشت   هی به مامان تک م،یبود دهیکه دو یهمه مسافت  نیاز ا  خسته
 .دمیشن یپچ پچ یکه صدا بردی خوابم م

منم   شدیم   شتریدوباره به خواب فکر کردم اما هر چقدر که صداشون ب تی اهم یب اولش
  هیآروم و موشکافانه  نی از چه قراره؛ به خاطر هم هیتا بفهمم قض شدمی تر مکنجکاو 

از هم فاصله گرفته بودن و حرف    گهیبه اون دو زل زدم که د رهیچشمم رو باز کردم و خ
 .زدندینم

 . خوردنیتکون نم   یافکر بودن و ذره  یتو  یظیدوشون با اخم غل هر

گند زده بودم به   تی لبم نقش بست؛ با موفق یرو  یطانیلبخند ش لی دل یو ب ناخودآگاه 
 اشون. رابطه
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که معادالتم درست در   دوارمیپسره معراج کمک کردم، اما ام  نیچرا به ا  دونمی نم خودمم
 دختره داشته باشه. نیبه ا یی ها حس   هیو  ادیب

که  یزیچ  هیکردم بخوابم، اما   یسع  یقیدوباره چشمم رو بستم و با نفس عم الیخیب
 .دادیو اجازه نم رفتی سرم رژه م  یمدام تو ه،یچ دم یفهمی نمخودمم 

  دیشد  یحال بودم، اما با تکون تکون ها  نیچند ساعت تو ا ای قهیچند دق دونمینم
 جام صاف شدم.  یتحمل نکردم و تو  گهی د ن،یماش

داده بودن و   هیسلمه به هم تک؛ مامان و ام همه خواب بودن   بایبود برام، اما تقر  بیعج
هاش رو  جمع شده بود و چشم  یاهم گوشه  از یدختره ن نی ا کردند،ی گاها خر و پف هم م

 بسته بود. 

 فکر بود.  یهنوزم تو  از یبه ن ره یکه خ  ثمشونیم  موندی م  فقط

 .خواستی رو م از یپسره ن نی واقعا ا نکهیوجدان گرفته بودم؛ مثل ا   عذاب

فقط   د ی. شاهیاون چ تین  ستی اصال معلوم ن دادم؛ ی به حرف معراج گوش م دینبا  من
 . گرفتمیم   میانقدر زود تصم  دیکنه؛ من نبا   تیدختره رو اذ خوادی م

زدم که   هیتک ونی کام یواره ی رفتم و کنارش به د ثمیطور نشسته، طرف مو همون   آروم
 متعجب نگاهش رو به سمت من برگردوند.

چطور شروع کنم؛ به خاطر   دونستمی نم یرو درست کنم، ول یهمه چ  دیبا کردمی م  حس
   ؟ید یکردم و زمزمه وار گفتم: چرا نخواب یچند تا سرفه مصلحت نیهم

رو  روش  دادی نداره رو م یبه تو ربط یکه معن یاهم کرد و با چشم غره  یرو تو  هاشاخم
 دعوات شد؟   از ینزد که ادامه دادم: با ن  یبرگردوند و حرف

   ؟ی : واقعا دوستش داردمینگفت که پرس یزیچ بازم

بود   دیبع  اشافه ی که از ق یدوباره نگاهش رو بهم دوخت و با لحن تند  یبار عصب نیا
 .رم ی دو روز عقدش کنم بعد طالق بگ یکیخواستم   یم  یگفت: نه په واسه سرگرم
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 به هم خورد؟   ونتونی : مدمیکردم و دوباره پرس زونیهام رو آو لب   مظلوم

 منه؟   ر یکردم و لب زدم: تقص یهام باز بهم نداد که ناراحت با انگشت  یباز جواب 

 آروم تر گفت: نه. کمیبار   نیرو دوباره به نگاهم دوخت و ا  نگاهش

شه. فکر   یطور نیا  خواستمی و شرمنده گفتم: به خدا من نم  دمیبه چادرم کش یدست که
شما با هم   خواستهی فقط م کنمی االن حس م یاون پسره دوستش داره، ول  کردمی م

 .گفتمی ها رو مو بهت اون حرف   کردمیانقدر زود بهش اعتماد م  دی. من نبا دینباش

  یهام و رو! من چشم یو گفت: نه خوب شد گفت  دیکش یاز سر کالفگ  یقیعم نفس
 مثل روز روشن بود. ی مگرنه همه چ زدم،ی بسته بودم و خودم رو گول م قتی حق

 

 معراج که دوستش نداره.  یرو از داخل گاز گرفتم و متفکر گفتم: ول لپم

  یکه داره! حت از ین یهاش دوخت و گفت: ولنثارم کرد و نگاهش رو به دست  یتلخ لبخند
 . ستیبا من ن از یبهش نداشته باشه، بازم دل ن یحس  چیمعراجم ه اگه

 یخب چرا تالش  ،یدوستش دار یگیو گفتم: تو که م  دمیهم کش یرو تو  هاماخم
 که اونم دوستت داشته باشه؟   یکنینم

 دوستش داشته باشه. دیداد و گفت: شا  هیتک  وارهیرو به د  سرش

   و؟یک ،یجا شدم و گفتم: کجام جابه ی تو کمی جیگ

دوستش داشته   دیرو. شا از ی هم گذاشت و گفت: معراج ن یهاش رو خسته رو  چشم
 باشه.

 باال انداختم و با اخم زمزمه کردم: خب داشته باشه؛ تو بجنگ!  شونه



 آوارگان عشق 

410 
 

با   دیگفت: نوچ! شا  شدیتر م حال  یو همون طور که رفته رفته صداش ب د یخند تلخ
کس به اندازه اون   چیمعراج نه. در حال حاضر ه  یاما با ناراحت ام،یکنار ب یشکست عشق

 نداره.  تیبرام اهم

 هام رو گرد کردم و کنجکاو لب زدم: چرا؟  چشم   متعجب

 طور موند.نداد و همون  یجواب چیه که

نشون   یالعملعکس  چیاش تکون دادم که هبسته   ی هاچشم  یچند بار دستم رو جلو  جیگ
 م و ازش فاصله گرفتم. شد الیخ ینداد و منم ب

صورتم   یمامان گذاشتم؛ چادرم و رو   یشونه یو سرم و رو  دمیخز  امی قبل یجا  یتو  آروم
راحت   گه یچقدر د رانی اگه برگردم ا  نکهیبا فکر ا ،یهمه بدبخت  نیانداختم و خسته از ا

 .به خواب رفتم شمی م

 

 *** 

 

 

 ثم ی#م

 

شدم هوا    داریکه ب یبفهمم خوابم برد، اما وقت نکهیبدون ا  هویشد و چرا   یچ دونمینم
 .میشده بود کی و ما هم به نجف نزد  زدی م  یکیرو به تار گهید

جامون امن   یتا حدود   بایانگار تقر  زد،ی دختره خوشحال بود و بال بال م نیطور که ا  اون
 .کردینم دمونیتهد  یبود و فعال خطر

 . میعوض کن ییحال و هوا  هیو  میست یوا   مید یبود که اگر به نجف رس قرار
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مثل قبلش،   یجد  یافهیدر هم و ق یهاانداختم که با اخم  ینگاه مین از ی به ن یچشم ریز 
 . کردی م یهاش باز نشسته بود و با انگشت  یاگوشه

تا مثل    گمی م ؟ یهم نثارم نکرده بود، اما من چ  ینگاه مین یها تا االن حتاون حرف  از 
 ده بار محوش شدم.  یاما از اون موقع باال  کنم،ی خواهر برام نشه نگاهش نم

نداره و اصال کنترل چشم براش سخت   یبه من عالقه ا از یداره که ن ریتاث نمیا  البته
 اما متاسفانه من... ست،ین

شون  شدم که آروم آروم از جا ره ی خ هیاومدم و به بق رونی ب الی از فکر و خ  نیتوقف ماش با
 برن.  رونیب ن یداشتن از ماش یو سع   شدنیبلند م

به طرف در اتاقک   دمیکشی طور که پام رو مزحمت، من هم از جام بلند شدم و همون  با
 نی فورا به سمتم اومد و کمک کرد تا آروم پا  دنمیحرکت کردم که معراج با د   ونیکام

 . امیب

 یو همه چ میوسط شهر  دم یشدم که د رهیازش به دور تا دورم خ  یتشکر سرسر هی با
 امن و امانه.

