
  زن من

  یاسی:  سندهینو

 

 

 و رمیگیم ضرب نیماش فرمان یرو ییایتالیا ی خواننده یصدا با

 تا کنمیم روشن را کن  پاک برف.بارد یم یدیشد باران.کنمیم زمزمه

 و کشمیم نییپا را پنجره ی شهیش.نشوند دنمید از مانع باران یها قطره

 در.ندیبب نجایا از را من تا زنمیم فالشر دنشید با.کنمیم توقف سرکوچه

 با.کندیم عمل قوه چراغ مانند نیماش نور آلود مه و گرفته یهوا نیا

 یینما دندان لبخند.ستادندیا کنارش هم دوستانش.ستدیا یم یا لحظه دنمید

 به و کندیم یخداحافظ دوستانش از.دهمیم تکان دست شیبرا و زنمیم

 خچالی یبرا یخوراک و یسبز و وهیم یها لونینا.دیآ یم نیماش سمت

 عقب یصندل یرو و دارمیبرم یصندل یجلو از را مان یخال

 .کوبد یم را در و شودیم سوار.گذارمیم

 !من دنبال مدرسه دم این گفتم دفعه صد-

 با بلند قد.خودش یبرا شده یمرد.کنمیم نگاهش و دهمیم هیتک در به

 درست! بزرگ یلیخ نه و کودکانه یلیخ نه یا چهره و متناسب یاندام

 .پدرش مثل

 !سالم کیعل-

 گرداندیبرم را شیرو و کندیم کج دهان

 !سالم-

 کمربند کندیم یسع.اندازم یم او به ینگاه مین.کنمیم روشن را نیماش

 نیماش.بود ساله پنج.ندینش یم لبم ی گوشه یکج لبخند.ببندد را اش یمنیا

 کالس به زودتر تا بودم گرفته قرض را ام یآموزشگاه دوست فرزانه



 ییتنها از او..ببرم باخودم هم را اریبر بودم مجبور.برسم یخصوص

 خانه یکنار هیهمسا یها بچه یسر صدقه از هم را یژگیو نیا.دیترسیم

 خانه در ساعت کی که یروز سه دو، آن یوقت.داشت مان یا اجاره ی

 او تا بودند دهیکوب وارید به مشت با قصد از آنها و بود مانده تنها

 ی بچه پسر دو آن یها نگاه اما ستمین مطمئن را بودنش قصد از..بترسد

 یقرض و قصد از خبر آنها به اریبر نگاه و من اریبر به شرور

 هرچه..بود بد حالم..میبود نشسته یقرض نیماش در..بود ساله پنج...دادیم

 و بود شده قبول دانشگاه تازه ایآل..دادینم را کفافمان آوردم یدرم پول

 اریبر..دادیم آزارمان مدام هم خانه صاحب.بود اریبر یها یبداخالق اوج

 کمربندش من مثل کرد یسع هرچه یقرض نیماش یتو و بود ساله پنج

 کرد تالش هرچه..حاال مثل درست.کردمیم نگاهش..نتوانست ببندد را

 اثر او یرو هم من احواالت و حال کردمیم فکر.گرفت اش هیگر..نشد

 کنم یم بغض یوقت گفت یم او..کردم بغض اش هیگر از..گذارند یم

 یزیچ از است معلوم کامال و شوند یم سرخ میها پلک گوشه

 خط کنم یم نگاه نهیآ به وقت هر ها سال آن از چرا دانمینم..ناراحتم

 .زنند یم ذوقم یتو یادیز پلکم کنار قرمز کمرنگ یها

 راه آخر تا.بستم شیبرا را کمربند و شدم خم که بود ساله پنج اریبر

 .بود برده ارث به آرش از هم را غرورش..نکرد بلند را سرش

 خودم به من هم نتواند اگر یحت.ببند خودش را کمربندش تواند یم حاال

 یحرف کدام چیه گذرد یم یکم.کنم کمکش که دهمینم اجازه

 شنوم یم را اش شده دورگه یکم یصدا.میزنینم

 مسخرشون یسواال به دیبا هرروز ننتیب یم دوستام مدرسه دم یایم-

 .بدم جواب

 .دوننینم یزیچ که اونا-

 دیگویم یطوالن مکث از بعد

 .یخواهرم گمیم مینجوریهم-



 !نبود؟ بهتر یگفتینم یزیچرا؟چ-

 .یدونینم که تو-

 دانمینم را آنها من که هست ییزهایچ نکهیا از.زارمیب حرفش نیا از

 لشیموبا داشبورد از و شومیم خم.کندیم نگاه ابانیخ به کرده بق.زارمیب

 نگاهم و ردیگیم را لیموبا.رمیگیم سمتش به و آورم یم رونیب را

 میگویم کالفه.دهدیم انجامش قصد از و متنفرم کار نیا از داندیم.کندینم

 کن بس.نیهم دنبالت امیب راه سر گفتم دیخر برم خواستم خب لهیخ-

 .گهید

 کامال.اندازد یم آرش ادی به را من یگاه.شودیم یحرص و یعصبان

 دلم.فتادمیم هیگر به شباهتشان از یگاه اول یها سال آن.اوست هیشب

 .شدیم تنگ

 .منم بشنوه حرف دیبا که یاون!گنیم یچ بهت راجع یشنو ینم که تو-

 .زننیم یحرف کننیم غلط-

 کنمیم زمزمه رلبیز

 !بچه پسر مشت هی-

 کندیم زمزمه.کندیم فرو لشیموبا داخل را سرش و زندیم یپوزخند

 .نباش وابسته بهم نقدریا فقط-

 .باشد هم یرانندگ به حواسم کنمیم یسع.شومیم زیت

 ؟یستین تو-

 دلخوش سخت یروزها آن از بعد.دهد ینم هم را جوابم.کند ینم نگاهم

 به را من یوابستگ و عشق دهم کی هم او آنکه تصور..تصورم نیهم به

 .باشد داشته من

 .یذارینم تو.نباشم خوامیم-



 زنمیم لبخند

 من یجا فقطم.مونده کوچولو دلت یول شده بزرگ قوارت و قد-

 .پسر آقا اونجاست

 و اسباب انیم یوقت.بود چندماهه دیخند که بار نیاول.زندیم یخند کج

 بهم آنهمه انیم دانمینم.بودم شده گم مان کوچک ی خانه ی هیاثاث

 را آن که نداشتم ینیدورب یحت من.زد لبخند که دید یزیچ چه یختگیر

 ییتنها میدیخر ییدوتا او با که را یلیوسا بودم مجبور فقط.کنم ثبت

 یم من به دیشا.بودند متورم و بزرگ هیگر فرط از چشمانم یحت.نمیبچ

 .روزم و حال به.دیخند

 

 خانم یشمس اگر.بارد یم شیرو و سر از کثافت.کنمیم باز را خانه در

 از غذا یها ظرف.شودیم زباله از پر ما یزندگ دیاین کباری یا هفته

 اپن یرو را ها لونینا.ییظرفشو نکیس یرو تا اند شده تلنبار زیم یرو

 اندازد یم پنجره کنار رنگ یلین مبل یرو را اش کوله اریبر.گذارمیم

.  کنمیم جمع زیم یرو از را فیکث یها ظرف.رودیم اتاقش به و

 ینچ ندیبب و دیایب او آنکه قبل.نمیبیم را صبح یگارهایس ته و یگاریجاس

 یخال زباله ی سهیک داخل و دارمیبرم را یگاریجاس و میگویم

 شالم.شودیم باخبر زیچ همه از او زنمیم گول را خودم فقط دانمیم.کنمیم

 میگویم بلند.دارمیبرم سرم از را

 .برات داره زیسوپرا..بکن کاراتو عصر تا..ادیم ریام شب -

 غامیپ ی دکمه.دهدیم قرمز عالمت تلفن کوچک چراغ.شنوم ینم یجواب

 حیتوض امروزش یسونوگراف درمورد و گذاشته غامیپ ایآل.زنمیم را ریگ

 شرح به یراض سر آخر و گرفته تماس بارها حتما.خندمیم.است داده

 گوش اقشیاشت به که همانطور.است شده ریگ غامیپ پشت همان از ایقضا

 که یامروز چندان نه خچالی.دهمیم جا خچالی داخل هارا دیخر کنمیم



 از یکی یبعد یصدا و شودیم قطع شیصدا.دارد یموجه ظاهر حداقل

 .است من یها کابوس همان

 شده هفته دو ستین ؟حواستیبزن سر یایم یخانم؟؟ک یستیجان؟ن نیآل-

 .زمیعز میمنتظرت.ها یومدین

 در و دهمیم راقورت دهانم آب.ماند یم خشک خچالی درون دستم

 که ستین سخت درکش.کشمیم ام یشانیپ به یدست.بندم یم را خچالی

 از گرید یکی که است سال ازدهی.ندارم دوست را شگاهیآسا به رفتن

 .شده میها کابوس

 اریبر.میشویم را نکیس کنار فیکث یها ظرف و کنمیم دستم را دستکش

 لباس و دیآ یم رونیب اتاقش از لباس دست چند با برهنه ی تنه مین با

 اندازد یم مبل یرو هارا

 .میبشور دیبا نارویا-

 .گذارمیم نتیکاب در را شده خشک و شسته یها ظرف

 .حموم تو بنداز بشورم دست با دیبا خرابه نیماش یبر-

 چه یزمان کی.دهمیم نرمش را گردنم و شومیم بلند نتیکاب مقابل از

 خچالی.بود کیش و رفته و شسته یزندگ داشتن میآرزو.داشتم ییآرزوها

 که ییآرزو تنها امروز.ها برند نیبهتر از ییلباسشو نیماش و گاز و

 ها نیا تمام میآرزو.بسازم را یزندگ او با بود قرار.هاست نیهم ندارم

 من.برد خودش با هم را شیآرزوها رفت او که یوقت. بود او کنار در

 و ایآل..پدرم..مادرم قلب یخال یها حفره و قلبم یخال یها حفره و ماندم

 ...اریبر

 و زنمیم تا را ام کهنه نیج شلوار نییپا و زمیریم تشت درون هارا لباس

 یگاه که میگویم دروغ.فتمیم ها چرک لباس جان به آب و ندهیشو با

 چیه باشم داشته هم را یکاف پول اگر من..شودیم خراب ییلباسشو نیماش

 را خودم یوقت.خرمینم ییظرفشو نیماش ای نو ییشو لباس نیماش وقت



 به زنمیم چنگ یکنم،وقتیم ریدرگ ها لباس و ها ظروف و ظرف با

 یبرا ینیتمر.کنمیم نرم پنجه و دست مشکالت با انگار فیکث یها لباس

 .زن من یبرا یدرون ادیفر کی..احساسم کردن یخال

 .شودیم بلند تلفن یصدا

 لطفا؟؟ یاریم برام رو تلفن اریبر-

 همانجا و گذاردیم گوشم کنار را تلفن.دیآ یم دست به تلفن بعد لحظه چند

 .است ایآل.ستدیا یم در کنار

 !؟یدادینم جواب زدمیم زنگ یهرچ ؟چرایین؟کجایآل الو-

 ؟یخوب.دیخر بودم رفته.سالم.جان ایآل الو-

 ..یگراف سونو رفتم امروز.خوبم آره-

 بس کند یزندگ هم نفر کی نفر دو ما از..خوشحالم..ردیگیم ام خنده

 درحال ایآل داندیم است مشخص اش چهره از که اریبر به ینگاه.است

 یرو و دارمیبرم را تلفن یکف دست همان با و اندازم یم ست یحرف پر

 .شودیم پخش بلند ایآل یصدا.گذارمیم بلندگو

 خودم قلب یصدا هیشب..بود آشنا یلیخ قلبش یصدا..نیآل دختره بچه-

 ..بود

 .است کرده بغض

 ی توخانواده بچه نیا عاقبت و آخر گفتم لحظه کی..نیآل دمیترس من اما-

 اگر..خوادینم رو بچه که هم ماین..یکن کار یخوایم یتاک شه؟تویم یماچ

 ...تو مثل بشم مجبور منم

 اریبر.شومیم معذب.دارمیبرم بلندگو یرو از را تلفن زود اریبر به رهیخ

 .نبوده وقت چیوه ستین.است سربار کی من یبرا که کند فکر دینبا



 فکر بچه اون یسالمت به دیبا فقط خب؟تو..نکن فکر زایچ نیا به ایآل نه-

 مگه.کنهیم کار هم ماین.کنمیم کمکتون بتونم هرجور..هستم من..یکن

 .نکن سهیمقا من با خودتو.کنهیم کار اون خاطر نخواد؟به بچشو تونهیم

 ستمین تو من اما.تونمیم منم پس یتونست تو گمیم خودم به صدبار یروز-

 .نیآل

 هم او..ستمین او من بله.دیگویم را جمله نیا هربار.بندم یم را میها چشم

 کنمیم قطع را تلفن.سابق من یحت.ستین من مثل چکسیه.ستین من مثل

 یبرا یتداع.انداخته نییپا را سرش اریبر.دهمیم انیپا زجر یتداع به و

 مرور را گذشته یحت میخواهینم کداممان چیه.است تلخ هم او

 را خم و چیپ پر یطوالن و دور ی جاده همه آن.میبرگرد میخواهینم.میکن

 مثل هم ایآل ی ندهیآ باشد قرار اگر حاال..میبرنگرد هرگز که میکرد یط

 آرام اریبر.ندارم را ها جاده آن تمام با دوباره ی مقابله توان من باشد من

 دیگویم

 .بخونم رمیم.دارم امتحان فردا-

 .ببر تلفنم ایب-

 نشانش را ام گونه.کندیم نگاهم فقط.کنمیم شیصدا.دیآ یم جلو

 سرش یرو را ام یکف دست.بوسد یم را ام گونه و دیآ یم جلو.دهمیم

 زندیم غر.کشدیم عقب را خودش.کشمیم

 

 .شستم موهامو االن بابا-

 غیج.پاشد یم من سمت به را تشت درون یها کف حرصش از.خندمیم

 .زنمیم

 .شدم سیخ نکن یبر-

 .خنددیم



 .حقته-

 .رمیگیم مقابلش را میها دست

 !بچه کارت سر برو دیببخش بابا باشه باشه-

 .کندیم نگاهم یکم و ستدیا یم

 رهیم آبروت تیوضع نیا با ادیب ریام شب.فهیکث هم خونه.میندار نهارم-

 .باز

 .کنمیم درست یزیچ هی امیم بشورم نارویا-

 !گهید نودل یعنی یزیچ هی آره-

 .یشد یقد نیا یخورد نودلو همون-

 دلم.شهیهم مثل.شومیم تنها افکارم با ومن رودیم.رودیم و خنددیم

 شگاهیآسا در که یکس کباری چرا.کنم فرو تشت درون را سرم خواهدیم

 اش هیروح نگران همه و ستین هم دخترش دنید منتظر و شده یبستر

 یبرا شیازهاین و تیترب که یکس آن کباری نباشم؟چرا من هستند

 درس بخواهد دلش که یکس کباری نباشم؟چرا من است مهم گرانید

 که یکس آن کباری نباشم؟چرا من باشد خوشبخت و کند ازدواج و بخواند

 !نباشم؟ من کندیم خراب را همه یزندگ و کندیم یخودکش

 با تا کشتم خودم در را خودم من.ستمین چکسیه مثل من چون.است ساده

 را دارم من که یعشق.بودم عاشق من اما.کنم یزندگ گرفتم که یمیتصم

 چکسیه توان در دادم انجامش من که آنطور شدن غرق.ندارد چکسیه

 .ستین

 