 وجود نداره. یو داعش  وفتادهین یکه اتفاق خاص  انگار

هر طور شده اون ها رو از   یعراق یروها یکه ن زدمی حدس م دینبود؛ با یبیعج زیچ البته
 .کنندی شهر نجف و کربال دور م

شدم که همشون خوشحال بودن و به دور و بر نگاه   رهیخ هیزدم و به بق یمحو  لبخند
 . کردنی م

نگاهم رو سمتش برگردوندم و با دقت گوش دادم که به خواهرش   ری سم  یهاحرف  با
کل شهر بهم   هوی شبیشد د ی: زنگ زدم به عباس باهاش صحبت کردم گفتم چ گفتی م
شهر رو آزاد   شبیها که گفت خدا رو شکر همون دحرف  نی و از ا میو ما فرار کرد   ختیر

 .کنندیرو آزاد م  هرهاش یک ی  یکیکردن و امروز از صبح هم دارن 
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  ییزایچ  هی  یطور که به عربجلوتر رفتم که ثمر با ذوق بغلش کرد و همون  کمی  کنجکاو
بلندتر   ی با زور ازش جدا شد و با صدا ر یبه خودش چلوندتش که سم گفتی بهش م

ات هم صحبت کردم بغداد بود و گفت  پسر خاله  زمزمه کرد: با میکه ما هم بشنو یجور
و از    ادیکه اون خودش م میو شب و بمون  میریبگهتل خوب   هی  نجایامشب ا  گهی که ما د

 . رانی ا  دیری فرودگاه نجف م نیهم

و کم مونده    شناختنینگاه کردم که سر از پا نم از یو به معراج و ن دی لبم ماس یرو  لبخند
  یشدم که اونم دست کم رهیخ  ری بپرن، بعد دوباره به سم نی باال و پا ابونیبود وسط خ

 اونجا؟    میما بر  شهیلب گفتم: نم ری نداشت و ز  هیاز بق

 و ادامه دادم:... دم یبه گردنم کش یمتعجب به سمتم برگشتند که دست همه

 

 یگی شهرها هم که م م؛یبغداد. ما که االن عراق می کربال بعد بر می... امم خب اول بر یعنی
  گهیبعدا د دیشا م؟یبر  ارتمی ز  هی  شهیم یپس چ شه؛یآزاد م یکی ی کیداره خداروشکر  
 قسمتمون نشه. 

فکر کردن لب باز کرد و   کمیبا  ری حاکم شد که باالخره سم نمونیچند لحظه سکوت ب هی
  ی. حداقل برا میچه ما بر  ادیبشه، چه اون ب ی ط دی راه که با نیا گه؛ یگفت: بد هم نم

 .شه یم ارتمی ز  هی مونمی رانی ا  یهامهمون 

  میمونی م نجا یکار رو کرد و گفت: پس امشب رو ا  نیبه روش زدم که متقابال هم یلبخند
   د؟یموافق م؛یکنی تر حرکت مبهتر و سر و وضع مناسب  نیماش  هیو فردا صبح با  

جدول نشستم که   یوشهگ گفتن،ی م  هیکه بق ییهاباشه  الیخ یسر تکون دادم و ب  فقط
.  میبر ندار  یزیچ چیکه ه میانقدر هول شده بود ی اومدن شب یما د ؟ی ثمر گفت: پول دار

   ؟ی تو چ

پر از دوست و   نجایگفت: نگران نباش؛ ا  گرفتی رو م یا طور که شماره هم همون   ریسم
 آشناست. 
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 کنارم نشستن. بیبه ترت از یرد و بدل نشد که معراج و بعد ن نشون یب یحرف گهید

فکر   یبه چ  قایدق دونمی نم گفت؛ی نم یچیکس ه چیبود و ه نمونیب  یبد یلیخ سکوت 
 برم.   نجایاز ا   خواستمی نداشت و فقط م تیاهم   یچیمن ه یبرا  گهی اما د کردند،ی م

  ر؛یو فورا لب زدم: آقا سم  با تلفن، دستم رو باال آوردم ری سم  یتموم شدن صحبت ها  با
 بزنم؟   تونیزنگ با گوش هیمن   شهیزحمت م یب

گفت: بله،  دادیرو بهم م یطور که گوشبه طرفم اومد و همون  یلبخند مهربون با
 . دی بفرما

شدم که معراج لب زد:   رهیخ ی به گوش جیتشکر براش تکون دادم و گ  یرو به نشونه سرم
   ؟یزنگ بزن یخوای م یبه ک

زنگ  نیخواستم به افش  یندونستن باال انداختم و زمزمه کردم: م یرو به نشونه  امشونه
تو  ثمیم  ستم؛یاش رو حفظ نشماره  یهستن ول  یبچه ها تو چه حال نمیبزنم بب

   ؟یدونینم

  یو رو  یرو وارد کرد و گوش یافکر کردن شماره  قیعم کمیرو ازم گرفت و بعد  یگوش
 نرفته باشه. ادمیاش حفظ بودم اگه از  باشه؛ شماره  نی هم وارمدیبلندگو زد و گفت: ام 

  یرو برداشت و صدا یگوش نی که باالخره افش ستادی نگفتم و اونم ساکت منتظر وا یزیچ
 .دیچیپ یگوش  ی اش توخسته 

   د؟ی بله بفرما -

گفت: الو   یجا شدم که معراج با لبخند ذوق زده ا جام جابه  یتو   کمی یخوشحال از 
 منم معراج.  ن؟یافش

 ... تیاما در نها ومدیازش در ن ییصدا   یالحظه  چند
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 *** 

 

 #معراج 

 

کدوم   ی همه بچه ول کرد  ن یمن رو با ا   که؟یمرت  ییمعلوم هست کجا  چیمعراج؟! ه -
دو روز؟ بعد از  ن یگذشته تو ابه حال و روز ما    یچ یدون یم ثم؟یبا اون م  یرفت یگور

با ذوق خودت   یاون وقت تو زنگ زد گردند،ی هاتون ماون انفجار همه دارن دنبال جنازه 
چه   د؟ی. اون دختره رو کجا برددیهست  یک گهیشما د وشبابا دست خ ؟یکنی م یرو معرف

 ...کنی م دیدار یغلط

ساکت شو نفس بکش   قهیو معترض لب زدم: عه، دو دق  دمیحرفش پر ونی خنده م با
   ؟ی واسه خودت علم شنگه به پا کرد  یگیم  یحداقل! چ

از قبل گفت: معراج خواهشا نخند و    تری فوت کرد و عصب یگوش یرو تو  اشی حرص نفس
 یبچه ها چ  یدونی به ما گذشته؟ م یدو روز چ نیتو ا  یدون  یدهنت رو ببند! م

با   یدونی در و اون در زدن؟ م نی اون سازمان چقدر به ا ی ل هامسئو  یدونی م  دن؟یکش
مادرت اون ور دو    یبه روزمون اومد؟ خبر دار یچ  بیچادر اد  ی پارچه ها کهی کردن ت دایپ

  ؟ یخندی بعد م یدونی رو م نایا  ه؟یبستر  مارستانیروزه تو ب

ما   نیهاش زمزمه کردم: افشو دپرس شده از حرف  دمیهم کش ی رو ناراحت تو هاماخم
چه  یدونینم  ،یخبر ندار یچی تو که از ه م؛یراهمون رو گم کرده بود م، یمصدوم شده بود

 سرمون اومد. ییبال

  اشهیادامه دادم: قض  یآوارگ نیناراحت انداختم و خسته از ا از یو ن  ثمیبه م ینگاه مین
تهران.  میا یزود م یلیو اگه خدا بخواد خ مینجفرو بدون که ما االن  نیمفصله؛ فقط ا 

 حالمون خوبه.  دیو به همه اعالم کن دیشماها بچه ها رو برگردون

 شد. یمتعجبش قاط  یبند حرفم چند تا سرفه کردم که با صدا پشت
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کار   یچ  دیاونجا جنگه؟ دار دیدون یمعراج؟ مگه نم دیکنی کار م ینجف؟ شما عراق چ -
  د؟یکنی م

که گفتم رو گوش   یحرف نیو با حرص زمزمه کردم: افش  دمیبه صورتم کش یدست کالفه
 بهت بعدا. گمی م امیبده؛ گفتم م

  کمیبه بحث خاتمه داد و منم با  یازود با باشه  یلیسکوت کرد اما خ  یالحظه  چند
 رو قطع کردم.  یباالخره گوش  هیحال مامانم و بق  دنیصحبت و پرس

منتظر   ره یاون دو تا هم اشاره کردم که پاشن و بعد به طرف سم جام بلند شدم و به از 
 رو برگردوندم.  یرفتم و گوش

رفت و به ما   نیبه سمت ماش م، یبهتره بر نکهیازم گرفتش و با گفتن ا یهم با لبخند  اون
 .میهم اشاره کرد سوار بش

 من جلو رفت.   یها عقب نشستم و ثمر به جا من هم با بچه  یسر  نیا

 .میشد  ری زود جاگ  یلینبود و خ ادی ز  میکرد  یکه تا هتل ط یمسافت

به خاطر   م؛ی برگرد رانی به ا میتونی تموم شده و باالخره م یکه همه چ شدی باورم نم اصال
هتل نشستم و  داخل اتاق  دمیبه خودم اومدم د  یانقدر ذهنم مشغول بود که وقت  نیهم

 .کنمینگاه م  واریبه در و د

 و اون چهار نفر هم باهم.  میاتاق بمون هی  یشده بود ما سه تا تو قرار

از سرمون   م یکه قبال داشت یت یوضع  نیهم با ا  نش ینبود، اما هم یا یآنچنان یلیخ هتل 
 اضافه بود. 

 

به تخت    ی نگاه میشدم و با ن رهیاتاق خ  یتخت گوشه یاز حال رفته رو  بایتقر ثمیم به
 . جا شدم جام جابه  یور اتاق تواون  یگه ید
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که از حموم اومد   از ین یکاناپه بخوابم؛ اونجا هم بمونه برا   یرو دیامشب رو با  نکهیا  مثل
 بخوابه.

برامون گرفته بود، سرم رو خسته تکون دادم   ریکه سم یزیتم یهابه لباس  ینگاه مین با
 منم حموم برم.  دیمزمه کردم: البته اول بالب با خودم ز   ریو ز 

تکون    دهیدر حموم، ترس یبودم که با صدا  ال یکشمکش با خودم و فکر و خ ریدرگ یحساب
 خوردم و از جام بلند شدم. یمحسوس

  یبود، خسته و ب دهیکه پوش  یای عرب یها گل انداخته و لباس  یترگل و ورگل با لپا  از ین
به من زمزمه کرد: عه.. شما هنوز  رهیخ یبلند  ازهیاومد با خم  رونیحال از در حموم ب

 . دیدینخواب

  کی لب زدم:  یهم فرو بردم و حرص یاش تو کردن جمله یهام رو از رسماخم  ناخودآگاه 
   ؟ینی بی مگه نم دم یهنوز نخواب رینخ نکهینفرم، من رو جمع نبند؛ دو ا  کی من   نکهیا

لبش رو   گوشه اومدی ون طور که آروم به سمتم مهاش رو باال انداخت و هم ابرو   متعجب
   ده؟ی خواب ثمیم  ؟یشیم  یخب جناب، حاال چرا عصب یلیبه لبخند کج کرد و گفت: خ

بود و خواب   دهیتخت دراز کش یدوختم که پشت به ما رو  ثمیرو دوباره به م نگاهم
 ش رو؟  خور و پف  یشنویو جواب دادم: سوال کردن داره؟ نم  دیدی هفت پادشاه رو م

کنارم نشست   دمیدی بار ازش م نیاول  یکه برا یازد و با تک خنده  یض یبار لبخند عر نیا
 دو کلمه باهات حرف زد.  شهینم گهی د ا؛یشد یعصب  یلیو گفت: خ

به تخت، صورتش رو سمتم برگردوند و زمزمه کرد:   ینگاه مینگاهش کردم که با ن فقط
 . سفت عادت دارم  یو جا   دنیخواب نیتو برو رو تخت، من رو زم

  ه؟ی: چدیتکون داد و پرس  ینگاهش کردم که سرش رو سوال رهیفقط خ حرفیهم ب باز 
  ؟یکنی نگاهم م یطور ن یچرا ا

 رو سر و صورتمه؟   یزیو با مرتب کردن شالش ادامه داد: چ دیرو به صورتش کش دستش
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که  یحیمل   یرو کج کردم و با لبخند  بدم سرم  تی هاش اهمبه حرف  یاذره  نکهیا  بدون
 .ادیم  یلیناخودآگاه رو لبم نقش بسته بود گفتم: خنده بهت خ

جا شد که لبخندم رو  جاش جابه یتو کمیهاش رو گرد کرد و و متعجب چشم جیگ
 . نهیشی هات چال مرو لپ  یخندی م  یتر لب زدم: وقتتر کردم و آروم پررنگ

  امیشونیپ یرو یکیهاش ور رفت که اخم کوچحرف با انگشت  ینگاهم کرد و ب  فقط
  یخندیچرا انقدر کم؟ چرا نم ر؟ی : چرا انقدر ددمینشوندم و با صاف کردن گردنم پرس

   ه؟یچ لش یدل از؟ین

 یده یکش یها بار لبش رو تلخ کش داد و همون طور که نگاهش رو به انگشت  نیا
  چیمن ه  یبخندم خب؟ تو زندگ یلب زد: به چ یکم جون یبا صدا دوخت،ی دستش م

 وجود نداشته که به خاطرش بخندم. یا خوشحال کننده زیوقت چ

  ؟ی دیگاه سرم کردم و موشکافانه و آروم گفتم: پس چرا االن به من خند هیرو تک دستم
   کنم؟ی من خوشحالت م

  یجد یلیدوخت و خ یحرفم هول شده نگاهش رو اول به من و بعد به تخت خال با
 بحث رو عوض کرد.

 راحتم.  نجایمن ا  د؛یتخت بخواب یشما رو  -

 دادمی م  هیمبل تک یسرم رو به پشت  طور کهابروم رو آروم باال انداختم و همون  یتا  هی
 وقته.   ریبرو بخواب د  خوابم،ی م نجایگفتم: من ا 

لب زد:    کردی کاناپه سفت م یکه جاش و رو  یبه ابروهاش انداخت و در حال یرنگکم اخم
 تخت. یبرو رو  یریگیگفتم که من عادت دارم! تو کمر درد م

هاش زل زدم و گفتم: اون  به چشم یاابروهام رو باال انداختم و با تک خنده   متعجب
مهم شده؟ تو هتل خرمشهر که   بیخانم اد یتا حاال کمر درد من برا  یوقت از ک

  ؟ ی شده حاال مهربون شد  یسر به تنم نباشه؟ چ  یخواستی م
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  ر ی: اصال تقصدیهاش رو پررنگ کرد و غر زود اخم ی لیفقط نگاهم کرد اما خ یاچند لحظه  
 فشمیک خوابم،ی م  رمی خودم م ؟ی من و چه به مهربون یگی منه که به فکر توام؛ راست م

 .برمی م

 از جاش بلند شد و خواست از کنارم بگذره و سمت تخت بره که... یحرص

 

 چپه شد. نی زم یرو  هاشله یوس  یکرد و همه  ری گ زیبه م پاش

از شانس گند من دستش  تو بغلم که  وفتهی تعادلش رو از دست داد و خواست ب خودشم
 . ستادی رو فورا به دسته مبل گرفت و صاف ا

  یم ی. حاال چادیدرست از آب در ب های هند لمیف  یعاشقانه  یها سکانس  نیبار نشد ا  هی
نور   رینگاه هم ز  یره یبعد خ گرفتمشی بغل من بعد من با جون و دل م افتادی م  نیشد ا

 مهتاب...

اومد و متعجب نگاهش کردم که دستش رو به رون   رونیاز توهماتم ب از یآخ ن یصدا با
 .زدی پاش گرفته بود و لنگ م

از   یافهیکردم که با زور نشست و با ق تشی از جام بلند شدم و به سمت کاناپه هدا جیگ
 نگاه کرد. زی درد جمع شده به م

ادم و آروم به  سوق د  زی م یرو  یپخش و پال شده  لی به وسا  از یهم نگاهم رو از ن من
 .کنمیگفت: دست نزن بذار خودم جمع م  از یسمتشون رفتم که ن 

  رونیب لشیوسا  یاش رو صاف کردم که همه چپه شده   فیبه حرفش ندادم و ک یتی اهم
 داد آرومش بلند شد. یو صدا   ختیر

 . دارم ی دست نزن خودم بر م -
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دوختم و بعد به  دیخوابخورد و دوباره  یکه تکون آروم ثمینگاهم رو اول به م دهیترس
نگاه کردم که آب دهنش رو با استرس قورت داد و دوباره گفت: خودم برش   دهیترس از ین
 ولش کن.  دارم،ی م

  هیکتاب و   هینگاه کردم که به جز  هاشله یو کنجکاو به وس  دمیهم کش یرو تو  هاماخم
 نداشت.  یبه درد بخور زیچ چیه دم،یدی م  دیمن نبا  نکه یکه مثل ا  یزیچ

  فشیداخل ک لشیوسا  هیرو به همراه بق هیزیچه چ دمیدی م  دیکه من نبا زه یچ  هی اون
  رهیخ از یاسمش، کنجکاو به ن دن ی پرت کردم و خواستم کتابه رو هم داخل بذارم که با د

   م؟یلب با خنده زمزمه کردم: چگونه مردان را عاشق خود کن  ری شدم و ز 

صورتش گذاشته بود رو   یرو  دمیدی م  دیکه من نبا یزیچ  هیون که از خجالت ا یدست
 شد و گفت: اون رو بده به من.  رهیدستم خ یبه کتاب تو  ج یآروم برداشت و گ

خنده زدم و از جام بلند شدم؛ کنجکاو بازش کردم و خواستم بخونمش   ری بلند ز  یصدا با
  گمی: مدینشه غر داریب ثمیکه م  یبه سمتم اومد و آروم جور یو تجاهم یناگهان یلیکه خ

 اون رو بده به من.

سرم بردم و با   یدستش به کتاب برسه، باال  نکهیو قبل از ا   دمیخودم رو عقب کش فورا
دنبال   نای با ا  ینوشته. انتظار نداشتم بخواه یچ  نمی! بذار ببذوق گفتم: عه دست نزن

 ناقال؟  ی خر کرد  نایبا هم ثممی. میشوهر بگرد

داد زد:   رهی کتاب رو ازم بگ کردی م یطور که سعو همون   دیکوب نیپاش رو به زم هی یحرص
 اش به من تا نزدم تو سرت. کتابه رو نخوندم؛ بده  نی ! من اصال ارمینخ

عقب رفتم و گفتم:   گهید کمی  دم،یخندی هاش مکه با ذوق به حرص خوردن  طورهمون 
 . ایب یتونی اگه م  ؟یکنیم غیج غیخب چرا ج رشیبگ ایب

دوباره به سمتم هجوم آورد که فورا عقب رفتم و خواستم در برم که پام به لبه   یحرص
سقوط من رو نداشت    نیکه اصال توقع ا ازمیتخت افتادم؛ ن یرد و به پشت رو ک  ریفرش گ
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دلم   یرو باز کردم و تو  شمی تعادلش رو از دست داد و با شدت افتاد روم که متعجب ن
 .خواستمی هم م گهید ز یچ تاچند  هیلب زدم: کاش از خدا 

 کرده مونده بود. و هنگ  کردی بهم نگاه م جیرو به سمت صورتش برگردوندم که گ سرم

 شده بود.   دهی هام کشنفس  جانیو از شدت ه دیکوبی م  امنه یوار به س  وانهی قلبم د ضربان 