 اریبر.نشوند ریخم تا رمیگیم نودل داغ یها رشته یرو را سرد آب

 یکودک از.دارد دوست را یآشپز به کردن نگاه.ندینش یم زیم پشت



 را کارم تا آمد یم زودتر بودم آشپزخانه در یوقت.بود نطوریهم

 .دارد مادر کند احساس خواهدیم فهممیم یگاه.ندیبب

 بکنه؟ دیبا کاریچ بشه آشنا یکی با خوادیم یوقت آدم نیآل-

 .پسر ای باشه دختر داره یبستگ-

 کنه؟یم یفرق چه-

 .گذارمیم زیم یرو و زمیریم گرد یظرف داخل را شده آبکش یها نودل

 مثال.کرد برخورد اتشیروح با متناسب دیبا یهرک کنه؟باینم فرق-

 دوست شتریب رو کننیم یمحل یب بهشون شتریب که ییمردا دخترا

 نیا گفت شهینم که یدونیم البته.نه رو بدن آزارشون که ییاونا اما.دارن

 .نینجوریا اکثرا خب اما..کنهیم صدق همه یبرا زایچ

 بعدش؟ ای قبلشه یبرا نیا یعنی-

 .قبلش یبرا-

 ؟یچ بعدش-

 توجه سوم دو حداقل نکهیا.من نظر به تره قشنگ یمهربون بعدش خب-

 .باشه شخص اون به آدم

 نشونش تو به قبلش شم آشنا یدختر با خواستم اگر من.میکن یکار هی ایب-

 باهاش تو اصال.یخوب آدما شناخت تو یلیخ تو.کن صادر تو اجازه دمیم

 دوست که ییزایچ به خوامیم.بگو من به ازش ریبگ اطالعات شو آشنا

 !قبلش نه بعدش، یول.کنم توجه داره

 .دهمیم تکان سر و خندمیم

 !باشه-

 را یگرید کس است سخت اریبر به وابسته من یبرا.کنمیم مکث یکم

  اما بپرسم است سخت.باشد داشته دوست شتریب



 مگه؟ هست یکس حاال-

 .ام گهید یزایچ فکر تو االن من.بابا نه-

 یها سال و سن هم تمام با.بود نطوریهم شهیهم.اندازم یم باال ییابرو

 دوست.کردیم جابیا هم یزندگ طیمح و طیشرا خب.داشت فرق خودش

 خاص لیدال از گرید یکی اطرافش یها پسر به نسبت هم کمترش یها

 من انشیاطراف.گرفتینم قرار پسرها طیمح در یادیز دیشا.بود بودنش

 ییتنها در بود تنها.میداشت را خودمان یها مشغله هرکدام که میبود ایآل و

 پرسمیم یشوخ به.کردیم سر ها کتاب با

 رم؟یبگ اجازه تو از بشم آشنا یکس با بخوام نکهیا قبل منم پس-

 .یدار منو ی اجازه یعنی یریام با که االنم نیهم-

 آن از ایدوست؟ بودم؟فقط بودم؟چه ریام با من.خورمیم جا حرفش از

 یفرار روابط نجوریا از شهیهم بود؟من انمانیم فیبالتکل روابط

 .او رفتن از بعد یعنی شهیهم.بودم

 ؟یشد جدا اون از چرا-

 نیا که باشد بار نیاول نیا دیشا.ستین یبیعج اتفاق دستم از قاشق افتادن

 شیبرا را زیچ همه اگر که نکردم فکر وقت چیه.پرسد یم را سوال

 بزرگ که نکردم فکر..بپرسد ییها سوال یروز است ممکن کنم فیتعر

 دلم دیشا ای.بدهم جواب توانمینم که پرسد یم ییها سوال و شود یم

 .بدهم جواب خواهدینم

 .خواستینم تورو چون-

 شد یراض چرا خواستینم منو اگر فهممینم یول..یگفت بهم بار هی نویا-

 .بده خرجمو

 گهید شیپ سال چهارده همون از.نداد تورو خرج وقت چیه اون-

 .منم تو یاصل میق.دمشیند



 .دیهردوتون یبود گفته-

 و دمینخواب صبح تا ها شب.کردم نیتمر خودم با.بود ساله هفت یوقت

 اریبر یبرا.سمیبنو را زدمیم او با دیبا که ییها حرف تا ماندم داریب

 هفت همان شدنش بزرگ و یسالگ هجده.نداشت معنا یسالگ هجده

 ستیب همان در من. نداشت معنا یسالگ یس هم من یبرا.بود یسالگ

 عهد بار نیدوم یبرا خودم با بود ساله هفت یوقت.شدم ساله یس یسالگ

 حرف او با خواستمینم که ییزهایچ از و کنم بغض کباری که بستم

 از..مادرش یافسردگ از گفتم شیبرا.دادم حیتوض و نشاندم را او.بزنم

 که بودم شده یدانشگاه استاد مثل.دارند یافسردگ در ها آدم که یتیوضع

 مادرش که گفتم.کردیم یمعن را کلمه هزاران دیبا هرجمله میتفه یبرا

 مانیزا روز یفردا ینادان یرو از که گفتم.عاشق پدرش و بود افسرده

 پدرش،تنها که گفتم.کرد پرت اش یپدر ی خانه بام پشت از را خودش

 هم او و شد کور عشق از خانواده ی زدردانهیعز ا،پسریآل و من برادر

 چند فرزندشان که یزمان درست....و کرد یدستکار را خودش نیماش

 مانیزا تیوضع آن در بود گفته مادرش به دکتر که گفتم..بود روزه

 بهتر را زیچ همه اریبر کردندیم فکر آنها است،اما سم شیبرا

 را یخودکش یمعنا که ساله هفت ی بچه پسر یبرا بود سخت..کندیم

 دلم.گفتمیم دیبا اما دمیترس یم.کرد گوش و نشست آخر تا اما کند درک

 را نیسنگ بار نیا خواستمیم..ییروزها نیهمچ یبرا بداند خواستیم

 گوش سکوت در و بود ساله هفت.بردارم دوشم یرو از زودتر هرچه

 .کردم هیگر من و کرد

 یکاغذ دستمال ی جعبه و شد بلند.دندیکش ته میها حرف یوقت سر آخر

 کرده فیتعر من یبرا او را قیحقا نیا تمام انگار.گرفت مقابلم را

 .دانستمینم که بودم من انگار.بود

. بود کم من سن موقع اون.میش جدا بذارم من تا بشه متیق شد یراض-

 .خواستینم و بکنه نکارویا تونستینم من جز هم یکس



 بشه؟ من میق یداشت اصرار چرا پس ینگرفت ازش یپول وقت چیه اگر-

 یوقت هی کردمیم فکر بودم بچه موقع اون..نبود پول یبرا خواستم اگر-

 .باشه اسمت کنار داره هم یخوب تیموقع که مرد هی اسم شهیم الزم

 شد؟ الزم-

 .نه-

 ؟ینگرفت پول ازش وقت چیه چرا-

 ولت بچه هی خاطر به که یکس از یحاضر..من یجا بذار خودتو تو-

 ؟یکن ییگدا پول بچه همون یبرا کرده

 .بود ش فهیوظ.نبود ییگدا-

 .تونستمینم من-

 

 م؟یدیکش یسخت نهمهیا تو غرور خاطر به ساال نیا تمام ما یعنی-

 ها مدت از بعد امروز.بودم دهینشن هرگز که دارند ییها حرف چشمانش

 را من.نکردم فکر آنها به هرگز که کند یم مواجه ییزهایچ با را من

 .ندارم خودم از یدفاع من و کندیم متهم

 .بخوام پول ازش برم تونستمینم من.یکنینم درک تو زارویچ یبعض-

 .دادیم یخواستیم پول اگر پس هیخوب آدم.بود یخوب آدم پس شد من میق-

 آدم میبگو خواهدیم بد؟دلم من و خوب آدم شد او حاال.شومیم یعصبان

 من   که یمن حق..ستین من حق..کرد رها را من چون ستین یخوب

 در را زن من  ...کشتم خودم در را دختر من  ..کشتم خودم در را کودک

 را یمادر حق یحت من..ستین نیبماند،ا اریبر من از فقط تا کشتم خودم

 .باشد اریبر یبرا من زیچ همه تا کشتم خودم در



 کنه راحت یتیمسئول هر از خودشو نکهیا نه.موندیم بود یخوب آدم اگر-

 به رو یتیمسئول هی نکهیا مونه؟مثلیم یچ مثل یدونیم.دمیم پولشو بگه و

 راحت دردسراش از خودتو..دمینم انجام یکار من یبگ اما یریبگ عهده

 بهتون من نیبد انجام کارارو خودتون یبگ..یبد پولشو ازاش در و یکن

 یارزش چه گرفتنش عهده داره؟به یارزش چه پول اون..دمیم پولشو

 بزرگ یبرا اون و کارمندشم من انگار.نکرده یکار چیه داره؟درواقع

 با تورو من..خواستمینم رو یزیچ نیهمچ من..بده حقوق من به تو کردن

 هی ازش فقط من..اون خواست به نه..کردم قبول خودم قلب و عشق تمام

 .یمال ،نهیظاهر کمک هی..خواستم اسم

 نیا از شتریب عقلش.میگویم چه فهمدیم خوب.اندازد یم نییپا را سرش

 دلشوره.فهمدیم خوب کردم بزرگ من که یاریبر حداقل.هاست حرف

 خلع مقابلش کنمیم احساس بار نیاول یبرا.جودیم را بدنم یها سلول تمام

 دور من از کنمیم احساس بار نیاول یبرا..!دفاعم یب مقابلش!سالحم

 بغضم.کنمیم یخال سطل داخل را غذا ظرف و شومیم بلند کالفه.شده

 بدنم یشگیهم جز و عضو.شده روحم یغذا بغض.ستین خودم دست

 .است شده رگم در خون مثل.است شده

 که ستین مهم برامم.یآورد کجا از حرفارو و سواال نیا دونمینم من-

 سالم نوزده که یزمان چه من یبدون رو یزیچ هی تو خوامیم اما بدونم

 رو یسالگ یس که االن چه دارم نگه تورو تا زدم زمویچ همه دیق و بود

 اگر..یمنت چیه بدون..بوده تو خاطر به دنممیکش نفس یحت کردم رد هم

 اگر..شده یظلم حقت در یفکرکن هیثان هی خوادینم دلم که نهیا یبرا گمیم

 گمیگذاشتم،م هیما یچ همه از که یمن حداقل..ستین من جانب از شده

 .ستین

 میگویم سرد و شومیم رد کنارش از

 .ادین گهید خانم یشمس ممکنه.سرجاش بذار بشور خودت غذاتم ظرف-

 کندیم زمزمه آرام



 چرا؟-

 دهمیم را جوابش اتاقم در کنار

 .بدم ندارم پولشو چون-

 

**** 

 

 تا کنمیم ها ترجمه و مقاالت در غرق را خودم ساله نیچند عادت مثل

 ریدرگ نیا.شودینم وقت چیه.شودینم اما.شوند فراموشم ها زیچ یلیخ

 تازه.تیواقع از فرار یبرا یا بهانه.است زدن گول کی کار با شدن

 نیا با..رمیبگ کار کمتر خواستمیم.کردمیم یآسودگ احساس یکم داشتم

 یکمبود او کنمیم احساس شد بدل و رد نمانیب که ییها حرف

 نیهم درستش مگر..دمیکش یسخت غرورم خاطر به من دیگویم..دارد

 کار همه ها آدم..نشود دار خدشه غرورشان تا جنگند یم ها ست؟آدمین

 اشتباه؟ شد من کار حاال..غرور یبرا کنندیم

 من رستانیدب دوران.شودیم تر کامل عقلش و برود رستانیدب به خواهدیم

 آرش و من اتیروح هیشب اتشیروح اما.ستین سهیمقا قابل او با اصال

 درست کرد؟اگریم رفتار آرش با مادرم که کنم رفتار همانطور دیبا.است

 در دانمیم حداقل.ماست از تر باهوش اریبر.شدینم نیا عاقبتمان که بود

 آنکه یبرا ستین مجبور من مثل..شودیم یکس خودش یبرا ندهیآ

 و سدیبنو مقاله صبح تا شب بخواند درس یبهتر ی مدرسه در فرزندش

 .شتریب پول قران دو یبرا.کند پیتا

 ینم را او و من ی رابطه یمعنا هم باز باشد شده بزرگ هرچقدر

 سن در دردسر بدون و یتوافق ییجدا یبرا من که فهمد ینم..فهمد

 آسوده یبرا شدم مجبور..بگذارم شرط شدم مجبور یسالگ هجده،نوزده

 وجدان عذاب بدون او تا...بگذارم شرط شیبرا او الیخ کردن



 یبد من حق در که باشد راحت الشیخ و کند یزندگ و برود..برود

 یحت.ستین ملموس همه یبرا ییزهایچ کی.عذاب در بمانم من و نکرده

 .خودم یبرا یگاه

 چراغ ریز که ستییها شب ی هیهد نکیع نیا.زنمیم چشمم به را نکمیع

 یب کارمند تا کردمیم ترجمه را دهیچیپ یطوالن یها متن نور کم

 و خرج بتوانم هم من و بخوابد راحت بتواند شرکت فالن تیمسئول

 و پدرم.میداشت مرد دو ما.بدهم را مادرم و نیآل و اریبر مخارج

 .ماندم بودم زن که من و.شدند کم مانیزندگ از شانیهردو.آرش

 خندان.دهمیم ادامه کارم به و کنمینم یتوجه.نمیبیم در کنار را اریبر

 دیگویم

 بشورم؟ ظرفمو ه؟خودمینجوریا گهید حاال-

 .نبود یشوخ اصال.زد حرف من با یجد آنهمه یوقت بخندم توانمینم

 خودت..بشور خودت یگیم یکنیم قهر هروقت گهید دونمیم-

 ..بخور خودت..بپز

 ام خنده.مانده بودن کوچک و بزرگ نیب اش چهره.کنمیم نگاهش کوتاه

 و آورد یم رونیب ورشیپل بیج از یهندزفر با را لشیموبا.ردیگیم

 اما نزنم حرف او با ندارم طاقت.لرزدیم دستم درون مداد.دیآ یم کمینزد

 را یهندزفر یگوش.ندینشیم کنارم.ستین هم زدن حرف به یراض دلم

 کی بودم مجبورم که یروز آن.است خودم یصدا.گذاردیم گوشم داخل

 درس ترم تمام که یدختر یبرا و بمانم آموزشگاه در گرید یلعنت ساعت

 مانده خانه در تنها اریبر. بدهم حیتوض دوباره هارا درس خواندینم

 دو اتاق وارید به وارید.شهر مرکز در یا اجاره یمتر پنجاه ی خانه.بود

 .شرور ی بچه پسر

 ایآل.بود کوچک یلیخ.نداد جواب اریبر زدم زنگ خانه به هرچه روز آن

 سر هارا کالس تک تک.داشت کالس هم او اما کردیم یدار نگه او از



 یبرا هم من.برود هدر یپول مبادا کردیم شرکت بتیغ بدن و وقت

 .ماندم یم کار اضافه ها کالس همان

 گذاشتم غامیپ.رفت ریگ غامیپ یرو تلفن و نداد جواب اریبر روز آن

 ناراحت..بردار رو یگوش ای؟بی؟بریدیموشک؟خواب موش-

 ؟ی؟کوشیجون؟موش یمن؟؟بر با یقهر..شمایم

 روز آن.است مشخص میصدا از هم هنوز.بودم گرفته ام هیگر خنده انیم

 با.آمدم رونیب آموزشگاه از تمنا و خواهش هزار با.نماندم کار اضافه

 دمید و دمیرس.رساندم خانه به را خودم داشتم که سرعت و توان هر

 و تنها.برده خوابش تلفن کنار شده سرخ ینیب و زرد یا چهره با اریبر

 ادمی تازه..اریبر یبرا مخصوصا.نداشتم دوست را ییتنها.بود کس یب

 یکمبود آنکه یبرا.او یخوشحال یبرا.کنمیم کار او یبرا من آمد

 باشد نیغمگ او و نباشم اگر..بماند تنها او و بروم اگر پس.نکند احساس

 اما کردم تالش خاطرش به..باشم کردم دارد؟تالش یا دهیفا چه

 و برود خوب ی مدرسه بپوشد،به لباس بخورد،خوب خوب او نشد...نشد

 .کردیم دایپ معنا من نبودن در او بودن خوش..باشم کنارش شهیهم من

 و زنمیم پلک.میآ یم خودم به ام شانه یرو سرش گرفتن قرار احساس با

 کنم یم پاک را چشمانم و دارمیبرم را نکمیع.زدیریم اشک یا قطره

 من.کشمیم شیبازو به یدست.کنم سر درد چشم با را شب دیبا باز وگرنه

 را نیهم یزندگ نیا در حقم از من.ندارم را چکسیه او جز

 .است بس میبرا بماند من یبرا اریبر که نیهم.خواهمیم

 با کردنش بش و خوش یصدا.کندیم باز را در اریبر و زنندیم زنگ

 دیگویم بلند مانند یخروس یصدا آن با.دیآ یم ریام

 .اومده ریام یآل-

 نشسته رنگ یلین مبل رو ریام.رومیم رونیب و کنمیم مرتب را زمیم

 لبخند با را جوابش.کندیم سالم مهربان و شودیم بلند من دنید با.است



 دسته اریبر.ام دهید یکس کمتر در که دارد یآرامش لبخندش.دهمیم یگرم

 دهدیم دستم به را یگل

 .آورده ریام-

 میگویم او به رو

 .یآورد گل ما یبرا یداد پوالتو همه که تو-

 دیگویم گوشم کنار اریبر

 .ما یبرا نه تو، یبرا-

 میگویم بلند.برمیم آشپزخانه به هارا گل و کنمیم نگاهش چپ چپ

 گه؟ید قهوه ریام-

 

 اریبر.ریام گفتن بله یصدا سرش پشت و شودیم بلند شان خنده یصدا

 .مشترکم او با قیعال یبعض در خوشحالم.دارد دوست را ریام

 

 هفت.شدم آشنا میرفت شاگردم اصرار به که ییها تاتر از یکی در ریام با

 .بود ساله هفت اریبر که یزمان قایدق..شیپ سال

 نگاهش صحنه یرو..من شاگرد دوست البته و بود گریباز او

 فکر در.نبود آنها به حواسم مدت تمام و کردمیم نگاهش..کردمیم

 چه اش خانواده درمورد حاال که.بودم اریبر رفتن مدرسه اول یروزها

 در..اورمیب کجا از را لشیتحص مخارج و خرج که!م؟یبگو چه..دیبگو

 نامه انیپا و بودم گرفته ترجمه یبرا که بودم یشتریب ی مقاله چند فکر

 ها بهیغر یبرا نامه انیپا هزاران.نوشتم یم پول یازا در که ییها

 دانشگاه از آخر سال.سمیبنو را خودم ی نامه انیپا نتوانستم اما نوشتم

 ایآل.بود یکاف بودم بلد و بودم خوانده زبان که همانقدر.دادم انصراف

 نفر کی حداقل ما یبرا و بود شده قبول دانشگاه.بخواند درس خواستیم



 تا.آمدم یبرنم نفر سه  لیتحص خرج پس از.بود هم ادیز کرده لیتحص

 عاشق تند تب از کالفه و یحرص.بود خوب زیچ همه بود پدر که یزمان

 ایآل و من.ردیگیم سامان و سر هم او که بود خوشحال اما بود آرش شدن

 یزیچ بنا آن از حاال که میبود یمتوسط ی خانواده فرزند سه آرش و

 .نمانده خورده ترک آجر چند جز

 هم من و کرد اصرار.برد صحنه پشت به را من شاگردم شینما از بعد

 کرده پاک صورتش یرو از را میگر.دمید را ریام.کردم قبول

 که هست ادمی خوب.ستیچ شینما اسم دانستمینم یحت بود مسخره.بود

 .جذاب نسبتا یا چهره و بلند قد آن با.بود ستادهیا کمینزد

 ن؟یبرد لذت ما هملت از-

 هملت..هملت.خودم یدرون اعماق در منگ و جیگ.بودم مبهوت و مات

 .نبود ادمی به هم دنیکش نفس لحظه آن در اما دانستمیم.ستیچ دانستمینم

 هملت؟-

 پر بزرگ زیم.سالن بلند سقف آن.کردم درک را فضا.آمدم خودم به تازه

 گفت و دیخند.دیخند.متعجبش نگاه و میرو به رو مرد.شیآرا لوازم از

 د؟یخوب-

 باعث آن از شتریب آنکه یبرا.دمینفهم که زد یحرف شاگردم به رو و

 .گفتم نشوم خودم خجالت

 خسته.ستین خوب حالم یلیخ کنهیم درد سرم من دیببخش-

 .دمتونید شدم خوشحال.دینباش

 .رفتم یا گوشه نا،بهیشاگردم،م به اشاره با و

 ست؟ین خوب حالتون!کدفعه؟ی شد یجون؟چ نیآل-

 .کن هماهنگ خودت رو یبعد ی جلسه.برم دیبا من جان نایم-



 رمیمس تمام مسافر من با خنده آن و هملت ی کلمه و رفتم.رفتم آنجا از

 .شد

 ریام از یاثر ای یحرف کی داشتم کالس نایم با که هرروز بعد به آن از

 راحت دستش از کردمیم سیتدر آموزشگاه در که ییروزها فقط.بود

 لیم یب نایم به زبان سیتدر یبرا کم کم که بود و بود و بود آنقدر.بودم

 بود کمتر درآمدم ها ماه آن.رفتمینم و کردمیم بهانه را اریبر یگاه.شدم

 آن در دمیترسیم.دمیترس یم ها مرد از..دمیترس یم.تر آسوده المیخ اما

 ضربه اریبر و بگذارم جا یکس شی،پییجا را دلم باز بحبوحه

 آن ی لهیوس به که یقرار همان.گرفتم اول همان را ممیتصم من..بخورد

 .من شد اریبر تمام و اریبر شد من تمام

 خیب از را بودم آرزو چه هر و یکودک و یجوان ی شهیر خودم درون

 زن..بزند جوانه زن من تا.بکارم را بودن اریبر ی شهیر تا سوزاندم

 من..بزند جوانه کردن یمادر و بودن زن..کردن کار مردانه و بودن

 و بدهد شهیر زن من تا دمیچسب را غرورم..دادم جوانه اریبر و بودم نیآل

 .کند رشد اریبر تا..کند رشد

 

 .دیآ یم آشپزخانه به ریام.کنمیم آماده را ها قهوه

 .یدیکش زحمت-

 لبخند اما است خراب اریبر یها حرف سر هم هنوز حالم.زنمیم لبخند

 خودم یبرا وقت چیه که من.بگذرد بد آنها به امشب نکند که زنمیم

 .شدم نبودن خودم نیهم عاشق انگار.نبودم

 ؟یآل یخوب-

 دیپرس یم من از یکس یوقت بود رفته او که ییها سال لیاوا دیآ یم ادمی

 یا مهین نصفه و خشک ی بله مغزم درون دادن جان از پس یخوب

 یم را روحم که شد لیتبد یعذاب به بله همان کم کم اما گفتمیم



 یتناقض من در گفتن بله و نبودن خوب نیا.نبودم خوب من چون.دیجو

 حداقل.کردم عوض را بحث کم کم.بود دردناک که آورد یم وجود به

 عوض را بحث انهیناش هم باز! بود گفتن"ندارد یربط شما به" از بهتر

 .کنمیم

 .یآورد یقشنگ یگال چه-

 .خنددیم

 .ینبود خوب من چوندنیپ تو وقت چیه-

 آمدم یم رونیب نایم ی خانه از یوقت بارها اول یها سال.دیگویم راست

 اما بودم رمیمس کردن عوض یپ در مدام من و کردیم بمیتعق نشیماش با

 نا وضع و سر آن محو که شد چه دمینفهم هم خودم.دمیدیم را او باز

 .شدم مرتبش

 کنه؟یم کاریچ اریبر-

 .بگم بهش زویسوپرا خوامیم ینیبش یایب-

 در یکتاب و نشسته اریبر.شومیم رد کنارش از و دارمیبرم را قهوه ینیس

 دیگویم و اندازد یم قهوه فنجان دو به ینگاه. زنمیم لبخند.هست دستش

 !؟یچ من پس-

 دیگویم تمسخر با و داردیبرم را فنجانش و ندینش یم ریام

 .خورهینم قهوه که بچه-

 میگویم من و کندیم کج دهان اریبر

 کیموز فقط و یدینخواب ساعت دوازده یخورد که بار نیآخر یبر-

 .شناسمیم یبهتر یها راه یبش وونهید بخوام اگر کن باور!یکرد گوش

 پرسدیم ریام از.میگویم راست که داندیم.ردیپذیم و بندد یم را کتابش

 ن؟یندار دیجد شیخبر؟نما چه-



 اندازد یم باال ییابرو ریام

 ....یول.نه که شینما-

 به رهیخ.گذاردیم زیم یرو و آورد یم رونیب را کتابش کنارش فیک از

 شدنش خوشحال عاشق.است جالب میبرا العملش عکس.کنمیم نگاه اریبر

 آنها در یا رقصنده انگار که زنندیم برق چشمانش نگونهیا یوقت.هستم

 جلد یرو اسم به.داردیبرم را کتاب.کندیم یشاد و پرد یم نییپا و باال

 .اقیاشت و شور از پر.کندیم نگاه

 شد؟ چاپ کتابت-

 .دهدیم تکان سر ریام

 یمردانگ نیهم به خوش دل.دهدیم دست ریام با مردانه و شودیم بلند

 .هستم کوچکش یها

 .خدا به یخفن یلیخ.گرم دمت.گمیم کیتبر-

 کندیم نگاهم.خندم یم

 !ها مهمه یلیخ!یبگ کیتبر یخواینم تو یآل-

 دیگویم و کندیم نگاهم ریام

 .گفته کیتبر قبال یآل-

 دوسال ریام که یکتاب دمیفهم که بود شیپ ماه کی حدودا.دهمیم تکان سر

. بودم خوانده را کتابش.است چاپ دست در بود دهیکش زحمت شیبرا

 ییتنها نه و بود دلقک کی دیعقا نه.را شیها سینو چرک درواقع

 خواستینم دلش که بود یخودخواه و بداخالق مرد دیعقا...اهویپره

 یدرد هم احساس او با یحساب هم من. کند خراب را اش ییتنها یکس

 ستین نیا ماندن تنها از منظورم! زمان از برهه نیا در حداقل.کردمیم

 تا است کرده یهرکار مدت نیا.است یعال او..ستین خوب ریام که

 تحمل را شدن تیحما نیا توانمینم من اما.بگذرد سخت من به کمتر



 اصوال.متنفرم احساس نیا از و کندیم یدلسوز کنمیم احساس.کنم

 که ستین آن ی دهنده نشان آن به لیتما و ییتنها احساس از تیرضا

 یا فاصله کی از خواهمینم فقط..ندارم دوست را آنها ای اند بد گرانید

 .ندیایب کترینزد

 او با و نشسته ریام کنار که کنمیم نگاه را اریبر.شود یم تمام ام قهوه

 .کندیم بحث

 ؟ینگفت نستاگرامتیا تو چرا-

 .میبگ باهم گفتم امشب..هییرونما گهید هفته-

 کردم تالش چقدر من.رودیم نیب از کم کم ام خنده.کنمیم یحسود راستش

 دیآ ینم ادمی کردم؟چرا خوشحالش بخندد؟چقدر امشب مثل اریبر که

 فرزندش یوقت که دارم را یمادر باشد؟احساس دهیخند من به نگونهیا

 دردناک نیا و ستین خودش فرزند او فهمدیم تازه شودیم بزرگ

 او آخر.آمده سراغم به تازه برود دستم از اریبر آنکه احساس انگار.است

 نقش آنها در قهوه ی مانده ته که ییها فنجان.نبود من یبرا وقت چیه

 گوشم به اریبر یصدا.برم یم و دارمیبرم را گذاشته جا به یجالب یها

 کندیم پچ پچ ریام با که رسدیم

 دیبا.سیانگل رمیم.رمیم رانیا از شد اگرم..تو مثل..بخونم تئاتر خوامیم-

 .هیشدن لیتحص یبرا...کنم یراض رو نیآل

 یزیچ انگار.کندیم یخال را قلبم ته شنومیم که یزیچ.رودیم جیگ سرم

 وقت چیه که یاخم با و رومیم رونیب آشپزخانه از.ختیر فرو درونم

 میگویم ستین خودم دست در ارشیاخت

 .خوبه جات رانیا نیهم شما-

 دیگویم و کندیم ینچ اریبر

 .که ستین شرفتیپ یجا نجایا-



 .اونا از یکی توام.دنیرس باال یها مرحله به نجایهم موفق آدم نهمهیا-

 .برگشتن خوندن درسشونو رفتن اکثرشون-

 .یندار طشویشرا که شما هرحال به-

 در هم هنوز من که است نیا طیشرا از منظورم میبگو نخواهم دیشا

 .ام مانده اش مدرسه ی هیشهر خرج

 برم؟ یذاریم باشه طشیشرا اگر-

 نیهم..متنفرم فعلش صرف از..دیآ ینم خوشم رفتن از.خندمیم یعصب

 مادر..رفت پدر..رفت آرش.کردند نابود را من یزندگ ها بروم بروم

 ام ییدارا تنها بگذارم حاال..رفتند من یزندگ از همه..رفت هم او..رفت

 .ستیانصاف یبرود؟ب هم

 .نه که معلومه-

 چرا؟-

 

 .ندارم طشویشرا من که امیب دیبا منم اونوقت چون-

 شه؟یم من نوبت یک پس..من من من یگیم همش-

 ها حرف نیا شودینم باورم.باشد شهیهم اریبر ار،یبر نیا.شودینم باورم

 دیگویم من به رو و شودیم بلند ریام.شنوم یم او زبان از را

 ؟یایم لحظه چند جان نیآل-

 به و شودیم بلند یعصب اریبر.دیآ ینم باال نفسم انگار کشمیم نفس هرچه

 .کندیم میصدا دوباره ریام.رودیم اتاقش

 دست به یگاریس و زندیم آتش یگاریس.رومیم بالکن به دنبالش به نباریا

 ی منظره به و گذارد یم حصارها یرو را شیها دست.دهدیم من

 .کندیم نگاه ابانیخ کیتار



 یم یریسختگ.بود شده حساس من رو یلیخ بابام.بود سالم هفده-

.. یمطرب سمت برم خودش قول به خواستینم. داشت خودشو دیعقا.کرد

 برم ینوازندگ یبرا بار هی شینما جز بود آرزوم.بودم تار سه عاشق منم

 یقیموس فکر تو رفتمیم شتریب من کردیم مخالفت شتریب یهرچ.سن یرو

 ساز دست تار سه هی رفتم کردم جمع پوالمو نکهیا تا..تار سه و

 کننده قانع لیدل هی ازش فقط من..شکوندش بابام..خونه آوردمش.دمیخر

 نه؟ چرا؟چرا که خواستمیم

 .هم را خاطرات ی مانده ته.کندیم فوت را ها دود

 قبل مثل ذهنم تو رشیتصو وقت چیه یول نیآل یکنینم باور-

 ی همه تار سه..ذهنمه تو شکسته تار سه اون ریتصو شهیهم..شهینم

 قبل مثل رشیتصو گهید و شکوند آرزومو..تئاتر بعد بود آرزوم

 ما یهدفا با هدفاش..داره ندهیآ اون..اریبر یبرا نشو من یبابا مثل..نشد

 .کنهیم فرق

 و نیماش فکر از یحت شدم؟من مانعش یک من.لطفا نزن حرف اون مثل-

 من..سیانگل برم گهیم بعد رهیگیم م خنده آرزوها نیا و داشتن خونه

 گفت؟گفت بهم یچ یدونیم سال چهارده بعد امروز دمیکش یبدبخت نهمهیا

 انتظار من از..میدیکش یبدبخت ساال نیا تمام من یخودخواه خاطر به

 .کنم ییگدا کهیمرت اون از برم داشت

 ها زخم تنها میکن یم فکر که است اشتباه نیا.کنندیم باز سر میها بغض

 هستند ییها زخم نیتر میوخ و نیتر خطرناک ها بغض. کنندیم باز سر

 .کنند یم باز سر که

 سال نهمهیا ادینم ادمی گهید.زنهیم بیعج یحرفا تولدش کینزد شهیهم-

 .دمیجنگ یچ یبرا

 مقابل نفره تک که یسرباز مثل من.کنمیم پاک را چشمم ی گوشه اشک

.... کردم دفاع او از کندیم دفاع منافعش از و جنگد یم لشکر کی

 نیا حقم تنها..او خاطر به فقط و نکردم که بکنم کارها یلیخ توانستمیم



 تنها یوقت مادرش و پدر و خودخواهم من.نشوم یتلق خودخواه که است

 حرف نیا توانمینم یحت که خودخواهم من..کردند شیرها بود روزه چند

. باشد رفته ادشی کنمیم فکر.بشکند دلش نکند که اورمیب زبان به را ها

 .شکند یم را سکوتم ریام یصدا.میگذراند را یدوران چه رفته ادشی

 .حاال تا شیپ سال هفت از.نشو وابسته گفتم بهت نهمهیا-

 .ستین خودم دست کردنم اخم مثل هم میصدا رفتن باال

 بچه اریبر..شهیم وابسته خونش تو گلدون به نشم؟آدم وابسته یچ به-

 ...ی

 کندیم قطع قاطعانه را حرفم

 !نیآل یستین مادرش تو-

 

 یم معلق دستم در گاریس.بردیم شیموها داخل را دستش کالفه

. است تیواقع خود از تر سخت یلیخ تیواقع با شدن مواجه یگاه.ماند

 به که یزمان مگر..شودینم احساس ها وقت یلیخ دارد وجود که یزیچ

 میرو به که یوقت تا ستمین مادرش که کردمینم احساس..اورندیب مانیرو

 به او اول بار! نه..آورد میرو به ریام..آورد میرو به خودش..آوردند

 بلند و زد داد..رمیبپذ را اریبر گرفتم میتصم که یوقت همان..آورد میرو

 بلند یصدا همان من یبرا ریام یصدا و! یستین مادرش تو گفت

 بلند یصدا همان اریبر امروز یها حرف..است شیپ سال چهارده

 به من و یستین مادرش تو گفتیم که یوقت است شیپ سال چهارده

 هنوز و بود خواب رنگش دیسف سبد درون که کردمیم نگاه ینوزاد

 که یوقت.گرفتم را ممیتصم من و ستمین مادرش گفت من به.نداشت یاسم

 کنند،من مراقبت اریبر از توانند ینم گفتند آرش همسر مادر و پدر یحت

 یعنی..میتصم یعنی..اریبر شد او اسم و بستم خودم با را مانمیپ و عهد

 .مانیپ و عهد



 .فراهمه براش بخواد که یزیهرچ شهیهم کنه فکر خوامینم فقط من-

 کمی؟یشناسینم نویآل ساله چند.رفته ادتی رو خودت.یشد وابسته بهش-

 .دیخر خودت یبرا برو دونمیچم..سفر برو

 یدایخر و مدرسه پول کنم دیباشه؟خر اریبر شیپ یک سفر برم اگر-

 بده؟ یک اونو

 یبرا اما نهیریش تو یبرا نیا.هست اریبر یگیم که یجمالت تمام تو-

 خوب نه یوابستگ نهمهیا اون یبرا یبود مادرشم اگر یحت..ستین اون

 بخواد یهرچ کنهیم فکر اگر هست خودتم ریتقص.یداشتن دوست نه بود

 .بشه همون دیبا

 .بدم رشییتغ تونمینم.کردم یزندگ ینطوریا سال نهمهیا..تونمینم من-

 دیگویم و اندازد یم داخل به ینگاه مین 

 .ست آماده شام نکهیا مثل-

 کج را سرم و کنمیم خفه بالکن مانند حصار سنگ تخته یرو را گارمیس

 دمانیچ مشغول اریبر.نمیبب شده رهیخ آن به او که را یا نقطه تا کنمیم

 دلم از خواهدیم مثال.است زیم یرو یها چنگال و قاشق و ظرف

 هم او.است وابسته من مثل هم او.ستمین خودم نگران فقط من.اوردیدرب

 خودم هیشب.کند قهر تواندینم که همانطور.ندارد را زیچ چیه تحمل من یب

 از را یعقل یب کاش.پدرش از ییها رگه با من به هیشب کامال.است شده

 دانمیم..نشود یجد رفتن خارج ی مسئله نیا کاش.باشد نبرده ارث به او

 یگرید یجا به رانیا از را او که ستین من توان در..شودینم که

 به برد یم را من چنگال و قاشق و ها وانیل خوردن بهم یصدا.بفرستم

 یها مخالفت تمام با.ثروتمند و بود بایز همسرش.آرش ازدواج خاطرات

 تمام.شد برگزار ها باغ نیبهتر از یکی در ازدواجشان مادرم و پدر

 یها چهارتا تا دو دو و یخال یها یبانک حساب و ها وام و ها سردرد

 .اند کرده رخنه ام شهیر و رگ در ها سال آن



 موقع آن که یمن.شدند من ریگ بانیگر موقع همان از ها یبده نیا انگار

 یصدا.او بود شده ذکرم و فکر تمام که بودم یرستانیدب ی دختربچه تنها

 یبرا وقت چیه شب آن مهمانان یها چنگال و قاشق و خنده و همهمه

 آرش.میرفتیپذ یم دیبا همه که بود یزیچ.نبود یشاد باعث ما ی خانواده

 و آورد یم دل رو و ماند یم دل سر که بود یخام گوشت مثل.بود خام

 .نشده خوب ییدوا چیه با هم هنوز که یدرد دل.درد دل

 ریام پرشور یها جدل و بحث نیب که هستم آن از تر ساکت شام زیم سر

 یخستگ و است ساعت تاک کیت به حواسم شتریب.بزنم یحرف اریبر و

 ییکاغذها ی دسته نمیبیم که یزیچ اما است غذا بشقاب به نگاهم.امروز

 به قاشق برخورد نگید نگید یصدا.نشدند ترجمه هنوز که هستند

 .است ریام.کشد یم رونیب کاغذها یال به ال از را من وانیل

 هوم؟-

 بانو؟ ییکجا-

 .کنمیم نگاه اریبر به زده خجالت.زنمیم یکمرنگ لبخند

 ؟یدیپرس یزیچ.نجامیهم-

 تر یعاد سکوتم و شود کم بودنم معذب از تا کشمیم انیم به را بحث

 .کند جلوه

 زنه؟ اون مزون یریم هنوز گمیم.آره-

 دهدیم جواب یتند به من یجا به اریبر

 .بابا آره-

 شیغذا با یباز به و کندیم خم یکم را سرش من شماتتگر نگاه مقابل و

 .دهدیم ادامه

 .رمیم آره-



 اریبر مقابل مورد نیا در خواهمینم که فهمانم یم او به نگاهم با و

 دیگویم بحث کردن عوض یبرا و دهدیم تکان سر ریام.کنم صحبت

 عکس..دیمن مهمون یبر و تو ییرونما روز..یراست بگم خواستمیم نویا-

 .داینکن رید..نفرا نیاول جزء امضا و

 دیگویم ذوق با.زنندیم برق اریبر چشمان

 ؟یآل نه مگه.مییاونجا نفر نیاول.یمرس.ولیا-

 و خنددیم اریبر.بندم یم بله ی نشانه به را میها چشم و زنمیم یلبخند

 اصرار به که یرنگ یزرشک بزرگ یها دستمال با را دهانش دور ریام

 .کندیم پاک یچیه از میدیخر اریبر

 .بود یعال.نکنه درد دستت یآل-

 .کنمیم خواهش-

 .زمیریم نکیس وداخل دارمیبرم زیم سر از را چرک یها ظرف

  ؟یخرینم ییشو ظرف نیماش هی چرا-

 نگاهم و زده هیتک اپن به.دیآ یم کنارم از که است ریام یصدا

 از نتوانستم عمر کی.کنمینم رها را کارم و دهمینم را جوابش.کندیم

 انصراف دانشگاه از که یوقت.بدم حیتوض یکس یبرا یزیچ خودم

 و شدم او عاشق یوقت..دارم نگه را اریبر کردم قبول یوقت..دادم

 .نتوانستم وقت چیه.چرا میبگو توانمینم..حاال

 نتوانستم وقت چیه..یفرار کالس از شهیهم و بودم یدبستان یوقت یحت

 .چرا میبگو

 .بندد یم را آب ریش

 