  یکه با صدا  م یو نامفهوم به هم زل زده بود ج یحالت گ  نیتو ا  قهیچند دق دونمینم
 . میو از هم فاصله گرفت م یفورا به خودمون اومد ثمیم یبلند و عصب ی هاسرفه 

که آروم کتاب رو کنارم   کردی نگاهمون م یجاش نشسته بود و حرص ی به ما تو رهیخ
  نیمن داشتم ا  یعنی.. ما  زهیخجالت زده لب زدم: عه چ از یبه ن ینگاه میگذاشتم و با ن

 پام... یعنیکتابه؛ 

طور که به سمت حموم  تو هم از جاش بلند شد و همون  یهاو با اخم   دیحرفم پر   ونیم
 ! ستیمن مربوط ن گفت: به رفتی م

 از ی هاش رو فورا برداشت و داخلش شد که هنگ کرده سرم رو سمت نلباس  بعد
چرا انقدر ماسته؟ واقعا   ؟ی زنش بش ستیچشه؟ مگه قرار ن نی: ادم یبرگردوندم و پرس

   ؟یازدواج کن نیبا ا  یخوای م

:  دیغر رفت ی طور که به طرف کاناپه متخت برداشت و همون   یکتاب رو از رو یحرص
  ی. همه چمیباهم ازدواج کن  ست یقرار ن  ثمی! به لطف شما و زحماتتون من و آقا مرینخ
 جا تموم شد.  نیهم

رفت و جاش رو   نیاز ب ش،یرو تا آخر باز کردم که با حرف بعد شمیخبر، ن نیزده از ا ذوق
 سپرد. یظیبه اخم غل

به  از ین  یعاشق کردن کس ی ابم عشق شما عاطفه خانم به من دادن؛ من برا کت  ن یا -
 کتاب ندارم.
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و خودش رو   دیبه سمتس رفتم که نگاهش رو ازم دزد یجام بلند شدم و حرص از 
 مشغول نشون داد. 

دوما که اسم اون رو به اسم من نچسبون؛ سوما من   ست؛یاوال که عاطفه عشق من ن -
 شتم، نه خواهم داشت.نه با عاطفه رابطه دا

: با  دیپرس یخودم رو کنارش انداختم که متعجب نگاهش رو بهم دوخت و سوال یعصب
   ؟یعاطفه دوست نبود 

 کردم و گفتم: معلومه که نه! ترظ ی رو غل هاماخم

ابروش رو باال انداخت و کامل به سمتم برگشت و کنجکاو لب زد: پس اون    یتا  هی جیگ
   د؟یکرد ی به هم نگاه م یروز تو جشنواره چرا اون طور

  ی: چرا عاطفه اون طوردیتکون داد و دوباره پرس ینگاهش کردم که سرش رو سوال فقط
   خورد؟ی از بودن من کنارت حرص م

 دادمی م ه یمبل تک یتادم و همون طور که به پشتفرس رونیبحث نفسم رو ب ن یاز ا کالفه
 زمزمه کردم: داستانش مفصله! 

  بیشد و چموش گفت: ع کی تر از قبل بهم نزد گاه سرش کرد و کنجکاو  هیرو تک دستش
 . شنومینداره م

   ؟ی از فضول یریم ی م  یبهش انداختم و با خنده گفتم: دار یچپ نگاه چپ

  یصال نخواستم.« خواست از جاش بلند شه که از رونثارم کرد و با گفتن »ا  ی اغره  چشم
 . خورهی بابا، چه زودم بهش برم  نیدستش رو گرفتم و گفتم: بش نیآس

گلوم رو صاف کردم و زمزمه وار گفتم: من با عاطفه  یانگفت که با تک سرفه  یزیچ
چطور بگم؟   یعنی اومده؛ی زمان ازش خوشم م هی کنم که   ینداشتم، اما انکار نم یدوست

 تو و آرمان.  یها  هیتو ما  یزیچ هی
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بگه که زودتر از اون اقدام کردم و   یزی ابروهاش و باال انداخت و خواست چ  متعجب
پسر درس خون   هیاون موقع   کرده بودم.  یاما من ازش خواستگار م،ی گفتم: نه نامزد نبود

 تو فکرش نبود.   یزیو اعداد و ارقام چ یاضی ر یسر و صدا بودم که جز فرمول ها  یو ب

بود که  یدختر  نی و ادامه دادم: متاسفانه عاطفه اول دمیکش یاز سر ناراحت  یقیعم نفس
 ریاخوان دب  یتازه درسم تموم شده بود و تو   دم؛ی کتاب در آوردم د یتا سرم رو از تو 
 ! کی زیف ریبود، دب ریبودم. اونم دب

خوش برخورد   یلیلب زدم: خ  یکردم و با پوزخند از ی منتظر ن ی هارو قفل چشم  نگاهم
فقط با   کردمی مهربون بود با من؛ البته من فکر م یلیخ کرد،ی خوب رفتار م یلیبود، خ

 بود.  نی من، اما در واقع رفتارش با همه هم

 تکونشون دادم.   کمیموهام فرو کردم و   یرو ال دستم 

به سر   یعنی  د؛یکار کرد؟ بهم خند یچ یدون یکردم م  یبار اول که ازش خواستگار یبرا  -
پسر   ه یدونست! حقم داشت؛  ی. من رو در حد خودش نمدیتا پام نگاه کرد و خند

 نداشت. یتیساده جذاب یافه یو ق پیخرخون، با ت  ینکیع

 لب زمزمه کردم: به نظر تو داشت؟   ری تکون دادم و ز   یرو سوال سرم

 یآره تکون داد که لبخند پررنگ ینثارم کرد و آروم سرش رو به نشونه  یکم رنگ لبخند
که   یهست یاون شخص قای . تو دقاز ین یبا عاطفه فرق دار یلیبهش زدم و گفتم: تو خ

آدم عصا   هی. یکنی تظاهر م یکه تو دار هیشخص قای و اون دق کنهی اون داره تظاهر م
مدت که   کی اتفاقا برعکس، بعد  ست؛یتو ن یها ی ژگی و  یقورت داده و مغرور و تو مخ

 . یمهربون و پاک و خوش رفتار یلیآدم خ هیکه  فهمنی کنارت باشن، م

و زمزمه   دیلبش رو به دندون کش یحرف فقط نگاهم کرد اما در آخر گوشه   یلحظه ب چند
   ؟ی کرد: به خاطر اون خودت رو عوض کرد 
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که اون   یزدم: آره! شدم همون تکون دادم و خسته لب دی تا یرو آروم به نشونه سرم
با مامان و بابام   میخونشونم رفت یهم کردم، قبول کرد، حت  یازش خواستگار خواد؛ی م
 ...یول

 ؟ ی چ یسرش رو به سمتم دراز کرد و گفت: ول  کنجکاو

  هیتو و آرمان افتاد؛  یکه برا  یدهنم رو صدا دار قورت دادم و لب زدم: همون اتفاق آب
کارشه با    دمی. فهمدمشید گهی د یهم با پسرها  گهی د یو روزها  دمشیپسره د هیروز با 

چون سابقه   رونی هدر دادم. از اون مدرسه زدم ب یرو الک امیو زندگ  دنیو اون پر   نیا
آوران  به عنوان معاون تو نام  عیخوب بود، سر  یلیخ تممداشتم و معدال یعال یکار
 شدم.   رشیپذ

  یواقعا نام آوران ها! روز  یعن ینام آوران  گمیدامه دادم: منثارش کردم و ا یتلخ لبخند
  پلمیباال د ی. همه با معدل ها ادینامه ن ری نبود که از اداره واسه دانش آموزهاش تقد

. همش هم به لطف معاونشون بود  شدنی دانشگاه ها قبول م ن یهمه تو بهتر گرفتن؛ی م
 من!  یعنی از؛ین

متعجبش دوختم و با حسرت ادامه دادم: از لج عاطفه و اون   ی افه یرو به ق نگاهم
مدرسه کردم؛ آخه اون موقع اونم    نیرو صرف ا  امی مدرسه اخوانم که شده بود تمام زندگ

  ری مد  ،یشکر یآقا نکهیاما بعد از ا  م،یکردی با هم رقابت م میمعاون شده بود. داشت
 .تونمینم گهید  دمیجاش، فهم تممدرسه بازنشسته شد و خودم رف

توان   گهی د دم،یکشینم گهی و گفتم: د دمیاز درد کش  یرو با زبونم تر کردم و آه لبم
. اون موقع بود که رهیدستم رو بگ شدینم دایهم پ یمعاون درست حساب  هینداشتم. 