 .نیبش ایب.بشور فردا.االن یا خسته-



 .کنمیم رها را ها ظرف

 ؟یگردیم یچ دنبال سواال نیا ؟بایداریبرنم سرم از دست چرا-

 ..تو دنبال-

 است وقت یلیخ.ستمین فقط ام؟من شده گم گفتم یک من.گرددیم من دنبال

 خالصه اریبر در را مان ینفر سه یآرزو و رفت او یوقت از.ستمین که

 دانمینم.دمشیپرست هرروز و ختمیر اریبر درون را او و خودم..کردم

 جدا اریبر از را من خواهندیم و گردندیم من دنبال به همه چرا حاال

 نبود؟ من فکر به کس چیه چرا شدمیم گم داشتم که یوقت آن.کنند

 .خوبه حالم من.باشم آروم قبل مثل بذار.ریام کن ول منو-

 دیگویم نشنود اریبر که یطور آرام

 .یشیم خسته باالخره.یآل ستین یخوشحال نیا-

 .یزنیم حرف اون مثل-

 به اتو خانواده تیمسئول دیبا تو که گفت یها؟ک.گفتیم درست اون دیشا-

 ؟یبکش دوش

 مربوطه؟ بهت نایا که گفت تو به یک-

 مجبورم کند نفوذ من میحر به یکس اگر.است من تمام یتلخ.کنمیم بغض

 .بکشم حصار

 .دادم راه ممیحر به رو تو کردم اشتباه کنم فکر که نکن یکار-

 سال چهارده.مانیپش و بغض پر من یصدا.است دلخور و آرام نگاهش

 کردم انتخاب تازه من انگار.است فتادهین یاتفاق چیه انگار و گذشته یلعنت

 .کنم یزندگ چگونه

 چه درست چه.شیپ سال چهارده.کنم یزندگ ینجوریا کردم انتخاب من-

 .رشیز زنمینم غلط



 آرام یادیز صدا نیا سکوتش ی همهمه انیم.کنمیم باز را آب ریش

 زن مثل.کند تحمل را من تواندینم هم او دانمیم.رودیم کنارم از.است

 نور یحت و کردند یزندگ یکیتار ی قلعه درون ها سال که ام شده ییها

 را خانه در شدن بسته یصدا که کشدینم طول یلیخ.دندیند را دیخورش

 شده سرخ صورتم تمام کنمیم احساس.دهمیم فشار را میها چشم.شنوم یم

 ها هیگر.کنمیم رها نکیس داخل را لرزدیم دستم درون که یبشقاب.است

 انگار. کنندینم گم را من چشمان راه وقت چیه ها هیگر نیا.گردندیبرم

 در چهارچوب به زده هیتک اریبر.است زییپا شهیهم من چشمان فصل

 چیه چکسیه.گرددیبرم اتاقش به و دهدیم تکان سر.کندیم نگاهم اتاقش

  میکنیم فکر یگاه مان همه که است تیواقع نیا.فهمدینم را من وقت

 ییتوانا فقط هرکس.کنند ینم درک واقعا چون. کندینم درک را ما یکس

 کس چیکس،ه چیه.بسنجد خودش گاهیجا در را زیهرچ که دارد را نیا

 وقت چیه نیهم یبرا.ردیگینم قرار ما یجا.شودینم ما وقت چیه

 هرکس.رفتمینپذ را یکس مشورت و یدلسوز یحت و قضاوت،دخالت

 ممنون. یزندگ نیا و بمانم کننده منزجر من.بزند را خودش شور دلش

 !هستم هم

 

**** 

 

 درد بر و رودیم راه مغزم یرو مهربان و مارال یاطیخ چرخ یصدا

 و کنمیم ینچ.هم بلندشان یها خنده و پچ پچ یصدا.کندیم اضافه گردنم

 مهم میبرا.شودیم نگاهم متوجه مهربان.کنمیم نگاهشان و چرخانمیم سر

 ای کنندیم صحبت شان عالقه مورد الک رنگ درمورد که ستین

 دیگویم طلبکار مارال.کنند پچ پچ تر آرام یکم خواهمیم فقط.من درمورد

 م؟یباش ساکت یدیم تذکر یه اس کتابخونه نجایا ها؟مگه-



 عادت درونم یشگیهم سکوت به فقط من.ندیگویم راست آنها دیشا

 .شودیم بلند مهربان یصدا.کردم

 عادت گریباز یآقا خوندن نامه شینما بلند بلند یصدا به فقط خانم نیآل-

 .مخشونه رو ما یصدا.دارن

 دیگویم مارال.زنمیم پوزخند دلم در و دهمیم تکان سر.خندندیم هردو و

 .میخورینم کالسشون به هم ما امثال..ندارن وقت خانم بابا نه-

 .کنمیم رها را دار پف و بلند یها تور.کشمیم کار از دست

 من.نیهم.مسائله یسر هی ریدرگ ذهنم مدت نیا فقط من.دیکن بس ها بچه-

 !لطفا.دیکن تمومش.ندارم حوصلشو و حال اصال.رمیگینم خودمو

 دیگویم لبخند با و شودیم بلند چرخ پشت از مهربان

 ؟یندار طایبل اون از گهید یریگینم خودتو که حاال گمیم یآل-

 گرانیباز و محتوا با ییها تاتر طیبل.داشت یمجان طیبل شهیهم ریام

 هم من.بگذرانم وقت خودم یبرا یکم تا دادیم من به هارا آن.یا حرفه

 .کردمیم میتقس مهربان و مارال نیب را آنها تمام

 .ارمیم برات ادیب رمیگ.ندارم یزیچ فعال.نه-

 .دهدیم ادامه کارش به و دیگویم یا باشه دمق

 .بدم رو نکردنتون کار جواب دیبا من ادیب خانم بایز دیبکن کارتونو-

 زندیم غر آرام که شنومیم را مهربان یصدا

 .مونهیم ناظما نیع-

 دیگویم مقدمه یب مارال

 .یمهمون برن خوانیم.دنبالش ادیم امروز یریحص-

 دیگویم مسخره به و کشدیم یآه مهربان



 .بده شانس خدا یا-

 دیگویم طعنه با مارال

 .ما به نه یول..داده که شانسو-

 صاحب از یکی همسر یریحص.کنندیم نگاه من به یچشم ریز هردو و

 که یدار هیسرما مرد.است مزون صاحب خانم بایز یعنی من کاران

 ای و آورد لباس بایز یبرا یاتفاق چندبار.است کوچکتر بایز از یچندسال

 بد شهیهم بخت از و میکن مراقبت او از ما تا آورد را کوچکشان دختر

 حرف من و او درمورد مهربان و مارال.بودم نجایا هم من چندبار آن من

 حواسم که هستم گرید یزهایچ ریدرگ نقدریا من.زنندیم ادیز خودیب یها

 برخورد جور کی همه با.ستین هم مرد و زن نیب شدن قائل تفاوت به

 شدن یمیصم نیا باعث او خود یها اصرار هم ریام درمورد.کنمیم

 .شد روابط

 دادن لیتحو و کردن مرتب و مزون نیا در کردن کار از من هرحال به

 یا عالقه ندارم آنها به یاعتقاد چیه که ییها عروس لباس

 را یکی مزون و ترجمه نیب باشد قرار اگر.صاحبش به مخصوصا.ندارم

 انتخاب حق اصال من اما.است من ی نهیگز تنها ترجمه کنم انتخاب

 است شده نییتع شیپ از انتخاب کی من یبرا یزندگ نیا و ندهیآ.ندارم

 یوقت یکنترل یها نیماش با یرانندگ مثل.کنمیم عمل آن به تنها من که

 .نباشد خودت دست کنترل

  

 یطوالن مدت از بعد خانم بایز.گذارمیم کاور داخل را کاره مهین لباس

 دیگویم من به رو تلفن با کردن صحبت

 .خوانیم یزیچ هی قهیدق هر ها پسربچه نیا نیع!ان بچه همشون مردا-

 مردها اگر.کنمیم نگاه دشیجد دار پاشنه کفش و بلند قامت و قد به

 درمورد شهیهم مادرم ها آنوقت هست ادمیچه؟ ها زن پس هستند کودک



 ی افهیق و پیت با یامروز زن خانم بایز.زدیم را ها حرف نیهم پدرم

 .دارد را من شیپ سال ستیب مادر افکار همان مدرن

 .زنمینم یحرف

 .کرد آروم یباز اسباب و یخوراک با شهیم رو بچه پسر همون یول-

 میگویم آرام

 .دارم پسر هی خودم من.دونمیم-

 مقابل تا.کنمیم ها مانکن تن به را دیجد یها لباس.کندیم نگاهم یکم

 مدام که است ادیز نور بس از نجایا.ندارم دوست را نییپا.بگذارم شهیش

 .است کردن طلوع حال در دیخورش کنمیم احساس

 زنمیم حرف یوقت کنمیم حس ها وقت یگاه.رودیم راه دورم خانم بایز

 آدم.درسته. کنمیم یالبافیخ کندیم فکر حتما.کندینم باور را میها حرف

 ما ی همه دیشا.ستین افسانه و قصه و یالبافیخ اریبر اما هستم یالبافیخ

 و قصه کداممان چیه اما میباش ینشدن تمام و تلخ ی قصه کی ریدرگ

 . میستین یالبافیخ

 و سر به دیبا یبمون نجایا یخوایم اگر.بودم گفته بهت قبال.نیآل نیبب-

 .یبرس وضعت

 عطر و ظیغل شیآرا منظورش وضع و سر دیگویم یوقت.کنمیم نگاهش

 .است خودش یها لباس هیشب ییها لباس و متیق گران

 کنم؟ چکار دیگیم شما-

 بلوند یموها و داردیبرم را شالش.کندیم کج دهان و اندازد یم باال شانه

 بود گذشته ی هفته نیهم.کندیم مرتبشان و دهدیم نشانم کامل را اش شده

 .بود کرده یعسل را شیموها تازه که



 لباس هی..کن شیآرا..بزن کنن؟الکیم کاریچ مهربان و مارال..دونمینم-

 که یبفروش عروس لباس یایم افهیق نیا با..تو یجوون..بپوش یرنگ

 !یکنیم مونیپش ازدواج از کال رو مردم

 .آورم یم زبان به را فکرم.خواهدیم مانکن.خواهدینم کارگر او

 .باشه نیهم مدال نیا با ما فرق کنم فکر-

 و کار صاحب چون کندیم فکر که ینگاه از متنفرم.کندیم نگاهم یسوال

 چه باشد خانم بایز چه.هست هم من خود صاحب پس است من ی خانه

 .بداخالقم ی خانه صاحب

 

 دیبا ها نیهم پس ندیآ یم ها لباس نیا یبرا مردم.دهمیم ادامه کارم به

 نیتریو مقابل و کردند من تن به را ها عروس لباس هروقت.باشند بایز

 شنومیم را کفشش ی پاشنه یصدا.زنمیم هم قرمز لب رژ گذاشتند،حتما

 ناخواسته من و کند کارمیب کار از ترسم یم.رودیم آنجا از یعصب که

 .کنم خوشحال را غرورش و اریبر

 

 یعروس لباس مثل.فیلط و است نرم.کشمیم لباس ی پارچه به یدست

 .من کنکور از بعد هفته کی درست.میداد سفارش او با که همان.خودم

 آرش برعکس.شد شروع ییکذا رستانیدب دوران همان از دیآ یم ادمی

 حرف و ها یباز نامزد از.بود گرم میها کتاب و درس به سرم خوب من

 .نداشتم یخبر هم دلبرانه یها

 یآقا.کندیم جلب را توجهم مغازه یا شهیش در به زدن ضربه یصدا

 که مضحک لبخند آن با. ببرد را خانم بایز تا آمده حتما.است یریحص

 دهمیم تکان سر گفتن سالم یجا به. است جذاب ها خانم یبرا کندیم فکر

 سنش که زندیم پیت یجور شهیهم. شودیم وارد و کندیم باز را در او و

 یبلند قد.است خانم بایز نیقوان از یکی هم نیا دیشا.برسد نظر به باالتر



 کنمیم فکر خودم با تو دیایب در از خواهدیم یوقت هربار که آنقدر.دارد

 یحال در را او ای.بخورد در چهارچوب به سرش است ممکن هرلحظه

 ام خنده و کنمیم تصور شودیم مزون وارد و کرده خم را سرش که

 .بمانم نگاهش مقابل کمتر تا کنمیم تمام تند تند انهیناش را کارم.ردیگیم

 .خانم واجبه سالم جواب-

 .دادم رو جوابتون-

 .دیداد تکون سر فقط-

 .کنمیم نگاهش کالفه

 .سالم-

 یحت.بود نکرده بد را حالم حد نیا تا یکس لبخند حال به تا.زندیم لبخند

 را لبخند هیکر ذات.کنم تحملش توانمینم هم باز باشد افهیق خوش او اگر

 لباس نیا یطراح واقعا.گذارمیم نیتریو داخل را مانکن.کندیم زشت هم

 کار ماه چند ی اندازه به یزیچ.است ریگ چشم هم متشیق.است ریگ چشم

 ی شده رنگ یموها و بلند کت آن با یریحص نیرام یصدا.من کردن

 .شنوم یم را یگندم جو

 مترجم عنوان به تونمیم.یبلد زبان دونمیم.دارم یتجار شرکت هی من-

 .کنم استخدامت

 و شوم قبول دانشگاه تا خواندم درس و دمیکش زحمت بلدم؟آنهمه زبان

 بلد را آن همه که هست یزیچ انگار..یبلد زبان دیگویم فقط حاال..شدم

 هم آن.دمیکش زحمت شیبرا من اما نباشد دیشا.ستین یخاص کار و اند

 را مغزم یها کتاب حساب تمام و بود شده ام یزندگ وارد یکس که یوقت

 .بود ختهیر بهم

 و اعداد از نفسش به اعتماد اما ندارد شتریب سال چند و یس یریحص

 .دهمیم یمنف جواب نیهم یبرا است خارج ارقام



 .ندارم یازین ممنون،-

 ...تنها زن هی.یدار ازین دونمیم-

 یعنی تنها زن کنم؟اصالیم ییتنها احساس بودم گفته یکس به تنها؟من زن

 من شدن جدا از بعد یعنیم؟یندار تنها مرد یول میدار تنها زن ما چه؟چرا

 که یشوم؟منیم خطاب نگونهیا من فقط ایتنها؟ مرد گفته او به یکس..او و

 دست.بتپد قلبم هم باز ترسمیم چون ببرم را اسمش توانمینم ذهنم در یحت

 .اند نشده فیتعر میبرا ها واژه یسر کی.ستین خودم

 بایز نکنم فکر.ارهیدرب منو آمار یکس ادینم خوشم من یریحص یآقا-

 .ادیب خوششون هم خانم

 .خودشه یکارا گرم سرش ما؟اون میدار کاریچ بایز به-

 یکارها نیهم.کند باز را حرف سر باز خواهدیم.دارمیبرم را فمیک

 خواهمینم.اورندیدرب حرف میبرا مارال و مهربان شد باعث او یواشکی

 که ندیبب یزیچ و بشنود یحرف ای. بربخورد اریبر غرور به که کنم یکار

 دوستش یلیخ من که یزیچ.بود حساس من به یکودک از.کند ناراحتش

 او یذات یمهربان از یوقت ر،تایام با ام ییآشنا لیاوا آن یحت. داشتم

 شب. کند جدا او از را من خواهدیم ریام کردیم فکر مدام نشد باخبر

 اتاق به را من یا بهانه کی به هربار و دیترس یم.بود یسخت یها

 .دیفهم یم را زیچ همه ساله هشت هفت کودک آن.کشاند یم خودش

 در سمت به او به کردن نگاه بدون و کنمیم یکوتاه یعذرخواه

 .گذاردینم و ردیگیم قرار مقابل عیسر.رومیم

 اونطور بایز منو یزندگ.میبش آشنا باهم کمی بذار..یشناسینم منو تو نیآل-

 .ستین یکنیم فکر تو که

 در کوچکم ی خانه.خواهدیم را ام خانه نرم و کهنه ی کاناپه دلم چقدر

 نیا و خواهدیم را اریبر یفور یها یچا آن دلم چقدر..ارزان یا منطقه

 .زندیم حرف ادیز چقدر مرد



 یکاف اهل نه داشتنم رابطه اهل نه من.دیگرفت اشتباه منو یریحص یآقا-

 چون.دینکن درست دردسر من یبرا لطفا.گرفتن یمهمون و رفتن شاپ

 من با خوادیم دلشون هرجور هیبق و بمونم ساکت که ستمین یآدم من

 .کنند رفتار

 بلند که خودش یصدا پشتش و دیآ یم خانم بایز یها کفش یصدا

 نهیآ در را رشیتصو انعکاس.شودیم قطع صدا بعد و!نیرام دیگویم

 میگویم و گردمیبرم کوتاه.شده رهیخ من به و ستادهیا سرم پشت. نمیبیم

 .خداحافظ.رمیم دارم گهید من-

 دیشا.دیگویم راست ریام دیشا.بزند یحرف بخواهد تا مانم ینم منتظر و

 یزندگ به را یکس نیهم یبرا.کنم فراموش را او نتوانستم هم هنوز من

 .را ریام خود یحت. دهمینم راه ام

 دیایب یگاه که یدوست.است ساده دوست کی من یبرا هم هنوز که یکس

 در گرانید با یعاد مردم مثل هم ما نکهیا به باشد خوش دلم و برود و

 از رفته دست از تماس چند.کنمیم روشن را نیماش یبخار.میارتباط

 .ردیگیم تماس خودش که رمیبگ تماس او با خواهمیم.دارم اریبر

 جانم؟..اریبر-

 !یکرد رید ؟چقدرییکجا-

 .دارم باهات حرف یکل.میهم با شام.امیم دارم-

 .باش خودت مواظب.زود ایب.گرفتم تزایپ-

 .امیب که کن قطع.کوچک مرد باشه-

 

 را نیماش ها کوچه بودن تنگ و پارک یجا نبودن خاطر به مجبورم

 و سر اما نشده تمام شیها قسط هنوز که ینیماش.کنم پارک دورتر ییجا

 هیهمسا خانم یبدر که اندازم یم قفل داخل را دیکل.دارد یادیز یصدا



 یجالب یها داستان که یکنجکاو زن. نمیبیم را مانییباال طبقه ی

 صاحب بپرسد خواهدیم باز که دانمیم. سازد یم اریبر و من درمورد

 که ها اجاره میگویم هربار هم من.نه ای کرده ادیز را مان اجاره ام خانه

 هم آخر.یا هیهمسا یها صحبت دست نیا از و.شوندیم شتریب هربار

 دهید من یبرا ییها خواب چه لبخند آن پشت داندیم خدا و زندیم یلبخند

 صحبت دخترش یها خواستگار درمورد است ممکن هم یگاه.است

 بردن حد در کردن ازدواج کنندیم فکر چرا مردم از یبعض دانمینم.کند

 شیکجا نیا. رسدیم یبدبخت هزار به یبدبخت کی از آدم.است نوبل زهیجا

 دارد دوست باالخره خب دارد؟اما افتخار شیدارد؟کجا یخوشحال

 یگرید فیتعر او یبرا کردن یزندگ دیشا. گرید کند شوهر دخترش

 .دارد

 شب خواهدیم دلش که آنها از.است ازدواج اهل هم او.دمید را دخترش

 ی بچه پنج و دیایب خانه به یخوراک و وهیم سهیک چند با همسرش شب به

 خبر و رفتمیم رستانیدب به که ها وقت آن.رندیبگ را دورشان قد مین و قد

 خواهندیم آنها گفتیم دادمیم مادرم به را میها یکالس هم ینامزد ای عقد

 دنبال به آنها.کنند فرار مادرشان و پدر اجبار دست از تا کنند ازدواج

 من اما.هستند دهندیم آنها به مادرشان و پدر که یمحبت از فراتر یزیچ

 دهیچیپ دیگویم مادرم که آنقدر و ست یعیطب ازهاین نیا کردمیم فکر

 .شد نخواهم رشانیدرگ وقت چیه من کردمیم فکر اما ستین

 باهم خانه تا.دمید در کنار را مادرم که آمدم رونیب مدرسه از کروزی

 شیعمو پسر درمورد یناز یها حرف داشتم.بود کرده دیخر.میبرگشت

 با هم او.کردمیم فیتعر شیبرا را بود آمده اش یخواستگار به دایجد که

 شدمیم تر مطمئن دمیدیم را چهره نیا هروقت. دهدیم تکان سر فقط اخم

 تند یها حرف که یوقت قایروز،دق آن اما کنم ازدواج خواهمینم هرگز که

 مادرم و شد تمام یناز یعاشق و عشق درمورد من هم سر پشت و تند

 پسر با موتور کنار.دمید را زد،او را خودش یتکرار یها حرف

 داشت.مان خانه کینزد.بود ستادهیا دانمیم را اسمش حاال که یگرید



 سهیک خواستیم دلم من و دیخند دفعه کی.دمیشن ینم که گفتیم یزیچ

 تند تند آنقدر.ستمیبا و کنم رها همانجا را نیریش مویل و پرتقال یها

 و افتاد من به نگاهش لحظه کی.زدمیم نفس نفس که بودم زده حرف

 کنمیم فکر که حاال.کردمیم نگاهش رهیخ یادیز.شد کمرنگ اش خنده

 یرو و رنگ و شده سرخ دماغ نوک و یآب یپشم ژاکت آن با نمیبیم

 دیکل و گرفت را نگاهش نیهم یبرا.نبودم بخور درد به هم یلیخ دهیپر

 .کرد باز زود را در قفل مادرم دست در یلعنت

 

 با ها بعد که همانطور.نداشت کردن ازدواج زود از یدلخوش مادرم

 .آرش ازدواج مثل.بود مخالف هم او و من ازدواج

 یکی ی هیسا ریز در من نیماش بود االن اگر..ریبخ شلوغمان ابانیخ ادی

 دور خانه تا را راهم نهمهیا من و شدیم جا بلندش یها درخت از

 مثل هم یاجبار افکار.برد ها کجا به را من فکر خانم یبدر. کردمینم

 که.شود تمام تا کرد فکر اجبار به دیبا یگاه.هستند یاجبار یها حرف

 .شود تمام و برسد جهینت به زودتر فکر آن

 با..ساخت دیبا.است نیهم ینینش اجاره.مینداشت یا هیهمسا چیه کاش

 فلک به سر یها اجاره و یشانس یها هیهمسا و یشانس ی خانه صاحب

 .بلدم خوب من که یکار.کردن تحمل.دهیکش

 یبرا هم ونیزیتلو و دارد دست در یکتاب و داده لم مبل یرو اریبر

 ساالنش و سن هم به زشیهرچ.کندیم پخش یورزش گزارش خودش

 من و کندیم سالم بلند!رفته ساالنش هم به اش یدوست ورزش باشد نرفته

 یبرا.شومیم شیصدا در مخصوصا او راتییتغ متوجه بار نیچندم یبرا

 یم سراغم به و شودیم بلند شیجا از یوقت.کندیم غش دلم شیباال و قد

 و سرخ یها لپ با بود تپل ی ساله پنج ی بچه همان هم هنوز کاش.دیآ

 .دیسف



 یم ها دیخر به ینگاه اریبر.کنمیم رها اپن یرو را دیخر یها سهیک

 همانجا و دارمیبرم را فمیک.گذاردیم خچالی داخل را ها یخچالی و اندازد

 .اندازم یم

 !؟یبود کجا..یآل کرد خی تزایپ-

 یموها مثل هم را افکارم کنمیم یسع.رومیم نامنظمم و شلوغ اتاق به

. نکنند خرد را اعصابم و نروند در تا بزنم وندیپ یسنجاق به شانمیپر

 خشک حال در شوفاژ یرو که افتد یم اریبر یها جوراب به نگاهم

 یم من کنار بود که کوچکتر.میدید ییدوتا که فتمیم یلمیف ادی.اند شدن

 ییکایآمر لمیف کی بار نیآخر.کردیم تماشا لمیف من با یگاه و نشست

 را خانه خانواده کوچک یها بچه سمسیکر کینزد آن در که میدید

 زانیآو نهیشوم از را یبزرگ قرمز یها جوراب و بودند کرده نییتز

 نکهیا مثل..دیپرس یادیز یها سوال من از شب آن..بودند کرده

 یدرد چه به نهیشوم و دیآ یم کجا از بابانوئل و ستیچ سمسیکر

 رفتهیپذ را اش خانواده مرگ که یکودک یبرا دادنش حیتوض..خوردیم

 یبخار یرو و دیکش رونیب جوراب چند کمد از شب آن..نبود سخت بود

 گفت آرام گوشم کنار..انداخت

 .مطمئنم!ارهیم کادو هم ما یبرا بابانوئل-

 شب آن یفردا.است یسر و انهیمخف یلیخ مثال که گونه پچ پچ آنقدر

. نشود دیناام تا بگذارم ها جوراب داخل شیبرا آبنبات چند شدم مجبور

 یبخش هم بعدش.باشد سست و دیناام پدرش مثل خواستینم دلم وقت چیه

 را من بت کوچک یها عروسک شیبرا تا دادم را ماهم آن حقوق از

 از بود آمده خوشم هم خودم.بندازم ها جوراب آن داخل دوباره و بخرم

 . شیبرا بودم شده بابانوئل نکهیا از..یباز نیا

 .دارمیبرم تزایپ یا تکه و نمینش یم کنارش

 .شد رید..داد ریگ خانم بایز-



 را سوال نیا و کند نگاهم رهیخ که ندارد را شیرو انگار.کندینم نگاهم

 .بپرسد

 بود؟ شوهرشم-

 .کنمیم نگاهش چپ چپ و میگویم ینچ

 !گهید رو موضوع نیا کن تموم یبر-

 .زدیریم من یتزایپ یرو رنگش قرمز سس از

 ...دمید خب؟خودم هیچ-

 خودم که یا بچه با که است نیا من مشکالت نیتر بزرگ از یکی

 همه به و برمیم خودم با جا همه را او..کنمیم دل و درد کردم بزرگش

 .کنمیم یمعرف

 تونهیم که تنهام مادر هی من کرده فکر دهید تورو بار هی مرد اون-

 .بکنه باهاش خوادیم دلش یهرکار

 کنه؟یم تتیاذ-

 !نه که معلومه..نه-

 .یفتیب دردسر تو من خاطر به خوامینم-

 ه؟یچ دردسر..هیچ تو خاطر به-

 .دنیم ریگ رمیام به یحت..زننیم ادیز حرف مهربان و مارال نیبب

 شهیهم مرد هی.بزنه سر بهت اونجا ادیب شتریب گمیم ریام به اصال..بهتر-

 .بهتره باشه کنارت

 تو مرد هی بعدم..رفته ادتی نکهیا مثل..امیبرم خودم پس از خودم من-

 ..ییتو اونم...شهیهم هست میزندگ

 .امیم مدرسه شت؟بعدیپ هرروز امیب یخوایم..هستم منم-

 .نکن شلوغش..بابا نه-



 گاریس مثل..یآل مهیحال من یول یکن میقا ویچ همه یخوایم همش-

 ..مونهیم دنتیکش

 دهدیم ادامه و خنددیم

 !یدیم بو یلیخ-

 .کنمیم زمزمه خجالت با.رمیگیم او از نگاه و خندمیم

 .ینینب کردم تالش نهمهیا-

 یدرمان یب یها درد حساب به باشد هم من بد یژگیو نیا.دیگوینم یزیچ

 .دارم که

 ؟ینیبب مامانتو یرینم چرا..زدن زنگ شگاهیآسا از یراست-

 ؟یداد جواب-

 .دیببخش.. دادمینم جواب وگرنه شگاههیآسا از دونستمینم-

 ؟یمن هیک یگفت-

 دیگویم فقط.شودیم ساکت بیعج یلیخ.شودیم ساکت

 ام؟یب شهیم منم شینیبب یبر یخواست حاال...گهید گفتم یزیچ هی-

 .نتتیبب بشه بد حالش ترسمیم گفتم هم قبال..نه-

 آرشم؟ هیشب نقدریا-

 .یبکن رو فکرش که یزیچ از شتریب-

 

 و آرش رفتن فقط من.است شگاهیآسا یروزها نیهم من ماه هر کابوس

 فقط نه..کردم تحمل هم را مادرم رفتن من..نکردم تحمل را او و پدرم

 یعنی..افتاد پدرم یبرا که یاتفاق از بعد.دیکش درد یلیخ هم ایآل بلکه من

 یحت گرید نبود،مادرم آرش یخودکش از تر دور یلیخ که فوتش از بعد

 او اسم حرفش تنها و بودند آرش شیبرا همه..نزد حرف کلمه کی



 افکار..شدیم داریب خواب از ادیفر و هیگر با که ییها شب چه..بود

 هم مانیروزها آن ترس..کنمینم فراموش را بلندش یها زجه و شانیپر

 شده کالفه ها هیهمسا..دارد انیجر میها رگ در خون مثل هنوز

 و صبور یلیخ یشگیهم یشانس بد یرو از مان خانه صاحب..بودند

 کار متیق به هرچند..بسپارم شگاهیآسا به را او شدم مجبور..نبود مهربان

 سخت..او از هم کنم یدار نگه اریبر از هم توانستمینم اما شتریب کردن

 نیا در را یزن است سخت..نمیبب روز و حال آن در را مادرم میبرا بود

 را من شهیهم و دوختیم بایز یرنگ یها لباس میبرا که نمیبب حال

 او مثل خودش قول به تا باشم مستقل که کردیم تیترب یجور

 .هست و بود سخت..نشوم

 هربار..آورد یم در را ضیمر یها آدم یادا فقط کنمیم احساس یگاه

 بسوزد دلش دیشا آورم یم شیرو به را میها یبداخالق..کنمیم دعوا او با

 چیه اما...بزند صدا را من اسم کباری دیشا..باشد من فکر به یکم و

 ..آورد یم زبان به که یاسم نه و نگاهش نه..کندینم یرییتغ

 ایدن ی همه از..پدرم از..آرش از..او از..هستم یعصبان مادرم از

 من حاال دیشا کردندینم رها را من کدفعهی شان همه اگر..هستم یعصبان

 فقر من درد..کندمینم جان نقدریا دنیخواب راحت شب کی یبرا

 شیدایپ هاست سال که یخوب حال..است خوب حال من درد..ستین

 ..کنمینم

 و بخوابد تا ختمیریم اشک ماهه چند اریبر یپا به پا که ها سال همان از

 و ندهیآ و درس به تا رفت او که ها سال همان از.برسم میکارها به من

 لحظه هر که یکیتار و کوچک ی خانه کنج ماندم من و برسد تشیموفق

 ..بودم شدنش خراب نگران

 بیعج یها سوال اریبر برسم آرامش به خواهمیم که هم حاال

 افراد تمام از! ریام و یریحص نیرام از..مادرم از..او از...پرسدیم

 ..من یزندگ مشکوک



 یم نو از را تکمان تک یزندگ..کنمیم فکر و نمینشیم ها وقت یلیخ

 کرده ازدواج الیثم با و باشد نکرده ازدواج تایب با آرش مثال..سمینو

 .باشد

 شده آرش عاشق دایشد که رستانمیدب دوران دوست نیتر یمیصم 

 و شور دنبال..نبود قانع ساده عشق به.. نبود قانع وقت چیه آرش..بود

 را الیثم نیهم یبرا..اوردیب بدست نتواند که یزیچ.. بود شر

 را الینداشت،ثم تایب و داشت او که ییها ییبایز تمام با..نخواست

 شانیها هیهمسا از یکی پسر با هم الیثم آرش، ازدواج از بعد..نخواست

 آخر سال..او و من...دیسع و الیثم.رفت رانیا از و کرد ازدواج

 یواشکی یها داستان.. میداشت را خودمان ی نفره چهار گروه رستانیدب

 اما نداشت دوست آرش مثل را دیسع الیثم هرچند.. میساخت یم یادیز

 پس پوچ حس آن دیسع کردمیم احساس.. بود خوشحال..دیخندیم کنارش

 دوست را حس نیا الیثم و کرد یم پاک وجودش از را شدن زده

 که ییتایب..بود تایب دنبال به..آورد ینم خودش یرو به اما آرش..داشت

 ازدواج هم کباری قبال میدینفهم وقت چیه مرگش زمان تا ما

 مانیزندگ یقبل نفر ها یدلمردگ نیا تمام لیدل دیشا...دانمینم..کرده

 ...من..الیثم..تایب یزندگ یقبل نفر..باشد

 فراموش را گذشته تا کرد دیناپد یشکل کی به را خودش یهرکس

 ...اریبر با من و رانیا ترک با الیثم..مرگ با تایب..کند

 بلند اریبر..کشدیم رونیب افکارم از را من اریبر لیموبا بلند یصدا

 نیا یکس نداشت سابقه.کندیم صحبت آرام.رودیم اتاقش به و شودیم

 صحبت او با ها شب که ندارد یدوست..بزند زنگ او به شب از موقع

 .آرام نقدریا هم آن..کند

 تا دهمیم قرار مبل ی دسته یرو را گردنم.نکنم یکنجکاو کنمیم یسع

 سر درد گردن و درد دست با که ستین بار نیاول.کنم استراحت یکم

 .ستین ادمیدارم؟ سال چند..کنمیم



 ....سال هزار دیشا

 

 یک زدم الک که یبار نیآخر دیآ ینم ادمی.کنمیم نگاه میها دست به

 و ایآل و ریام..بود اریبر یسالگ ازدهی تولد..بود اریبر تولد کنم فکر..بود

 یمنش یمدت ایآل.. بود یساختمان شرکت کی مهندس ماین..بودند هم ماین

 جامعه متوسط ی خانواده از..نداشت یآنچنان یمال وضع.بود شرکتشان

 دیفهم که نیهم.. نبود بلد هم یعاشق و عشق..زرنگ و کاربلد اما بود

 اصرار از دیگویم که خودش. کرد یخواستگار او از دارد دوستش ایآل

 داشتن دوست به و دهدینم یتیاهم ایآل اما بود شده خسته مادرش یها

 به..کنمیم حسادت بودنش ساده و الیخیب به یگاه..کندیم اکتفا خودش

 او بودن باردار از ماین نکهیا به..دارد دوست را ماین یها یبداخالق نکهیا

 شهیهم من..کنمیم حسادت..است اش یزندگ عاشق او اما ستین یراض

 و ها عادت و او با..او با یزندگ حسرت..خورمیم را یزندگ کی حسرت

 یوقت. شودینم بزرگ وقت چیه ساله هجده نیآل انگار..شیها یبداخالق

 دل ی شده رها نیآل همان..دارم سال هجده فقط کنم یم فکر او به

 یجا به تا ردیگیم قول خودش از که یکس.بودم که شوم یم یا شکسته

 به اما ندازدیب رونیب قلبش از را او بار هزار یروز او رفتن بار کی

 .کندینم عمل قولش

 