چرت و پرت ها. داشتم   نی عاطفه و رقابت و ا  یو گفتم گور بابا یال یخیزدم رو دنده ب
ازم نمونده بود. به   یزیچ گهی کرده بودم که د ی عنی کردم؛ی نابود م  چیه یخودم رو برا 

 ! یبه اون بزرگ یاگند خورد به مدرسه  نمیخاطر هم

 و خسته لب زدم:  دمیکش یآروم ازهینگاهم کرد که خم فقط

 . میراه دار یبرو بخواب فردا کل پاشو
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خواست به سمت تخت بره که وسط راه متوقف شد و در   حرف از جاش بلند شد و یب
   ؟ی: هنوزم عاطفه رو دوست داردیپرس یکم جون یبا صدا  تینها

لب زدم: فکر    دمیکشیجام دراز م یتر کردم و همون طور که تو لبم رو پررنگ یرو  لبخند
  یا  گهیبود که به چشم د ییدختر  ن یدرصد! اصال از اولم نداشتم؛ منتها چون اول هیکن 

 .نی افتاده زم نی فکر کردم آسمون پاره شده ا  دمش،ید

جا کردم و لب زدم: برو بخواب دختر؛ بالش جابه  یبهم زد که سرم و رو  یکم رنگ لبخند
 .خوابمی م  رمیکه بگ یدوش سرسر هی اد،یب  رونیکه ب ثمیمنم م

حرف فقط سر تکون داد که منم نگاهم رو به در حموم دوختم و منتظر موندم تا   یب
 .ادیب ثمیم

 

 *** 

 

 از ی#ن

 

هام رو باز کردم و به سقف  چشم یکه از حرم بلند شده بود، آروم ال  یاذان   یبا صدا  صبح
 زل زدم.

 یو در به در یبعد از چند روز آوارگ نی و ا کردمی م  یداشتم؛ احساس سبک یخوب حال
 بود. یعیکامال طب

  یتو  قیعم یلیو معراج که خ  ثمیبه م ینگاه میاز جام بلند شدم و با ن  یقی نفس عم با
 .خواب فرو رفته بودن به سمت آشپزخونه رفتم
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 هتل متوسط خوب بود.  هی  یتو ک،یاتاق کوچ هی  یبزرگ نبود، اما برا  نیهمچ

به   دمیکشی م ازه یو همون طور که خم  ادیگاز گذاشتم تا جوش ب یپر از آب و رو  یکتر
 . رمی رفتم تا وضو بگ ییطرف ظرفشو 

بلند   ازهیکردم و نمازم رو خوندم، خواب آلود دوباره خم دا یجانماز با زور پ هی  نکهیاز ا بعد
جاش نشسته و مست خواب من   یمعراج تو  دمیو خواستم پا بشم که د دمیکش ییباال

 .کنهی رو نگاه م

ام گرفته بود، اما با زور خودم رو کنترل کردم و به  و خواب آلودش خنده   دهیژول افهیق از 
 !ریدورگه گفت: صبح بخ یو با صدا   دیبه صورتش کش یسمتش قدم برداشتم که دست

آقا   ریرو آروم کنارش جا دادم و با تکون دادن سرم متقابال گفتم: صبح شما هم بخ خودم
   ؟ یشد داریمعراج، چرا ب

 سوق داد.  ثمیصورتش جدا کرد و نگاهش رو به سمت م  یرو از رو  دستش

 شدم. داریب ییدر دستشو یبودم؛ با صدا  یداریبود، تو خواب و ب ریذهنم درگ -

 هم بود. ی هاش تو خواب هم هنوز اخم  یدوختم که تو  ثمینگاهم رو از معراج به م منم

 .میناراحته؟ اون که خودش گفت تمومش کن یچ از 

ناراحته که دوستت داشت، اما دوستش   نیاز ته دلم زمزمه کرد: از ا یینا آشنا  یصدا هی
 .ینداشت

 اومده از جام بلند شدم. شی هام گرفتم و ناراحت از اتفاق پدندون  ری لبم رو ز   یگوشه

اونم از   رم،ی ت آشپزخونه مبه سم  دید یمعراج با حرکت من به سمتم برگشت و وقت  نگاه
 جاش بلند شد. 

 مواد صبحونه رفتم. هیدنبال بق ،یکم کردم و با دم کردن چا  کمیو   یکتر ریز  توجه،یب
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  زیبرداشتم، به سمت م زیچند تا چ هی  نکهیرو باز کردم و بعد از ا کشی کوچ خچال ی در
 معراج دست و رو شسته و متفکر پشتش نشسته. دمیحرکت کردم که د

برم که دستم   ی و خواستم دوباره به سمت کتر دمیرو روش چ هالهیندادم و وس  یتی اهم
کارت   نیبش از ی: نگفتی معراج بلند شد که م یشد و پشت بندش صدا  دهیمحکم کش

 دارم! 

 

کرد و آروم   نشستم که دستم رو ول جینگاهم رو به نگاه سردرگمش دوختم و گ متعجب
   د؟ی من به هم زد ی لب زد: به خاطر کارها

و ناراحت گفت: پس   دیبه گردنش کش ینه تکون دادم که دست یسرم رو به نشونه  منگ
   ؟یرو جواب کرد  ثمیچرا م  د؟یچرا قرار ازدواجتون رو به هم زد 

  رینگاهش کردم که آب دهنش رو سخت قورت داد و نگاهش رو از من، به پاکت پن فقط
.  یخواستی رو م نیکه دوستت داره، تو هم که هم یدونی وخت و زمزمه کرد: خودت مد

 د؟ یچرا به همش زد 

  نیوار پام رو زم کی طور که تهم قفل کردم و همون  یرو مضطرب تو  هامدست 
 جون لب زدم: من به همش نزدم. یب دمیکوبی م

انداختم و ادامه دادم: اون   ن ی هام دوخت که سرم رو پانگاهش رو به چشم متعجب
 من به همش نزدم. م،یخودش گفت تمومش کن

: چرا؟ چرا داره حتما! چون من مطمئنم  دیبه سمتم خم کرد و کنجکاو پرس کمیرو   سرش
   ؟ی تو دوستش دار ؟ی دوستت داره. تو چ ثمیکه م

گذاشتمش و از  جوابی بگو تکون داد، اما ب یهنگاهش کردم که سرش رو به نشون فقط
تا صبحونه  دیکن داریرو ب یچاران یشما هم آقا  زم،یری م  ییجام بلند شدم و گفتم: چا

 دنبالمون.  انی ! االنه که بمیبخور
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ندادم   یتیرفت که اهم ثمیاز جاش بلند شد و به سمت م ام،ی از حرکتم و لحن رسم جیگ
 . دمیهم کش  یهام رو توو اخم 

هنوزم برام همون   کردم؟ی برخورد م یمیصم  نایداشت که من انقدر با ا  یلیچه دل  اصال
 هستن و خواهند بود. ر یپذت ی و نامسئول الیخیو معاون ب ری مد

رفتم که   ز ی دوباره به سمت م  یچا  ختنیو بعد ر  دمیچ کی کوچ ینیس   هیرو تو  هاوان یل
 اند. کرده و باهم مشغول صحبت و پچ پچ داریرو ب ثمیم  دمید

چند  دونمی شروع کردم به خوردن؛ نم حرفینشستم و ب  زی ندادم و پشت م یتی اهم
  یبودن که باالخره کنترلم رو از دست دادم و حرص ومده یهنوز ن  نایگذشته بود و ا قهیدق
 . دنبالمون  انیها! االن م دیصحبت کن دیتونی بعدا هم م د؟یای ب دیخوا ی: نمدمیغر

نشستن و   زی آلود من پشت ماخم  یافه یق  یره ی از جاشون بلند شدن و خ  حرفیب
 مشغول شدن. 

صبحونه   نکهیبعد از ا یو سکوت همه جا رو گرفته بود؛ حت  شدی زده نم یحرف چیه
 هم سکوت بود. میزد رونیو ب م یرو جمع کرد  لمونی و بار و بند  میخورد

 .آورده بود ر یکه سم یدرست درمون نیبعد ماشحرم و  یتو  یحت

ام  چرا گرفته  دیپرسی حاضر شدم تن به خواسته ثمر که م  یسکوت بود که از کالفگ انقدر
 کنم.  فیرو تعر زیبدم و همه چ

که به معراج داشتم و خودمم هنوز باورش   یا عالقه  یگفتم حت ی! از همه چ یچ همه
 نکرده بودم. 

  یشدم، دستم رو تو یگوش کرد و در آخر که خال   یگفتم و اونم فقط با لبخند فقط
 دستش گرفت و لب زد: من مطمئنم دوستت داره. 
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! مطمئنم اون هم  گمیتر کرد و گفت: معراج رو منگاهش کردم که لبخندش رو پررنگ فقط
  ،یکه تو زد ییهاشک کرده بودم اما با حرف  عش یضا  یاز رفتارها  تو رو دوست داره. 

 مطمئن شدم! 