 ادی به را دمیپر خواب از که یوقت خودم قلب تپش یصدا هنوز

 کنارم هم اتیادب کتاب... ابانیخ به رو ی پنجره ریز بودم دهیخواب.دارم

 از زدیم استارت ما ی پنجره پشت قایدق که یموتور بلند یصدا با... بود

 میموها.ست یکس چه نمیبب تا زدم کنار را پرده حواس یب.دمیپر خواب

 را پرده.بود شده خرد اعصابم.تر شانیپر قلبم ضربان و بود شانیپر

 همان با..بود او با روز آن که یپسر همان با..دمید را او و زدم کنار

 بیج در را شیها دست و بود دهیپوش یرنگ دیسف راهنیپ..موتور



 به تا که داشت یاقتدار میبرا اش چهره تیجد روز آن.بود برده شلوارش

 یصدا.گرفت تمیر اما نشد بهتر قلبم ضربان.بودم دهیند کس چیه در حال

 کی یها پله یباال از یرنگ یها لهیت خوردن ق ل یصدا به موتور خشن

 .بود شده لیتبد طبقه چند ی خانه

 کردنش نگاه از که آنقدر.بود یجد.زدیم یحرف سوار موتور پسر با او

 .کردیم ریگ میگلو در یسنگ انگار هم

 دیخندیم یوقت..انداخت خنده به را او که گفت او به یزیچ یموتور پسر

 یکار یکاش مثل.دادندیم نقش اش چهره به صورتش یاضاف خطوط

 .دهندیم نشان باتریز را عمارت که عمارت کی یها

 از مادرم و آرش یدعوا یصدا با هم من.شد جوان پسر آن موتور سوار

 است دیسع سوار موتور پسر آن اسم دانستمینم هنوز..شدم دور پرده کنار

 ینم هم را او اسم هنوز یحت..کنندیم یزندگ ما ی محله در هم آنها و

 .کردم ها یالبافیخ چه ذهنم در داندیم خدا یول.دانستم

 غذا به و ندینش یم یعاد و خونسرد.دیآ یم رونیب اتاقش از اریبر

 بدهم نشان یعاد کنمیم یسع هم من.دهدیم ادامه خوردنش

 بود؟ یک-

 .دوستام از یکی-

 .بزنه زنگ بهت یکس موقع نیا نداشت سابقه-

 .باشد کرده ریگ شیگلو در غذا انگار!مبهوت و مات.کندیم نگاهم یکم

 .خدا به بود پسر-

 کندیم یفرق میبرا انگار ای..دارم شک او به کند یم فکر.ردیگیم ام خنده

 شروع ییجا کی از باالخره..باشد نداشته ای باشد داشته دختر دوست که

 .میکرد شروع ها سال همان از که او و من مثل..گرید کندیم

 . بود دختر نگفتم که من-



 حرف فوتبال از یکم. دیگو ینم یزیچ و نوشد یم اش نوشابه از یکم

 به خوش دیگویم.است شده قهرمان انگار که محبوبش میت و زندیم

 تو میگویم دلم در من و دیگویم بلند.رسندیم شانیآرزوها به که حالشان

 .یرسیم تیآرزوها به هم

 بهش؟ ینکرد یفکر.یدار رشته انتخاب گهید سال-

 .هنر رمیم.چرا-

 ؟یدار دوست یشیگرا چه-

 .ریام مثل..تئاتر-

 ینجوریا اول از..کرده تالش یلیخ هم بعد..داشته یخوب استعداد ریام-

 .که نبوده

 .کنمیم تالشم..گهید اس عالقه همون استعداد..دارم عالقه منم-

 .کمه خوب هنرستان.میباش خوب ی مدرسه هی دنبال دیبا-

 دایپ خوب یجا هی میبگرد میخوایم دوستم نیا با..نباش نگران-

 .میریم رانیا از باهم که بعدشم..میکن

 را من باشد اگر هم یشوخ.کندیم دنیلرز به شروع ناخودآگاه دستم

 از.ترسم یم اما ستندین یشدن شیها حرف دانمیم انگار.کندیم نگران

 ایدن نیا یها کتاب و حساب از کی کدام.ترسم یم کالمش و نگاه تیجد

 به که آنقدر ندیآ یم کش میابروها.باشد یکی نیا که بوده مرادم وفق بر

 رسندیم میموها

 خبرم؟ یب من که دیگذاشت قرارو نیا یک اونوقت-

 .کندیم نگاهم یچشم ریز

 مون ندهیآ یبرا کشور از خارج گفت..بود اون شنهادیپ..گهید خب-

 .بهتره



 شما بعدم..میتون ینم که ما..خوبه وضعشون یلیخ حتما دوستت نیا-

 .یبر یتونینم ییجا که من بدون

 .ایب توام خب-

 تو ما یبر..آسونه؟ برامون رفتن خارج نظرت به! نیبب منو تیوضع-

 . میکنیم یزندگ یبدبخت به میدار تهران نیهم

 عوض را ونیزیتلو کانال و ندینش یم مبل یرو و شودیم بلند شیجا از

 .است شده یعصب انگار.کندیم

 یلیخ هنوز..ستین که حاال بعدشم.میمون ینم ینجوریهم که شهیهم-

 !شد دیشا...کنم دایپ خوب ی مدرسه من و بشه جور کارامون تا..مونده

 یم فکر.رومیم عقب و اندازم یم جعبه داخل را دستم درون یتزایپ تکه

 خوب کدفعهی زیچ همه کند یم فکر.کند یراض را من تواند یم کند

 تیوضع نیا در که شده خوب زیچ همه هم االن داندینم. شودیم

 .است کرده فراموش را گذشته.میهست

 مغزم ی گرفته جان آتش و بخورد ام یشانیپ به سرد یهوا خواهدیم دلم

 یطوس ژاکت که یوقت خواهدیم را او یها دست دلم.کند خاموش را

 فاصله روزید با چقدر..کردیم مرتب تنم یرو را ام یبافتن رنگ

 را اریبر یآرزوها دنیشن ی حوصله که آنقدر.شدم بهیغر چقدر.گرفتم

. ترم دیام نا همه از خودم اما باشد دیام نا خواهمینم که میگویم.ندارم هم

 را مانیها یشاد و ما رفتنشان با ها آدم یبعض داد ادی من به یزندگ نیا

 که انگار..مینبود خوشحال وقت چیه که انگار برند یم خودشان با هم

 مزخرف یها فکر از را من تلفن زنگ یصدا.مینداشت وجود اصال

 سراغ به کداممان چیه.مطمئنم دهیند.است ایآل.کشدیم رونیب یشگیهم

 کند یم وانمود و گذاردیم گوشش یرو را هدفونش اریبر.میروینم تلفن

 یتصنع یشینما فقط ها نیا دانمیم اما دهدیم گوش کیموز که

 میگویم که من یصدا.کرد منحرف را او ذهن که یدوست به لعنت.هستند



 غامیپ بوق یصدا دنیشن از بعد لطفا.میستین خونه اریبر منو"

 "ممنون.دیبذار

 دیگویم ایآل بوق یصدا از بعد و شودیم بلند

 ؟یبد جواب یخواینم و یا خونه باز..نیآل-

 

 سر یرینم..زدن زنگ بهم پروانه از امروز..کن گوش فقط..خب لهیخ

 گه؟ید یبزن

 من خاطر به..برو تو مدتم نیا..برم تونمینم وضعم نیا با من یآل

 شهیم هست که ینیا از تر داغون مونیزندگ بکشه آه مامان نیآل..برو

 .زدنه سر بار هی یماه نیهم به دلخوش... ها

 اصال.ستین هم مهم شیبرا اصال میبگو و بردارم را تلفن خواهدیم دلم

 از میبگو خواهدیم دلم..نه ای آمده یکس ندیبب بخواهد که کند ینم نگاهم

 تا دهندیم لمانیتحو دروغ و زنندیم زنگ بار ستیب یروز شگاهیآسا

 کی که..مینکرد رها آنجا پول بدون را مادرمان باشد راحت الشانیخ

 .بماند کاله یب آنها سر و میباش نمرده وقت

 

**** 

 

 یم محروم دارم که یخواب ساعت دو از را من در زنگ یصدا

 با.زنمیم کنار را دارم گل ی ملحفه و کشمیم صورتم به یدست.کند

 یرو ساعت..دهدینم یجواب..کنمیم صدا را اریبر آلود خواب یچشمان

 رفته و شده داریب خودش اریبر و ماندم خواب باز.کنمیم نگاه را زیم

 صبحم اول ترسناک یصدا با.رومیم فونیآ سمت به و شومیم بلند.است

 صورتم به یآب تا رومیم و کنمیم باز را در.است ایآل.دهمیم جواب



 پست به اگر تازه.کشدیم طول یساعت کی دیایب باال ها پله از تا.بزنم

 .نخورد ها هیهمسا

 را اند شده تلنبار هم یرو زباله از یخروار مثل که شبید یها ظرف

 مقدمه یب.کنمیم باز را در.زندیم در.زمیریم نکیس داخل و کنمیم جمع

 دیگویم

 .میدید رو شما ما عجب چه-

 را در و دیآ یم داخل. گردمیبرم آشپزخانه به و رومیم کنار در مقابل از

 ی بسته..دیایب جوش گذارمیم و کنمیم آب از پر را یکتر.بندد یم

 هم نیا..فرستمیم آن به یلعنت..شده تمام.کنمیم نگاه را یفور ی نسکافه

 به ینگاه.ندینش یم مبل یرو نیآل.هفته آخر دیخر ستیل داخل رودیم

 رهیخ و شیها زدن غر به توجه یب همانطور و کنمیم اش آمده بر شکم

 پرسمیم شکمش به

 ؟یخوریم..دارم بگ یت-

 عادتش نیا از هم من.کند یپرحرف دارد عادت.کندیم نگاهم رفته وا

 به نیهم یبرا.است کرده عادت ها حرف نیا به گوشم انگار اما.زارمیب

 .ندارم یحس آنها

 ؟یبزن من به سر هی یاینم تو امین من اگر یعنی نیآل-

 دیگویم و اندازد یم خانه به ینگاه

 است؟ خونه وضع چه نیاد؟اینم گهید خانم یشمس-

 توپم یم او به حوصله یب

 .ایکن غر غر برام یایب تو که شگاهیآسا نذاشتم مامانو ایآل-

 کوتاه یسانت کی را شیموها.داردیبرم سرش از حرص با را شالش

 .دیآ یم صورتش به که شده چاق هم یکم.است کرده

 .تو از نمیا ماین از اون..یستین من حال فکر به ذره هی تو یعنی-



 پرسمیم و کشمیم یا ازهیخم

 کرده؟ کاریچ باز ماین-

 .ندیچیم مبل یرو و داردیبرم را نیزم یرو یها کوسن و شودیم بلند

 .زهرمار مثل..تلخ تلخ..شهیهم مثل..بابا یچیه-

 .جونت نوش..خودته انتخاب-

 ظرف با و گذارمیم ها فنجان درون را بگ یت.دیآ یم جوش آب

 .برمیم شکالت

 از را اریبر و من عکس قاب.است خانه کردن مرتب مشغول هم ایآل

  دیگویم و داردیبرم ونیزیتلو کنار زیم یرو

 ده کن فکر نیآل یوا.. دیافتاد خوب نجایا چقدر..برم قربونتون یاله-

 .میبنداز عکس یشکل نیا فندقم منو گهید سال

 من دارد قبول او که است خوب.دهمینم یجواب و نمینش یم نیزم یرو

 ندینش یم.استیآل همان او بداند، نفر کی اگر..کردم یمادر اریبر یبرا

 یصورت لباس.دهدیم نشانم و آورد یم رونیب یلباس فشیک یتو از و

 دیخر از ذوق با.دارد یا بامزه دیسف یها خرگوش شیرو که یرنگ

 خودش را لباس نیا نخواستنش تمام با ماین نکهیا از..زندیم حرف شیها

 .است دهیخر فرزندشان یبرا

 ی خواهرزاده یبرا لباس دیخر خاطرات به را من ام خواهرزاده لباس

 مادرم به و شدم یم لیتعط زودتر مدرسه از روز آن..اندازد یم او

 خشک را رابطه آن ی شهیر اول همان از او و گفتمیم کاش. بودم نگفته

 .کردیم

 گفته خودم.بود ستادهیا تر نییپا کوچه کینه، مدرسه در دم.دنبالم آمد او

. بخرد یلباس اش شده متولد تازه ی خواهرزاده یبرا بود قرار.بودم



 یحت.بزرگ بازار میرفت.هست ادمی خوب.باشد من ی قهیسل به خواستیم

 .دیخر هم یهند یبایز یچوب یالنگوها میبرا آنجا از

 پنجره پشت دارید آن از بعد.ماه سه دیشا.بود نگذشته مانییآشنا از یلیخ

 برگشته مدرسه از.بود زمستان.مان خانه در دم نباریا اما.دمید را او باز

 به یپشم راه راه جوراب. سرخ یها گونه با.سرماخورده و خسته.بودم

 هم نیع ایآل و من یبرا مادرم که یرنگ یصورت شنل و بودم کرده پا

 تا بودم ختهیر دورم را فرم بلند یموها و بودم کرده تنم را بود بافته

 و شده تمام سوپ ظرف مقابل..بودم دهیخواب یبخار کنار.شود گرمم

 داده را میداروها و غذا مادرم.خوردمینم داشتم عادت که نان یها گوشه

 قرار مثال.بزنند سر رمیپ مادربزرگ به بودند رفته ایآل و پدرم با و بود

 حتما.دمشیند خانه در اصال شب آن اما.باشد من به حواسش آرش بود

 .دارد یخواهر رفته ادشی و بوده تایب با

 یکاغذ دستمال پنج،شش با لرزان.آمد مان خانه در شدن دهیکوب یصدا

 یرو یتصنع را مادرم دیسف چادر و رفتم یلباس چوب سمت به دستم در

 .رفتم اطیح به و انداختم سرم

 

 تنها و است در پشت یکس چه دمیپرس شده رگه دو یصدا همان با

 گفت که بود یا مردانه یصدا دمیشن که ییصدا

 "ونمیهما"

 .کردم باز را در کرده پف چشمان و یمنگ و جیگ همان با

 .افتاد و خورد زیل و دیلرز..دیلرز..نگاهم..قلبم..دستم

 .بود نییپا سرش

 .هم را عطرش یبو.آورد باال را سرش

 ..گنگ و سرگردان..بودم درآمده لهیپ از تازه ی پروانه مثل



 با.افتاد سرم از چادر و شد شل دستم.شدند باز هم از اخمش پر یابروها

 .کند حفظ را اخمش کردیم یسع اما.شد کم نگاهش تیجد من دنید

 ست؟ خونه آرش.سالم-

 زمزمه فقط..دادم را جوابش یتوان چه با و چگونه دمینفهم وقت چیه

 کردم

 .سالم-

 شده؟ یزیچ..خواهرشم من..ستین خونه

 دستم از ها دستمال و کردم عطسه و گرفت ام عطسه و گفتم

 تنم ادشی از هم هنوز که دمیکش یخجالت نگاهش مقابل.افتادند

 .رفت باالتر تبم..داشتم تب.دیلرز نگاهش.لرزدیم

 .گرفت آرام نگاهش.دادم لشیتحو یا مسخره لبخند

  دمیپرس دوباره و برگرداندم سرم یرو را چادر

 ن؟یدار کارشیچ-

 داده آب به یگل دسته آرش نکند که بودم دهیترس طرف کی از راستش

 شده دهیکش ما ی خانه دم به او راه که بودم خوشحال یطرف از و باشد

 .است

 کرد زمزمه من ی مارگونهیب صورت به رهیخ و رفت تر عقب یقدم

 .یچیه-

 کرده را من مراعات که دمیفهم بعدها اما بود شده یزیچ واقعا انگار

 به موتورش با و بود کرده د،دعوایاو،سع دوست با ابانیخ در آرش.بود

 .بود زده خسارت او موتور

 .وقت چیه.کرد دعوا دیسع با چرا نگفت وقت چیه آرش



 کار چه دمینفهم اصال.بستم را در حواس یب و دادم کنار را میموها کالفه

 هیتک در پشت.بستم مقابلش را در مقدمه یب و یخداحافظ یب.کردم

 نگاهش و بود نشسته لبم یرو لبخند.داشتم ذوق اما بودم زده گند.دادم

 یزیچ دیبا اسمش اما دانستمینم را عطرش یبو.بود کاشته دلم در پروانه

 .بود یم مسکن هیشب

 .کرد خوب را حالم آخر اما و شد شتریب تبم..داشتم تب

 را او عطر چون شودینم بهتر تبم و دارم تب اگر ها سال نیا

 .است نیهم لشیدل..مطمئنم..ندارم

 .اند بازگشته شانیها لهیپ به دوباره.اند مرده دلم یها پروانه

 ..کردم تکرار خودم یبرا را اسمش در پشت روز آن

 حاال..بودم رفته جلوتر قدم کی من..آوردم زبان به را اسمش ها بار

 .بود دهید را من هم او حاال..دانستم یم هم را اسمش

 ی خواهرزاده فکر به من و دیگویم اش نشده متولد نوزاد لباس از ایآل

 سال و همسن حاال که یا خواهرزاده..هستم او ی ساله پانزده چهارده،

 .هست پشتش کوه باشد،مثل رانیا اگر اش ییدا مطمئنم و است من اریبر

 دارد؟ را اش یبچگ لباس هنوز یعنی

 فکر دار مغازه..داشت یکوچک کاله که یدار خال رنگ قرمز لباس

 راستش دار مغازه به خواستمیم..میخواهیم خودمان ی بچه یبرا کردیم

 نیا از آمد خوشم من و نگفت را راستش..نگذاشت او اما میبگو را

 ...کردن وانمود

 ..زندیم حرف من یها حسرت از ایآل

 ..زندیم حرف یکودک از ایآل

 ..زندیم حرف شدن مادر از

 ..زندیم حرف من یها حسرت از ایآل



 ..زنندیم حرف او از همه..دارد او از ینشان من یبرا یحرف هر

 .زنندیم حرف من یها حسرت از همه

 