 

زدم و گفتم: امکان نداره! اون اصال من رو به  هاشی خوش باور نی به ا یتلخ پوزخند
 یلی دختر خ هیمن  کنهی فکر م ادی. اصال از من خوشش نمنهیبی دختر نم هیعنوان 
 براش. امی معمول

  هینشسته بود و به  ثمیبه معراج که ساکت کنار م ینگاه میسر داد و با ن  یآرو یخنده
اون   ی! من مطمئنم دوستت داره، حت از ین یاساده   یلیلب زد: تو خ  کردی نقطه نگاه م

 ها رو بهت زده هم دوستت داشته.  حرف  نی موقع که ا

 گفتهی بهت م شبید یگیجا شد و ادامه داد: اصال... اصال مگه نمجاش جابه یتو کمی
خوشگل   یچطور نکهیا ی که درباره  دیدیآخه اگه تو رو نم ؟یترکه با خنده خوشگل 

و   یمهربون یلیبرعکس عاطفه تو خ گفتی م یگ یمثال مگه نم  ای داد؛ی که نظر نم یشیم
.  کنهی م سهی که قبال انتخاب کرده بود مقا یکس رو با وداره ت  یعنی نیها؟ خب ا حرف   نیا

 !یکه تو بهتر  دهیهم رس جهی نت نیتازه به ا 

آخه... اون   ینقطه کور زل زدم و گفتم: ول هیبه  جیو گ  دمیبه سرم کش یدست سردرگم
  یکار خواستی م یعنیبه هم زدم؛  ثمیچرا با م د یپرسی امروز صبح اومده بود و از من م

 . ستیپس دوستم نداره و براش مهم ن  شش،یکنه برگردم پ

 ام گذاشت. شونه یو دستش و رو  دیخند  زیباز ر ثمر

و   یو دوست دار  قشیکه رف کردی با تو به هم زد چون فکر م ثمی! م از یدست بردار ن -
شما باز   ی تا راه برا  دیعقب کش  نیمطمئنم بود که اونم تو رو دوست داره؛ به خاطره هم

 کار رو کرده؟   ن یکه معراجم هم یکنی چرا فکر نمبشه. 
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سرش مرتب کرد و زمزمه وار گفت: اونم  یبهش دوختم که چادرش و رو  جیرو گ نگاهم
عقب   نی دوستت داره؛ به خاطره هم قشمیو رف  یو دوست دار قشی تو رف کرد ی فکر م

 !  نیشما باز شه. هم یتا راه برا دیکش

 هاش به معراج زل زدم.از حرف  جی هم قفل کردم و گ یهام رو تو دست  نامطمئن 

   کنه؟ینم  یرو دوست ندارم؛ چرا کار ثمیمن بهش گفتم که م  یول -

چقدر سردرگمه   ینیبی باور کنه که عاشقت شده. نم خوادی معراج با خودش لج کرده؛ نم -
 ! یبکن یکار دی نشده تو با ری گفتن و نگفتن؟ تا د نیب

من   یگی لب زدم: م یاکنترل شده  یهام رو گرد کردم و با صدا از حرفش چشم  متعجب
 کنم؟!  یبرم ازش خواستگار

  یصداش رو نشنوند فورا دستش و رو  هیبق نکهیا  یخنده زد و برا  ریحرفم بلند ز  با
کن که بفهمه دلت باهاشه؛ اصال    یکار هی! وونهی دهنش گذاشت و با خنده گفت: نه د

  یدختر بره خواستگار هیبار   هیحاال    شهیم ی! چستاین یفکر بد  هم  یخواستگار نیهم
 پسر؟  

فکر   یاما راجب اول ،یخواستگار رم ی ! من نمری: نخدمیبهش رفتم و غر  یعصب یغره  چشم
 . کنمی م

 فکر فرو رفتم. یبه بحث خاتمه داد و منم متفکر تو ینگفت و با لبخند مهربون یزیچ

 راست باشه؟   تونهی ثمر م  یهاحرف  یعنی

گذاشته بود و آروم   ثمیم یشونه  یبار سرش و رو  ن یرو باز به معراج دوختم که ا نگاهم
 .کردی آروم باهاش صحبت م

 امکان داره که دوستم داشته باشه؟   یعنی شه؟یم یعنی

هام رو بستم و به  چشم  یهمه آشفتگ نیدادم و خسته از ا  هیسرم رو به پشتم تک کالفه
 راحت دادم. خودم اجازه است 
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  یهابودم که با تکون  دهیو چقدر خواب  گذشتی م هیقض  نیچند ساعت از ا  دونمینم
 به دور و بر زل زدم که...  ده یو ترس  دمیاز خواب پر  ن،یماش دیشد

 

 بشن.  ادهیهمه در حال جنب و جوش هستن تا پ دمید

اومدم و به دور و بر زل زدم که با   نی پا نیکمک ثمر از جام بلند شدم و آروم از ماش با
 لبم نقش بست.  یرو  ینه چندان دور، لبخند هی دو تا گند طال  دنید

 !می بود ده یرس باالخره

ثمر، نگاهم رو از گنبدها گرفتم    یام قرار گرفت و پشت بندش صداشونه ی که رو یدست با
  یو گفت: اوو نگاهش کن؛ چرا اشک نشسته تو  دیزدم که خندهاش زل و به چشم 

 هات؟  چشم

ذوق زده شدم. هم   دونم،یهوا تکون داد و با ذوق زمزمه کردم: نم   یدستم رو تو  جیگ
مثل   یدونی کربال باشم، م شهی باورم نم نکهیهم ا م،ید یو سالم رس حی باالخره صح نکهیا
 .مونهی خواب م هی

حرکتم کنم گفت:   کردی طور که اشاره مکردم و همون   لیتبد  حیلبخند مل هیرو به   اشخنده
هم   یالهی هر کجا که باشه، به هر وس شه،یم  دهیکه طلب یغلط من معتقدم کس ایدرست  

کردن ما   دایو داعش و پ ن یاردو و م  نی ا گهی! حسم م رسهی که شده به مقصدش م
 ...دیکه با ییجا نبه او دیهمش واسطه بوده تا برس

ام اون  که پسر خاله  میبر  ایتر کرد و ذوق زده ادامه داد: حاال هم بدو برو پررنگ  لبخندش
 تو منتظره! 

  یاو گوشه  میشد نیالحرم نی وارد ب  یکردم که همگ اشی نزدم و فقط همراه یحرف
 .میستاد ی ا

 مشغول شد.   اشیازمون فاصله گرفت و با گوش   کمی ر یسم 
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و به رفت و آمد مردم نگاه    میبود ستادهیطور اونجا ا همون  قهیچند دق دونمینم
بابا! ما   ی: ا گفتی ها به سمتش برگشت که ممعراج نگاه  ی حرص یکه با صدا  میکردی م

  نینه؟ ا  ستیول کن ما ن شه؛ی مثل اجل معلق ظاهر م  اروی  نیا م یوسط داعشم باش
   کنه؟ی کار م یچ نجایا

   ؟یک:  دمیپرس جیشدم و گ کی بهش نزد  کمی

!  ینظر  نیهام  یآقا نیاز قبل لب زد: هم تریو عصب  د یهم کش یهاش رو تو اخم که
  خواد؟ ی م یچ نجایا

که آروم آروم به سمتمون   نی هام  دنی نگاه کردم و با د کردی که اشاره م ییبه جا رونیح
 همن! هیشب نایفورا نگاهم رو به ثمر ذوق زده دوختم و لب زدم: چقدر ا  اومد،ی م

   ؟ یو ک ی : کدیحرفم سر معراج، متعجب به سمتم برگشت و پرس با

زد و گفت: چه بدونم اگه شانس ماست خواهر   ی اشاره کردم که پوزخند نی ثمر و هام به
 و برادرن.

لب   گشتمی برم ثمیبه سمت اون و م طور که کاملابروم رو باال انداختم و همون  یتا  هی
 دخترخاله و پسرخاله اند. دیشا  ای زدم: 

  ثمیآب دهنش رو قورت داد و به م جی حرفم انگار که تازه متوجه منظورم شده باشه گ با
لب   ر ی و ثمر و مادر ثمر چرخوند و ز  نی هام ن یب یمبهوت زل زد که نگاهش رو دوران

 ! زنه برام آشناست ن یزمزمه کرد: گفتم ا 

متعجب    ثم،یم  دنیو با د  دی بهمون رس نمیآروم به سمتشون رفت که همزمان هام بعد
   کنه؟یکار م  یچ  نجایا ثمیابروهاش رو باال انداخت و زمزمه کرد: م 

که  ستادمی قفل کردم و منتظر ا  امنه یس یهام و رو دست  نم،یبب لمی که قرار باشه ف انگار
گفتم    دیدیشناخت؟ د  نمی هام دید ید د؟یدیگفت: د  یمادر ثمر جلو اومد و با لبخند

 باباشه؛ نگفتم؟   هیندارم؟ گفتم که شب یمن فراموش  دیخودشه؟ د
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بغلش گرفت و   یرو تو  ثمیکه م میکرد ی و کنجکاو به همراه معراج نگاهشون م جی گ فقط
خودم بزرگ شد؛ جلو چشم  یهازمزمه کرد: تو دست  هیبا گر  نشستی طور که مهمون 

بره؟   ادمی  دیاون به من گفت مامان، بعد توقع دار   یبه جا ستاد؛ی خودم رو پاش وا 
 نشناسم؟  

خنده   یواقعا متعجب و هنگ کرده منتظر ادامه داستان بودم که با صدا گهی دفعه د نیا
 معراج و حرفش نگاهم به سمت اون برگشت. 

 به پا شد.  یرانی ا ی گرا یبا باز  یهند لمیوسط عراق چه ف -

چه خبره!   مینیباش بب سی اش و خورد و گفتم: هبه پاش زدم که خنده  یلگد حرص هی
 .شهی داره جالب م هیقض

شسته  ن نیزم یهمشون رو   گهیها دوختم که دنگفت که نگاهم رو باز به اون  یزیچ
 . دادنی مادر ثمر گوش م یها بودن و داشتن به حرف 

  یدو تاشون باهم تو  بود. نی هام  یبابا یجون جون قیبود؛ رف یمرد خوب  یلیبابات خ -
که تو رو حامله بود   شدی م ی. دو سه ماهموندی جنگ بودن و مادرت با من و خواهرم م

 برگشتن تهران.  یسرباز عراق   هیبا  نیکه پدرت و پدر هام 

 جا گرفتم.  نی زم یفرستاد که منم کنارشون رو  رونیرو آه مانند ب نفسش

زن و بچه   نوریتو جنگ باشه. ا خواستهی از دست دولت عراق فرار کرده و نم گفتنی م -
همون موقع عاشقم شد. اولش سخت بود   دیمن رو د  یداشت اما به قول خودش وقت
 ازش.   ادینه منم بدم نم دمیقبول کنم اما بعد چند مدت د 

شما   یاونم با باباها  م،یساده گرفت یعروس هیثمر گذاشت و گفت:  یشونه یو رو   دستش
 ایبه دن  ومد؛یتو ن یرفتن و اومدن اما بابا  هایلی! خومد ی تو ن ی بابا یبرگشتن یرفت ول

کم داشت باورش  مامانت کم   گهی. د ومدیجنگ تموم شد بابات ن ومد؛یبابات ن ی اومد
سخت به هم   یلیهم رو دوست داشتن، خ یلیخ  اد؛یب باتکال با ستیکه قرار ن شدی م

 چرا هنوز دو ماهت هم نشده بود... دونمی بودن اما... اما نم دهیرس
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با بغض زمزمه   ره ی فاصله بگ کردی م  یطور که سعو همون  د یحرفش پر ونی تند م ثمیم
  گهید شهیاصال م دونم؛ی رو خودم م دیکه با یهر چ  د؟ینگ یچیاز مادرم ه  شهیکرد: م

 .  میبر گهید م یحاال هم که آشنا در اومد م؟یبر شهیم  م؟یحرف نزن

رو   یو گفت: من همه چ دی هاش رو به هم مالکرده از جاش بلند شد و کف دست   هول
  نکهیا  د،یکرد یبرام مادر نکهیا د،یبزرگ کرد  یشما من و تا چهار پنج سالگ نکهیا دونمی م

همسرتون بود؛ من همه رو   یمیپدرم دوست صم نکهیا  دیمادرم بود  یمیدوست صم
   م؟یاالن بر شهیم  م؟یبعدا صحبت کن شهی! مدونمی م

 هیکه داشت به بق یاحد و اندازه  یو استرس ب  اشی هول کردن ناگهان نیاز ا   متعجب
  میگفتن »بر از جاشون بلند شدن و با خواد،یم  یباشن چ دهینگاه کردم که انگار فهم

 حرم« راه افتادن. 

  شتریبه خاطر وجود من و معراج بود و دوست داشت ب ثمیهول کردن م   کردمی م  حس
دادم و    هیپشتم تک یجام رو محکم کردم و به جدول سنگ ن یصحبت کنه؛ به خاطر هم

  کمیما    د ی! شما برمیا یتا پا نشه گفتم: ما نم گرفتمی طور که از بلوز معراج هم مهمون 
 . میای م گهید

  یریبا نگاه دلگ ثمم ینگاهم کرد و م ج یجاش نشست و گ یمتعجب از حرفم تو   معراج
هم با گفتن باشه   هیحرکت کرد و بق  نیروش رو ازم برگردوند و به سمت حرم امام حس

 دنبالش رفتن. 

ها نگاه  طور که به رفتن اون هم کنجکاو کنارم نشست و منتظر نگاهم کرد که همون  معراج
بخواد   د یشا  م؛یبدون ییزایچ  هیخوش نداشته باشه ما   ثمیم  دیگفتم: گفتم شا مکردی م

 بپرسه.  دونهی م اش یکه از  زندگ یاز کس  یسوال

 ها دوخت. آهان اکتفا کرد و مثل من نگاهش رو به اون  هیبه   فقط
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 یزندگ  یو برا  کردمی سکوت به رفتنشون نگاه م  یتو  طورن یهم قهیچند دق دونمینم
 که با حرف معراج، به خودم اومد. دمیچی م و ی سنار  ثمیم بیعج

 ! رتتی شده بگ مون یپش  ثممیم  یپس گفت -

و   دیحرفم پر   ونیبگم که م یزینگاهم رو به سمتش برگردوندم و خواستم چ یحرص
! البته منم دست  یترشی واقعا م  گهیدفعه د نیمتقابال نگاهش رو بهم دوخت و گفت: ا 

 . شمیپسر م ریکم دارم پندارما، کم  یکم

طور که ذهنم پر از تفکرات اومد و همون  رونیب امی از حالت تهاجم جی حرفش گ با
شوهر!    یزن، تو ب یابروم رو باال انداختم که ادامه داد: من ب  یتا هی دخترونه شده بود، 

 دارم!... یشنهاد یپ هیمن 

طور که هر  گاهم رو ازش گرفتم و همون سکوت کرد و بهم نگاه کرد که هول کرده و ن  بعد
  ایو ادامه داد: ب دینکش یدادم که طول هیکنه به جدول تک یآن منتظر بودم ازم خواستگار

 !م یحاجت روا بش دیتا شا  حیبه ضر  میخودمون و ببند میبر

حرفش، متعجب نگاهش کردم که ابروهاش رو باال انداخت و گفت: واال   نی از ا  ناباور
برو برگشت حاجت روا   یرو بخواد ب  یزیبار چ نی اول یبرا  یهر ک  گنی ! مگمی راست م

 بگم زن؛ چطوره؟   یبگو شوهر، من ه یتو ه م یخودمون و ببند می. پاشو برشهیم

  نی! به جا ا یشعوریب یلی: خدمیهم فشردم و بدون فکر غر   یهام و رودندون  یحرص
 کورت رو باز کن، قشنگ به دور و برت نگاه کن!  یها ها چشم حرف 

طور که بدجنس ابروش رو باال انداخت و همون  یتا  هی  طونیحرفم متعجب و ش با
دوست و آشنا   کنم،ی که حال نم لی فام یبا دخترها  ؟ی گفت: دور و برم؟ مثال ک دیخندی م

 هم که... 

! نمیبب ستا ی : وادیتر کرد و کامل به سمتم برگشت و مشکوک پرسرو بدجنس اشخنده
   ؟یکنی م یازم خواستگار یدار ؟یگ ی نکنه خودت رو م
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و مضطرب سرم رو به چپ و راست تکون   دمی کرده از حرفش خودم رو عقب کش   هول
 ! ستین طورن ی! اصال هم ا رمیدادم و گفت: ن.. نخ

االن ازم   نی ! همطورهن یام همتر از قبل گفت: بله اش رو بلندتر کرد و مطمئن بار خنده  نیا
 . ریمن رو بگ ایب یگفت ی کرد یخواستگار

زدم؟ اصال   یحرف  نیهمچ ی: من ک دمیبهش توپ  ی هام رو گرد کرد و حرصچشم   متعجب
 ! حرف تو دهن من نذار.ستین طورن ی هم ا

من گفت: باشه تو   یها به حرف توجهی کرد و ب  لی تبد  طونیلخند ش هیرو به   اشخنده
 نه من از تو!  ،یکرد  یتو از من خواستگار گمی هامون ماما من به بچه ،یگی راست م

 

 هامون؟  لب زمزمه کردم: بچه  ری و مبهوت نگاهش کردم و ز  جیگ

به در و   یخوا ی گفت: نه په م  یاآره تکون داد و با لحن مسخره  یسرش رو به نشونه که
 هم بگم؟   هیهمسا

حال از موضوع خودم   نی قند و شکر باز شده بود، اما باز با ا یدلم کارخونه  یتو   نکهیا با
گفته من   ی ک ؟یدوز ی و م یبری واسه خودت م یگ یم  یگفتم: چ یو حرص  ومدمین نی پا

   اد؟ی اصال از تو خوشم م

  عیگفت: برو! برو ضا  شدی جا مزد و همون طور که تو جاش جابه  یبار طنتیش شخندین
خودت رو   ی داشت ومدنمیکن! من از همون موقع که به خاطر به هوش ن اهیخودت رو س

 .یدوستم دار دمیفهم یکشتی م

پشت بندش گفتم: آها پس بذار منم بگم   ارمیکم ن نکهیا  یلبم رو گاز گرفتم و برا  یحرص
  یو داشت  ی دستم رو ببوس یخواست ی م مارستانیب  یکه تو  یاون وقت ! منم از ترهع یضا یک

 ! یدوستم دار دمیفهم یزدی م شیخودت رو به آب و آت
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 طنتینگاهم کرد که مثل خودش پوزخند ش جی حرفم هول زده چند تا سرفه کرد و گ با
به   هاتی تازه حسود  کردم؛ی نگاهت م یچشم ریزدم و گفتم: بله آقا معراج! داشتم ز  یبار
. بعدشم گفتم که من فقط نگران خودم شده بودم، اصال هم فاکتور گرفتم  ثممیم

 ! ستین یکنی که تو فکر م یطوراون 

 یشده گفت: که دوستم ندار زیر  یهاباال انداخت و با چشم  یابروش رو حرص یتا  هی
 االن...   نیخانم پس من هم از یها؟ باشه ن

از   رمیاشاره کرد و گفت: م شدی که از جلومون رد م یرو ازم گرفت و به دختر نگاهش
 . کنمی م  یخواستگار نیهم

دستش رو   هیقصدش جد   دمید یاز جاش بلند شد و خواست بره طرفش که وقت بعد
 !قهی دق هی نیفورا گرفتم و گفتم: عه بش

 که؟   یاشتشد دوستم ند یجاش نشست و گفت: چ  یحرفم گوش داد و منتظر تو  به

وانمود کنم   الیخیب کردمیم   یو همون طور که سع دمیهم کش  یتو یرو حرص هاماخم
 ترش رو انتخاب کن.خوشگل  هیگفتم: نه من فقط خواستم بگم  