 .دنبالش دیایب ماین تا زندیم زنگ ایآل

 نییپا ها پله از کند کمکش تا ردیگیم را دستش کنان اخم و دیآ یم ماین

 ستدیا یم مقابلم در یجلو.برود

 به زمیریم کنمیم جور... گهید تومن هی مونهیم..کردم جور تومن دو من-

 .حسابت

 دارم؟ ازین بهش گفتم یک من.خوادینم-

 تو ی بچه پول از امو بچه پول تونمینم من یول یکرد لطف..شهینم-

 .جوونه ارمیبر باالخره..رمیبگ

 خواهرم و ندارد دوست را اش بچه که کندیم وانمود و کندیم اخم ماین

 یمعمول ی چهره.کرد نگاه دیبا دلش به.است مرد اما ستین مهم شیبرا

 یپا اگر اما ستین دار زبان و سر و پیت خوش ونیهما مثل و دارد

 .هست پشتمان او باشد انیدرم تیمسئول

 .ایآل مثل... ردیپذ یم رفت،اوینپذ کس چیه که را یاریبر

 لیتحو هارا ترجمه و ببرد را من تا دیآ یم دنبالم که گذاشته غامیپ ریام

 پشت یحساب االن تا مهربان و مارال حتما.. مزون رومیم هم بعد.بدهم

 و رمیبگ فاصله همه از کردم تالش هرچقدر شهیهم..اند کرده بتیغ سرم

 و درشت اندام که مارال آن از..شد شتریب میها هیحاش بزنم حرف کمتر

 غذا آنها مثل ظهر روز هر نکهیا از کردیم فکر و داشت بلند یقد

 آن و بکشم رخش به را ام یالغر خواهمیم خورمینم یزیچ و خرمینم

 اجازه اش خانواده و داشته خواندن هنر یآرزو یبچگ از که مهربان



 فخر هم باز تا مزون به کشانم یم را ریام قصد از کردیم فکر ندادند

 .بفروشم

 .دانستینم یزیچ من یبانک حساب ارقام و اعداد از مارال اما

 .دانستینم یزیچ هم نه ای دارم دوست را الغرم اندام نکهیا از

 یمعمول عاشق دو مثل هم ریام و من ی رابطه دانستینم هم مهربان

 .ستین هم عاشقانه اصال که..ستین

 یرو زودتر هرچه را سبزم یبافتن شال..شنوم یم را ریام نیماش یصدا

 .ندهد ها هیهمسا نشان را خودش نیا از شتریب تا کنمیم مرتب میموها

 تیمسئول دارد دوست. کند باز مالکانه حساب من یرو دارد دوست ریام

 من یزندگ در حضورش کنمیم فکر هنوز من و ردیبگ عهده به را من

 .ستین درست هم چندان

 .شومیم نشیماش سوار

 .مترجم خانم سالم-

 زندیم که ییها حرف کندیم فکر ها وقت یبعض نکهیا از دیآ یم بدم

 کنارش را خانم و بدهد من به یلقب نکهیا از..هستند دار خنده و کیرمانت

 کمربندم.شنومیم فقط خودم را سالمم یصدا.دیآ یم بدم شتریب که بچسباند

 نیتر نییپا با.ستین خوب اصال ریام یرانندگ.بندم یم عادت طبق را

 جلوتر لومتریک چند به انگار که دهدیم گاز یجور کدفعهی ممکن سرعت

 .میشویم پرت

 .رفتمیم خودم-

 .ومدمیم نبودمم کاریب.امروز بودم کاریب-

 لجم باشم داشته دوست او مثل را یچکسیه گرید توانمینم نکهیا از

 او از بعد سال پانزده تا که باشد کرده یکار من با دیبا او چرا.ردیگیم

 .نکنم فراموشش من هم



 یم آرامم که زندیم ییها حرف یگاه و است مهربان.است خوب ریام

 و ست یناچار سر از میکن ازدواج اگر که هاست مرد آن از اما کند

 کی در..آمده ام یزندگ به داشتن آرامش و نبودن تنها یبرا فقط انگار

 هست که ینیا از شتریب ام یزندگ به شیپا اگر که هاست مرد آن از کالم

 .ندارم دوستش ، شود باز

 .است ساده آمدن خوش کی فقط..فقط..ندارم دوستش هم حاال

 و بودم نشسته نشیماش درون.آورد ینم میرو به را یزیچ چیه لیاوا آن

 به شگاهیآسا از.بودند تنها خانه در ایآل و اریبر و آمد یم یتند باران

 .بود شده سبز راهم سر برگشت ریدرمس و بودم رفته کالس

 .شینما ی صحنه یرو از ریغ خودش..گفت خودش از روز آن

 شود یعصبان اگر اما است آرام گفت.یزندگ در اش یواقع خود خود

 .دیخند جمله نیا گفتن از هم خودش.ردیگینم قرار راهش سر یزیچ چیه

 اما بخواند یزیچ ها شنامهینما از خواهدینم گفت.آمد ینم ام خنده من و

 .دمینفهم یزیچ من که زد حرف یزندگ و عشق یدگیچیپ از آنقدر

 و تئاتر به و است المیا اهل اصالتا.دارد یتیجمع پر ی خانواده گفت

 بودند اش یزندگ در یادیز یدخترها گفت. دارد عالقه عاشقانه یقیموس

 .است نکرده دایپ کدامشان چیه در را یسادگ نیا اما

 خوشم حرفش کی از فقط شیها حرف نیب از که زد یادیز یها حرف

 .دارد دوست یلیخ را وسفشی حسن گلدان گفت..آمد

 .دارم دوست را وسفی حسن چقدر هم من دانستیم او فقط و.دیخند و

 دهیترس باشد کرده گم را مادرش که یا بچه مثل..دمیترس روز آن

 چطور نبود بلد من و کرده یخواستگار من از کردم یم فکر..بودم

 زنگ مادرش هم آن.داشتم خواستگار بار کی فقط من..بدهم را جوابش

 .شد تمام و گفت و زد



 

 .دمیرس خانه به دهیکش آب موش مثل که رفتم ادهیپ خانه تا را یقدم چند

 .کند یم گرم را میها دست یبخار و ام نشسته نشیماش در امروز

 .مزون رمیم خودم بدم لیتحو که هارو ترجمه-

 رون؟یب یاینم مزون اون از چرا-

 .داره یخوب بکنم؟درآمد نکارویا دیبا یچ یبرا-

 .یکن یزندگ دیبا خودتم.پول نشد که همش-

 .خوبه حالم من-

 او سکوت و من ی جمله نیهم به مانیها حرف خط ته شهیهم و

 خودش تا کنم ناراحت میها حرف با را او کردم یسع چندبار..دیرسیم

 ینم.نرفت وقت چیه.نرفت اما بشکنم را دلش نباشم مجبور من و برود

 تیها یریپذ تیمسئول و یدلسوز و یمهربان از میبگو او به توانم

 .خواهمینم تو با حداقل..خواهمینم من اما ممنونم

 سرد باد از..کشمیم نییپا نصفه تا را پنجره اما است خشک و سرد هوا

 ضبط از که ییمعنا یب آهنگ از را حواسم کنمیم یسع..دیآ یم خوشم

 نگیاست معروف آهنگ ذهنم در خودم یبرا و کنم پرت شود یم پخش

 .بخوانم را

 من..خواندیم آهنگ زیبو تیاستر بک و کلیما جرج از او ها موقع آن

 زبان خوبم یژگیو تنها..بود خوب زبانم.. دمیفهم یم شیب و کم هم

 من.رمیبگ ادی هم گرید یها زبان کردیم قمیتشو شهیهم او.بود یسیانگل

 خانه اجاره پول نکهیا از..میبگو شیبرا ام یزندگ یها راز از توانستمینم

 دادیم را دیسع موتور خسارت پول دیبا آرش نکهیا از..میندار هم را مان

 شیبرا نهایا از دمیکشیم خجالت. داشت دعوا او با روز هر پدرم و

 .کنم فیتعر



 .چدیپیم فضا در ریام آرام یصدا و رودیم باال شهیش

 .یخوریم سرما-

 ما رندیبگ میتصم ما یجا اگر کنندیم فکر نکهیا از متنفرم شهیهم

 کی از ایآل و من یبرا مادرم یوقت یبچگ همان از..دیآ یم خوشمان

 دیپرسینم ما از یسوال چیه و دیخریم لباس خودش ی قهیسل به رنگ

 کنار و است اتمام به رو سالم سه و یس که حاال برسد چه.بودم زاریب

 به ازین دیبگو من به خواهدیم سال و سن نیا با که ام نشسته یمرد

 باال را شهیش دیبا باشد سردم اگر که فهممینم خودم و دارم مراقبت

 کنمیم احساس..ستین خودم دست..لجم ریام با شهیهم چرا دانمینم..بکشم

 به حواسش خواهدیم یادیز..چپاند یم من یزندگ در دینبا و دیبا یادیز

 ..باشد من

 نیماش ی پنجره از زانیآو مهین و گردمیبرم و دهمیم لیتحو هارا ترجمه

 میگویم ریام

 .برس کارت به برو تو..مزون رمیم خودم من-

 .یبود بلد کردن وانمود کمی کاش-

 سخت که ییزهایچ است خوب..رودیم و ردیگیم را گازش و دیگویم

 خودم به را من چرا فهمدیم اگر اما..فهمدیم خودش را میبگو او به است

 ست؟ین خسته بداخالق من دست کند؟ازینم واگذار

 .ام خسته که من

 تماس او با و فرستمیم خودم به یلعنت.کنم زهرش را امروز دیآ ینم دلم

 دهدیم جواب..خانه دیایب شام میگویم..رمیگیم

 ؟یکن یزبانیم سکوت و یبداخالق با یخوایم-

 .دیایب میگویم فقط.دهمینم را جوابش



 میها یمشغول دل.بدهم را محبتش جواب توانمینم که ستین یاقتیل یب

 به مزون به رفتن یجا به دیشا میبگو او به خواهدینم دلم.دهندینم اجازه

 یروان مارانیب شگاهیآسا برساند را من او خواهدینم دلم.بروم شگاهیآسا

 .مادرم دنید یبرا

 خانم بایز یها یوراج از یکم.میآ ینم میگویم و زنمیم زنگ مهربان به

 آخر.من امدنین یبرا آنها از ییبازجو و یریحص یآقا آمدن و دیگویم

 پرسدیم یشوخ به هزارم بار یبرا و پرسد یم را اریبر حال هم

 پسرته؟ واقعا-

 کباری شیپ وقت چند نکهیا تا نداشت وجود یباور رقابلیغ زیچ چیه

 باهوش اریبر میبگو اگر ستین فیتعر..بردم مزون به خودم با را اریبر

 از ادیز یها یآزاد هم لشیدل..است ساالنش و سن هم از تر آگاه و تر

 ..نکرد استفاده سوء آنها از وقت چیه او و دادم او به من که ست یحد

 بود نشسته یا گوشه و دیکش یم رنج ودیپر درد دل از مهربان روز آن

 گفت شیرو در پروا یب اریبر.دیچیپ یم خود به و

 چند البته..شهیهم خورهیم دمنوش هم نیآل..شهیم خوب یبخور دمنوش-

 .ینخور مسکن بهتره.یکن تحمل یتونیم.کشهینم طول شتریب روز

 ..کرد متعجب را مهربان و مارال و انداخت خنده به را من و گفت

 یکس را مان یواشکی یها حرف ستین یازین میگویم اریبر به شهیهم

 که کند حیتشر دوستش یبرا نبود الزم بود دبستان پنجم یوقت مثال.بفهمد

 .چه یعنی دید لمیف فالن در که ییها صحنه آن

 کی کالبد در که ست یبزرگ آدم او انگار..ترسمیم یادیز او از یگاه

 اوردیب باال را بزرگ آدم روز کی ترسمیم.. شده ظاهر من یبرا کودک

 با باشم مجبور هرشب من و بدهد لمیتحو ساله چند و نیچند مرد کی و

 .کنم بحث و بدهم لم مبل کی یرو ساله چهل مرد کی قالب در اریبر

 .شودیم مور مور بدنم هم فکرش از



 

**** 

 بود خورده خاک بود وقت یلیخ که یبزرگ ی قابلمه درون را آب ریش

 یک پختم یحساب و درست یغذا که بار نیآخر دیآ ینم ادمی.کنمیم باز

 .نبودم بلد هم یلیخ هرچند.بود

 یتداع ذهنم در رشیتصو ها مدت تا رومیم دنشید به که هربار

 .کردنش نگاه رهیخ..گفتنش آرش یصدا.شودیم

 .شد نیا سرنوشتمان که میکرد اشتباه را کجا ما دانمینم

 آن به وقت چیه که یمعروف شعر همان..خواندیم یشعر شهیهم پدرم

 ......است تر مقرب درگه نیا در هرکه..نداشتم اعتقاد

 نیهمچ بخواهد خدا که است رنج و درد بودن مقرب نشان ایدن یکجا

 بکند؟ دارد دوستش شتریب که یکس با را یکار

 به توانمیم فقط که شومیم متعجب ها آدم یزندگ از آنقدر یگاه دانمینم

 .کنم اعتراض خدا

 قفل و یفلز در..راهرو سرد یها کیسرام یرو ها قدم یصدا

 خفه بعد ی لحظه و اند بلند یا لحظه که ییصداها و سر..شیها

 ..شوندیم

 ؟یبعد دارید و بعد ماه تا ای..روز سه..روز بماند؟دو ذهنم در دیبا یک تا

 مدرسه از..ستادهیا در کنار.کندیم پرت را حواسم اریبر یصدا

 دیگویم و کندیم اشاره من به.برگشته

 کجاست؟ ن؟حواستیآل یکنیم کاریچ-

 را آب ریش.شودیم زیسرر که شده پر آب از آنقدر.کنمیم نگاه قابلمه به

 .بندمیم

 کنمیم خشک را دستم.گذارمیم گاز یرو را قابلمه



 ؟یاومد یک..سالم-

 یتو از.کندیم پرت مبل یرو را اش کوله و آورد یم در را کفشش

 دیگویم بلند اتاقش

 ه؟یخبر-

 .ادیم ریام-

 .کنمیم روشن را گاز ریز.دیگوینم یزیچ

 خردش رنگ قرمز یکیپالست ظرف در و میشویم و دارمیبرم یازیپ

 میبگذار سرمان یرو را ازیپ پوست اگر بودم دهیشن..زیر زیر.کنمیم

 آب.گذردیم یکم.گذارمیم سرم یرو را ازیپ پوست.سوزد ینم چشممان

 جمع چشمم در ها اشک..سوزد یم چشمم دیآ یم در که ازیپ

 سرم یرو از را ازیپ پوست..بندم یم را چشمانم یا لحظه..شوندیم

 .دارمیبرم

 من چشم.کنندیم افاقه من در زهایچ نیا کنم باور که باشم احمق دیبا

 .است سوزش حال در مدام هم ازیپ بدون

 ..فلفل..نمک..زردچوبه..دهمیم تفت هارا ازیپ

 بلند بخار..زمیریم داغ ی تابهیماه داخل را شده چرخ یها گوشت

 .دیآ یم در ولزش جلز یصدا..شودیم

 از آرش و خواستینم را من و زدیم زجه مادرم یوقت..من دل مثل

 یباز را کس همه و زیچ همه نقش مجبورم یوقت..افتاد ینم زبانش

 ...کنم

 از پدرم یوقت مان یمیقد سماور یصدا مثل..قل قل..دیآ یم جوش آب

 ..گشتیبرم سرکار

 قل قل یصدا و بود برقرار مادربزرگم هرسال آش نذر که یوقت مثل

 ...کردمیم گوش را آش گید



 .را ما ی خانه محل کل و داشتیبرم را محل کل یسبز یبو

 یروسر و ها چادر و بلند یمانتوها با آشنا و دوست و لیفام دختران

 یموها با هم ها یبعض..کنند یدلبر خواستندیم و آمدند یم دار گل یها

 ..دستشان یتو پهن و کیبار یها النگو و شان کرده پف

 .کردم یم نگاه اطیح به و نشستم یم در دم دوم ی پله یرو

 یا نقطه ی رهیخ..پا یرو کتاب و بود چانه ریز دست ام یشگیهم ژست

 ..شدمیم

 ..طال یها النگو بدون..کرده پف یموها بدون..چادر بدون

 شیها گوشه و زدمینم گره که یا یروسر و ساده یشلوار و راهنیپ با

 .فرستادمیم عقب به را

 و همهمه به یکار.بود دستم در شیها چشم کتاب هست، ادمی خوب

 یصدا..بردمیم لذت کتابم و رشته آش یبو از فقط..نداشتم اطیح یشلوغ

 عمه ی بچه..افتاد اطیح به نگاهم..دیخندیم بلند بلند که دمیشن را آرش

 یباز عروسک و بودند نشسته نیزم یرو مان هیهمسا دختر با منصوره

 سه دو آن یبرا یدلبر مشغول هم لیفام بزرگتر یها دختر..کردندیم

 ...ما ی هیهمسا پسر

 بود؟ یکس چه به آرش ی خنده یصدا

 آرش مقابل فرد تا کردم کج سر و گرفتم ام نهیس ی قفسه یرو را کتاب

 ..نمیبب را

 آن با..نبود نشانیب هم ییدعوا اما دیخندینم آرش ی اندازه به..بود خودش

 داشته یحساب یدعوا کردمیم فکر خانه دم آمد روز آن که یلحن

 سرعت با من و کرد اشاره من سمت به دست با آرش کدفعهی..باشند

 مثال که گذاشتم میپا یرو را کتابم و بردم عقب را سرم تر تمام هرچه

 آن درمورد داشتند حتما..کردمیم احساس را یا رهیخ نگاه..ستین حواسم



 دیگویم آرش به االن کردمیم فکر..رفت میآبرو..کردندیم صبحت روز

 .هستم ییپا و دست یب و یچلفت پا و دست موجود چه که

 شدن قرمز یبرا یخوب لیدل خواندمیم که یکتاب و..بودم شده قرمز

 .نداشت

 

 هرروز اگر.اوست ی دفعه هر کار..بزرگ گل دسته کی با.دیآ یم ریام

 و کنم لیتبد گلخانه کی به را خانه توانستمیم من آمد یم ما ی خانه به

 .شدیم حالم به خوش و بفروشم هارا گل

 یا قهوه لب رژ و یا سورمه چشم خط.برسم خودم به یکم کردم یسع

 هستم؟ افسرده زن کی من که اند کرده یگناه چه اریبر و ریام..کمرنگ

 از یکوچک بخش فقط یافسردگ نمیبیم کنم،یم فکر و نمینش یم که یگاه

 .هاست حرف نیا از تر یعمق مسئله..کوچک یلیخ. است من درون

 ..اورمیب رونیب را پرتقال شربت پارچ تا کنمیم باز را خچالی در

 از بلکه برمیم فرو خچالی داخل یکم را صورتم و دارمیبرم را پارچ

 در مقابل من کنار.آشپزخانه داخل دیآ یم ریام.کند کم درونم یگرما

 اپن یرو و ردیگیم را پارچ.ستدیا یم بودنش خنک و خچالی

 که یعطر غلظت از ای سوزدیم کردن خرد ازیپ از میها چشم.گذاردیم

 زده؟ او

 .جمیگ...دانمینم

 یرو..ندینش یم صورتم یرو انگشتش..شومیم دهیکش شیها دست انیم

 یکجا اریبر که کنمیم فکر نیا به فقط من و..ام گونه یرو..میابروها

 کند؟ یم تماشا را ما و ستادهیا خانه



 یباز نیا..است بس میبگو و بدهم قرار شیجلو را دستم خواهدیم دلم

 شتریب است ترس از دانمینم..سوزدیم شیبرا دلم اما کن تمام را مسخره

 ..یدلسوز ای

 ای کندیم کمکم است وقت یلیخ که یمحکم یحام دادن دست از ترس

 .شکند یم او از شدن دور با.شکند یم که یدل یبرا یدلسوز

 خواهمینم نیهم یبرا..دارد یدرد چه دانمیم..شد شکسته کباری من دل

 .آورد ینم طاقت دلم.. بشکنم را یکس دل

 باالخره اما.کندیم ینیسنگ میگلو در یکوه انگار..کنم یم باز دهان

 دهمیم شکستش

 ..ریام-

 .نبود زهایچ نیا رابطه نیا در ما قرار.کشدیم رونیب ام قهی از را سرش

 .کشدیم صورتش به یدست کالفه و گرددیبرم.ردیگیم فاصله

 .بندم یکنم،میم نگاه او به که همانطور را خچالی در

 تمام یدلسوز یرو از و یزورک یمهمان نیا زودتر هرچه کاش یا

 ینم من..ستین الزم تحمل گرید پس..داندیم و فهمدیم خودش یوقت.شود

 .باشم او با کمال و تمام توانم

 نکهیا از..دمیترس یم گرفتن قرار یمرد هر کنار از رفت او که یوقت

 از..ستمین یکاف کردمیم فکر..بودم معذب نمیبنش مرد کی کنار یجمع در

 را من..بود رفته او..بود یعیطب...ستمین یکاف دختر کی ای زن کی نظر

 تلخ یها گمان تمام با را من و.. بود کرده ترک لحظات نیتر یبحران در

 ..بود گذاشته تنها شومم و

 دمیدیم را یدختر هر.. ستمین خوب کردمیم فکر که ییروزها به لعنت

 ارتباط در یکس با گرید وقت چیه توانمینم من.. ستمین او مثل من گفتمیم

 .نتوانستم هم وقت چیه و..باشم



 .دارمیبرم قدم کی

 ..من ریام-

 دیگویم یعصب

 !یچیه..نیآل نگو یچیه!سیه-

 رها اپن یرو را خودم.برد یم و داردیبرم را شربت پارچ و

 .گزمیم را لبم ی گوشه..کنمیم

 بودنم خوب از.. دیآ یم بدش آدم که کندیم رفتار یجور کی شهیهم

 او به چطور دانمینم و.. ردیگیم حرصم بودنم بد از.. ردیگیم حرصم

 فمیضع نقدریا یوقت.. ندارم را جرئتش.. خواهمینم را روابط نیا بفهمانم

 جانب به حق و است مطمئن خودش از نقدریا او یوقت.. متنفرم خودم از

 .هروقت از شتریب.. شومیم متنفر هم او از کندیم نگاهم

.. کردیم رفتار او که کند رفتار همانطور من با که.. دیایب نفر کی کاش

 .بدهد را او عطر یبو لحظه کی یحت که

 