دوباره پاشه   خواستی طور که مو همون  دیکش رونی از حرفم دستش رو از دستم ب یحرص
 .ادیهم خوشگله تا چشمت درب  یلیگفت: خ

از جام بلند شدم و بدو بدو به طرفش رفتم؛ جلوش   ع یبه سمتش رفت که سر  بعد
  هیچ ینگاهش کردم که سرش رو به نشونه زدمیطور که نفس نفس م و همون   ستادمیوا 

 نهیصورتش کرد و دست به س یچاشن یبهش ندادم که لبخند کم رنگ یتکون داد؛ جواب
   ؟یدوستم دار ی بگ یریمی گفت: م

   ؟یپرسی چرا م  ،یدیو گفتم: خودت که فهم  دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 بار لبخندش رو ذوق زده کرد و گفت: نه خودت بگو!  نیا
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  ستادمیمی وا  نهیطور که مثل خودش دست به سو همون   دمیکش یق ی نفس عم یحرص
 به من.  یزیچ یتو گفته باش ادینم ادمیگفتم: 

من   یخوا ی لب زد: آهان! پس م دیخندی طور که متا ابروش رو باال انداخت و همون  هی
 !ی کرد  یبازم تو از من خواستگار یول گم،ی اول بگم؟ باشه م

داد و   لم یتحو  یمنتظر نگاهش کردم که لبخند پت و پهن یا با لبخند خجالت زده  فقط
اون   ای وقت دن چیه ؛یندوی به سمت حرم برم لب زد: م کردی همون طور که اشاره م

 ،یکه انتظار ندار ییدرست جا  گه؛ی راست م ثمی! مچرخهینم میکنی که ما فکر م یطور
 یکه در نظر داشت ییهاتفکرات و مالک هیشب که اصال  یداد یدل به کس  یفهمی م
 ها!  اون  یدرست برعکس همه  یکی. ستین

  چیمنتظر من زمزمه کرد: من و تو ه یها به چشم ینگاه میو با ن  دی کش یقیعم نفس
برعکس،   ا یرو من دوست ندارم   یکه تو دوست دار ییزا یچ از؛ین میستی هم ن هیجوره شب

مثل هم باشن،   دی! من معتقدم آدم ها نبا میکه به درد هم نخور  شه ینم لی دل نیاما ا 
رو   امیو اگه تمام دن از ین ی تو مکمل من کنمیمکمل هم باشن. من حس م   دیبلکه با
 نی از دردست تر  یکیکه بهت دارم،  یاشتباه پوشونده باشه؛ مطمئنم حس یکارها 

 منه!    یهااشتباه 

و   دیاش رو به هم مالعرق کرده   یهاحرف باز فقط نگاهش کردم که هول کرده دست  یب
بگم قشنگ تر   ینکردم که چطور یفکر چیسخته! اصال راجبش ه یل یمضطرب گفت: خ

  یاشهیکل یجمله  نیهم  تونمی خاص باشه؛ فقط االن م یلیخ ایباشه، متفاوت باشه  
 دوستت دارم رو بگم که... 

دوستت    نی هم تونمی ام زل زد و آروم گفت: مذوق زده  یها رو خورد و به چشم حرفش
 رو بگم؟   یدارم خال

نثارم کرد و منتظر   یبخند مهربونباز و بسته کردم که ل دی تا یهام رو به نشونهچشم  فقط
 ؟ یخب تکون داد و گفت: تو چ یسرش رو به نشونه
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   ؟ی شونه باال انداختم و خونسرد گفتم: من چ متعجب

 ! گهی و طلبکار گفت: خب من االن گفتم دوستت دارم تو هم بگو د دیکش  ینفس حرص که

   و؟یمتفکر باشم گفتم: چ  کردمی م ی طور که سعنگاهش کردم و همون  جیگ

  یدوستم دار نکهینکن! ا  تیلب زد: اذ طونمیبه نگاه ش رهیقدم جلو اومد و خ  هیپرو  پرو
 .گهی د یشیو زنم م

  ادمیگفتم:  شدمی طور که از کنارش رد مابروم رو بدجنس باال انداختم و همون  یتا  هی
 ! یکرده باش یازم خواستگار  ادینم

! االن اگه  ستای خب وا یلیام داشت و پر حرص گفت: خو بازور نگه  د یدستم رو کش آروم
چون من به شما عالقه مند شدم و   دیکنی با بنده ازدواج م ایآ  بیاد از یبگم سرکار خانم ن

   شه؟یتموم م گهی بودم، قبوله؟ د ستادهی عقب وا  قمی تا االنم به خاطر رف

و بدجنس زمزمه کرد:   دمیکش ونر یدستش ب یابرو باال انداختم و دستم و از تو  طونیش
 !  ری مد  ینوچ آقا 

دست کت و   هی دیبه سرتاپاش کردم و با همون لحن ادامه دادم: شما با  ینگاه مین
خونه  یایدست گل ب  هیو  ینی ریجعبه ش هیبا  ،یر یدست مادر پدرت رو بگ ،یری شلوار بگ

 .یکن یما و من رو از داداشام خواستگار

گفتم: تازه اون   یکردم و با لحن حرص درار یطونی کرده فقط نگاهم کرد که خنده ش هنگ
 نه.  ای  یریگی جواب مثبت م ینیبب یمنتظر بمون  دیموقع با

بلند شد:  اشی حرص  یروم رو ازش گرفتم و آروم به طرف حرم راه افتادم که صدا  بعد
 !  یتو منو گول زد  تس یحساب ن

بردم تا بشنوه   یطور که تن صدام رو باال مسر دادم و همون  ییخنده بلند باال دوباره
 !  یگول نخور یحواست رو جمع کن   یخواستی گفتم: م
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بود   ستادهی پشتم وا  قیخودش که دق یهاش از پشت سرم اومد و بعد صدا قدم  یصدا 
  گه؛یبازنشسته شد د طونیش د یشما زنا رو آفر  یخدا وقت گنیکه م نهیگفت: هم یو م

 بگو خودت و منو راحت کن! ،یدونم دوستم دار یخب من که م

 رفتمی راه م یطور که عقب عقبککند کردم و به سمتش برگشتم و همون  کمیرو   سرعتم
 . رانیا  یبه سو   شی ! پریمد   یتموم بشه آقا نجایا  دیداستان نبا نیگفتم: ا
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 . دیدختره دستم انداخت، بازور ازم اعتراف کش نی ا ثمیم

 فکر نکنم راحتت بذاره. ،یکه تو قبال بهش زد ییهادوستت داره، اما با کارها و حرف  -

- - - - - -   

 

 ! یاریهمه کارهاش رو درب  یتالق دیبا از،ین یبهش بله بگ یجور  نیهم ینش خر

 .رهیم  ذارهی است ها م وونهی م وونهید ن یا -

 یتنده؛ مرحله اول ب ششیآت دمیکه من امشب د یآقا معراج  ن یباش! انگران ن -
 ! یا توجه

- - - - -   

 

گذشته که    یهست درباره  ییزایچ  هیاما  ست،یحرف ها ن  نیا  یدونم االن جا  یم  معراج
 بهت بگم. دیبا

 شده؟   یچ رون،یب زنهی ! قلبم داره مثمیجون بکن م -

- - - - -   

 

پدر مادر از خودم شرمم   نی ! به خاطره همچنمیکدومتون رو بب چی ه خوامی نم گهید
 . رهیگی م

 بمونم. نجایا  خوامی نم گهید ام،یداداش! منم م -

- - - - - - -   
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  یاریرو ب از یتا ن یتمام تالشت رو بکن دیبا یمهرسا خانم؛ اگه کارت رو دوست دار نیبب
 کنه! یباز  لمیف نیا  یتو  دیکار؛ اون با  ی تو

- - - - -   

 

بعد  اد،یاز پسره خوشم م یلیکنه! خ یبار لمیاون ف  یتو  از ین ذارمی عنوان نم چیه به
   قا؟یباهاش بره آفر  از یبذارم ن

 ! ایبابا داداش خب تو هم با ما ب یا -

- - - - -   

 

  یتون یکنم، بعد خودت نم یخواستگار  فتهیبرم از اون معراج خودش  یمنو مجبور کرد تو
   ؟یدوستش دار یبگ نیبه ا

 

- - - - - -   

 

 . کنهی م  انیداره در درونم غل ییزا یچ هی کنمی حس م معراج

 به لطف خدا.  یعاشق شد  یباز خر شد ستین یزیچ -

 .قایآفر  امیکن منم باهاتون ب یکار هی -

- - - - -   

 

   م؟یهست  یبپرسم االن کدوم قبرستون شهیکارگردان عصا قورت داده پروفسور، م جناب
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 ! میپر رمز و راز؛ ما گم شد یره یداگاسکار، جز ما -

 

 

 *(  ی الی معاون) عشق سر ری دوم مد جلد

 

 

 :  سندهی به کانال تلگرام نو ن یخواندن جلد دوم به صورت آنال  یبرا 

   

 :دیمراجعه کن  سنده ی نو نستاگرامیا  جیرمان ها به پ گری از د  یآگاه یبرا و

 

 معاون )آوارگان عشق(                                                                                                           ری مد
   ینسترن قره داغ

 

 دارد!  یقانون  گردیاثر ممنوع و پ نی از ا  یبردار یکپ

  

 جعه کنین . ا مر   سایت رمان های عاشقانه برای دریافت رمانهای بیشتر به  
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