 در را سنگ مثل ی لقمه من و ریام کتاب ییرونما از پرسدیم اریبر

 ادامه مسخره شینما نیا به دیبا یک تا کنمیم فکر نیا به و جوم یم دهانم

 ی چهره ام؟به داشته اریبر یبرا یافتخار چیه وقت چیه من اصال.بدهم

 نییپا را من نییپا نفس به اعتماد تنها او.کنمیم نگاه ریام ی روزمندانهیپ

 .کنمیم ام معده وارد را سرد آب..کشدیم تر

 که یاشکال..صحنه پشت باهات امیم بشن تموم که امتحانام ریام-

 هی شیپ بده اجازه نیآل کنم ؟فکریکن یمعرف نفر چند به منو شهینداره؟م

 .رمیبگ ادی تئاتر خوب استاد

 شیها آرنج و داردیبرم ساالدش سبز یها کاهو از یکم چنگالش با ریام

 .اندازد یم من به ینگاه مین و گذاردیم زیم یرو را



 حرفه نیا وارد دانشگاه و لیتحص راه از بهتره من نظر به-

 تئاتر جو یدونیم خب!االن از یشینم هم زده طشیمح از ینجوریا.یبش

 .خوادیم یمحکم ی هیروح و خاصه کمی

 ؟یآل یگیم یچ تو

 دهمیم نشان میغذا سرگرم را خودم..رمیگیم او از را نگاهم

 خوشحال اریبر خوامیم من..بهتره یکنیم فکر تو که هرطور..دونمینم-

 .باشه

 ریز نزنم کنمیم یسع و کنمیم نگاه اریبر به یمصنوع یلبخند با و

 .هیگر

 هم خوب ی مدرسه دنبال دوستم با یحت..بخونم که گرفتم کتاب یکل من-

 یخوایم تو نیآل..برم رانیا از کنکور قبل شد اگر خوامیم..میهست

 گه؟نه؟ید یکن خوشحالم

 به را جمله نیهم هیشب هم او..شیپ سال پانزده به بردیم را من اش جمله

 گفت من

 !نیآل کنم خوشحالت خوامیم من-

 .مدرسه رفتمیم زود صبح.بود شده تموم یمهمان و ینذر آش

 بود دستش در ما گلدار ظرف و بود انداخته دوشش یرو کج که یفیک با

 زده خجالت ی چهره با و بودم کرده باز را در..داشت یدار خنده پیت

 اش یشانیپ به یدست و کرد یکوتاه ی خنده..بودم شده مواجه اش

 آورد جلو را ظرف.دیکش

 !ظرفتون-

 بار هزار که یاحکام از خوردیم بهم حالم و داشتم معارف امتحان

 رهیخ دینبا نامحرم به میبود خوانده..نبودم بلد هنوز و بودم خوانده

 .....دینبا...دینبا..شد کینزد دینبا..شد



 را کلشیه و قد تمام او دنید با اما بودم خوانده قبلش شب را شان همه

 و دادم تکان سر.کردم یم یتفاوت یب به تظاهر هرچند..کردم رصد

 و دیایب یکس تا گذاشتم نیزم یرو در پشت بردم و گرفتم را ظرف

 .بردارد

 هیشب میپا تا سر آنکه از مقابلش،قبل و بستم را در و رفتم رونیب هم بعد

 . شود،رفتم مان کوچه سر فروش لبو یمرتض یها لبو

 مخصوصا..نداشت وجود یا یدنید زیچ چیه اما..کندیم نگاهم دانستمیم

 بودن ادیز اثر در ام چهره و بودم کرده پف قرمز یپشم ژاکت آن با که

 .بود شده ها راهبه هیشب قبل شب یها درس

 ..داشتند من از یسوال هرکدام که یافکار..بودم افکارم غرق

 است؟ سالش چند

 خواند؟یم یا رشته چه

 رود؟یم سرکار

 دمیشن یوقت و نشنوم را سرم پشت یها قدم یصدا که بود سوال آنقدر

 راه من یقدم چند در..کنم نگاه را سرم پشت و برگردم انهیناش کدفعهی

 .افتاد من به نگاهش و ستادیا برگشتنم با.رفتیم

 !دوباره..بودم زده گند

 سمتش به کامال ابانیخ انیم کدفعهی من و نبود من به حواسش اصال او

 !بودم برگشته

 دیپرس جیگ و متعجب

 شده؟ یزیچ-

 اما.دیرس ذهنم به کجا از خودکار دانمینم..کردم نگاهش گنگ قهیدق چند

 گفتم

 .برگردم دیبا..دارم امتحان امروز..اوردمین مویجامداد افتاد ادمی-



 گفت زود و کرد باز را فشیک پیز اما..کنم فرار خواستم و گفتم تند

 .شهیم رتید یبرگرد خوادینم.دارم من ایب..کن صبر-

 پا به ییغوغا دلم در.افتادم ریگ اما کنم خالص را خودم خواستمیم

 او اما کند ینم که فکرها چه خودش شیپ کردمیم فکر..بودم معذب.بود

 کمک ادهیپ عابر کی به دارد انگار که یعاد آنقدر..بود یعاد

 آنقدر.فشردم دستم در و گرفتم را خودکار.نبودم آشنا هم یلیخ خب.کندیم

 آن از هم صبح اول یها کبوتر زدن پر یصدا یحت که کردم تشکر آرام

 .برد بشیج در را شیها دست.بود شتریب

 دوباره را شیصدا اما..شد تمام که کردم شکر خدارا..افتادم جلو باز

 دمیشن

 یبخوا اگر..یدار کنکور امسال دونمیم..ام یپزشک یدانشجو من-

 که من یول.خوبه یلیخ درست گفتیم آرش البته.کنم کمک بهت تونمیم

 .دمیند یزیچ ییهوا به سر جز

 میها قدم و شدیم فشرده دستم در خودکار..گذار ریتاث...اما کوتاه..دیخند و

 ...کندتر و کند

 .ندارم یاجیاحت کمک به..ممنون-

 رو کنکور اتیادب و زبان.یدار عالقه زبان و اتیادب به گفتیم آرش-

 .زدم صد

 .دیداشت مشکل آرش با کردمیم فکر-

 به دارند یسع که شیها قدم یصدا و شنومیم را شیصدا مکث یکم با

 برسند من یها قدم

 ؟یک  -

 .مکث دوباره و



 یکس یدعوا یقاط من..بود شده دعواش دیسع با.یگیم روزو اون آها-

 باباشم و کردن بحث باهم موتور سر باباش و دیسع هم روز اون.شمینم

 از دیسع که بگم آرش به اومدم.. رهیگیم دیسع از رو خسارت پول گفت

 و در تو نکنه درست شر و بزنه حرف باهاش بره خودش.. هیشاک دستش

 .هیهمسا

 .کنمیم نگاهش چشم ی گوشه از

 اونه؟ و نیا به کمک کارتون پس-

 یم..انداختم مردم به ینگاه..من ی شانه به شانه..دیرس من به باالخره

 روزها آن..بشود درست دردسر و ندیبب من کنار را او یکس دمیترس

 ی کوچه ته و کوچه سر مدرسه یها بچه یپسرها دوست که دمیدیم

 من اما.ستادندیا یم منتظرشان مدرسه

 

 .کردمینم جرئت هرگز

 !میندار اجیاحت کمک به گنیم که ییاونا به فقط-

 .دمیکش ام مقنعه به یدست و ستادمیا

 نوره؟یا از راهتون-

 از یادیز قدش.کرد اطراف و دور آن به ینگاه و انداخت باال یا شانه

 شوهر..دمیترس یم قد بلند یمردها از من و ادیز یلیخ..بود بلندتر من

 دمیفهم ییآنجا از را ربطش..کرد انتیخ او به و بود بلند قد هم الیل عمه

 یم خوششان بلند قد یمردها از ها خانم گفتیم دوستانم از یکی که

 او از یگرید زن نبود بلند قد الیل عمه شوهر اگر کردمیم فکر.دیآ

 .کردینم انتیخ الیل عمه به الیل عمه شوهر و آمد ینم خوشش

 ..زنمیم قدم کمی.شهیم شروع رید کالسم..نداره یفرق-

 نه؟ ای یخوایم شد؟کمک یچ



 .دیکن عوض رو راهتون بهتره هم شما.برم دیبا من.ممنون نه-

 میگو یم خودش مثل و

 . هیهمسا و در تو نشه درست شر که-

 .گشتم ینم بر شیصدا با وقت چیه کاش یا..کردم او به را پشتم و

 !یبد پس خودکارو دیبا که باالخره-

 ..دادم پس را خودکارش...بله

 .دادم پس هم را تاوانش

 

 ؟یکنیم تموم یک رو رفتن رانیا از ی مسخره بحث نیا اریبر-

 کند یم باز دهان ریام

 ن؟یآل نه چرا-

 یلعنت. فهممیم صورتش کیمیم تمام و نگاهش از..کندیم یتالف دارد

 .شیها خواسته به ندادن جواب یتالف..کندیم یتالف دارد

 یزندگ تونمینم نجایا جز ییجا هم من و منه با اریبر تیمسئول چون-

 .کنم

 .کند یم تر محکم را اریبر ریام حرف

 که هم بار هی نیهات؟آل بچه و شوهر ای مهمت یلیخ شغل خاطر به چرا-

 !باش نداشته زیچ همه به نییپا به باال از دید نقدریا شده

 دارم؟ نییپا به باال از دید من-

 هربار.یکرد خراب رو زیچ همه شهیهم..حاال تا من یبچگ از..بله-

 زایچ نیبهتر من!یزد گند هربار اما میباش داشته رو ها نیبهتر یخواست

 .برسم آرزوهام به خوامیم من.خوامینم رو



 اش یچاشن که تلخ یلبخند با و گذارمیم دهانم یرو را دستم بهت با

 پارچه میها انگشت با و دوزمیم زیم به و رمیگیم او از نگاه است بغض

 .کنمیم مرتب را یزیروم ی

 پلک..است سخت یزیروم رنگ صیتشخ یحت..نمیبیم تار

 .شودیم شکسته چکد یم چشمم از که یاشک قطره با ریام سکوت..زنمیم

 جمع رو زیم هم یآل تا میکن صحبت باهم کمی تو و من بهتره اریبر خب-

 ها؟..ما شیپ ادیم و کنهیم

 اش زمزمه و اریبر چنگال و قاشق شدن رها یصدا

 !میبزن حرف کلمه دو میتونینم وقت چیه ما-

 وجود تیبرا نی؟آلینیبیم را من اصال خدا.کندیم تر خرد را اعصابم

 دارد؟ یخارج

 .نکشد گاریس او یجلو ریام کاش یا..روندیم بالکن به اریبر و ریام

 و متناسب یکلیه و متوسط یقد...الغر یاندام و بلند قد..کنمیم نگاهشان

 .تر مردانه

 زیم که همانطور.شومیم بلند میجا از..کندیم روشن را اش یلعنت گاریس

 زدن حرف موقع معمول طبق ریام..ام شده رهیخ آنها به کنمیم جمع را

 .ستمین بلد یلبخوان اصال من و دهدیم تکان را شیها دست

 اخبار یبرفک ونیزیتلو همان با من و بود ساله پنج اریبر..ریبخ ادشی

 افراد یبرا ونیزیتلو ی گوشه که یخانم و یکاریب یرو از دمیدیم

 یحد تا.بود برده را اریبر دل یا ماهرانه طرز به گفتیم اخبار ناشنوا

 آن ادی از..انداخت یم خنده به را من و آورد یم در را شیادا اریبر که

 ..اریبر یماندیم همانقدر کاش. شودیم دیتشد بغضم روزها

 یکس تو جز من..یبرو و یشو سرکش..یکن میرها آرش مثل ترسم یم

 . ندارم را



 .زنمیم لبخند.کنم یم باز را بالکن در.آورم ینم طاقت

 نشد؟ تموم-

 کند یم خاموش را گارشیس ریام و کشد یم گردنش به یدست اریبر

 !اومدم یبنداز راه رو یباز تو تا یبر-

 .گذردیم کنارم از من به ینگاه مین با و دهدیم تکان سر اریبر

 یم دستش یتو را دستم آرام..کند یم دراز سمتم به را دستش ریام

. بوسد یم آرام و کند یم نوازش را دستم. کشدیم جلو را من یکم گذارم

 اریبر.کنم یم نگاه را خانه پنجره پشت از و گردمیبرم ناخودآگاه

 .شود یم شل دستش در دستم.است شیها ید یس و ونیزیتلو مشغول

 باهات یوقت از.خوادیم تورو دلم..خوادیم یزندگ دلم..ام خسته من یآل-

 همون به یول ستین منت..بود تو خاطر به کندنم جون تمام شدم آشنا

 ینجوریا یدید ویمرد قسم،کدوم  داشت قبولش یلیخ بابام که ییخدا

 بزنه؟ دو سگ یکی واسه

 .یخوایم  تو که باشم یاون تونمینم یول ام شرمنده..ریام تونم ینم من-

 دیگویم تر آرام و دیآ یم جلو یقدم و اندازد یم خانه به ینگاه مین ریام

 خواستم؟هان؟ ازت یچ من-

 ماچ رو دختر رنیگیم صحنه وسط من چشم جلو اشیفکل جوجه بابا

 یباز لوس جور هزار گرفتن رو تو دست واسه دیبا من اونوقت کننیم

 ..المصب بکن سنم به نگاه هی. ارمیدرب

 .بشم رابطه وارد خوامینم بودم گفته اول از که من..جان ریام..ریام-

 عوض هردومون االن..بود شیپ سال هفت یبرا تو گفتن نیآل نه-

 !امیم و..تیخواستگار امیب خوامیم من...میشد

 .کندیم باز سر بغضم



 ..زمیریم نگاه در را التماس..کنمیم خواهش..نکن را کار نیا..ریام نه

 ؟یچ-

  دیگویم و ردیگیم نور پر و خفته شهر از نگاه

 ؟یآل یکنیم ازدواج من با-

 .بود سالم هجده دمیشن را جمله نیا که بار نیآخر

 کنکور کینزد.مدرسه پشت بود آمده یدزدک دیسع موتور با ونیهما

 و بگذارم قرار او با ییجا شدم مجبور.. خودکار آن از بعد..بود

 و زد حرف.زد حرف شمرده و محترمانه یلیخ..بدهم پس را خودکارش

 ناشناخته میبرا ماجراها نیا..بشناسد را من خواهدیم گفت

 ریگ اما..بشناسد را من ندارد اجازه او کردمیم فکر..دمیترسیم..بود

 ها کبوتر یصدا آن و بهارنارنج عطر آن..مدرسه راه در شیها انداختن

 از الیثم ییدا که بود ییها شاپو کاله و ها قهوه یبو از تر نیریش

 اش ییدا دانستمیم آنکه از تر نیریش یحت..بود آورده شیبرا فرانسه

 .کند یخواستگار من از خواهدیم

 آنقدر و رفت..رفت ناشناخته یها راه از..شدم موتورش سوار روز آن

 میها کتاب..مانده ذهنم در ام قهقهه یصدا هنوز که دمیخند موتور پشت

 محله از تا بودم گذاشته سرم یرو باشد آمده زلزله که یوقت مثل را

 به خانه راه در که بس از!یا جزوه دختر گفتیم من به.میشد خارج

 .گرفتمیم دستم در کتاب و جزوه خانه به مدرسه و مدرسه

 هم هنوز..بود شده یسس دهانم..ستادیا من انتخاب به یچیساندو کی کنار

 گاه اما..کنم دقت اش مردانه اندام و راهنیپ به که دمیکشیم خجالت

 .انداختم یم ینگاه یگدار

 

 دندان خواهدیم گفتیم.. گفتیم کارش و درس از و زدیم حرف ونیهما

 تک..دارند ییها برنامه او یبرا مادرش و پدر گفتیم..بخواند یپزشک



 یادیز او..داشتند حق مادرش و پدر کردمیم فکر ها موقع آن..بود فرزند

 .شد بد اما چرا، دمینفهم.. شد بد اما..بود خوب

 گند باز که باشم گفته یزیچ کی خواستمیم..باشم زده یحرف خواستمیم

 گفتم پر دهان با!زدم

 .میخواستگار ادیب خوادیم الیثم ییدا هما-

 و کرد باز را اش نوشابه در و گرفت من از نگاه بعد..کرد نگاه اول

 .دینوش یم یزیچ یوقت بودم صورتش حالت عاشق..دینوش یکم

 !بودند زیتم هم فشیکث یها دستمال یحت..بود زیتم شهیهم

 جدول یکجا چیه در عنصرش که ییها نگاه آن هیشب..کرد نگاهم

 .شدینم دایپ فیمندل

 .نیآل تیخواستگار امیم من فقط-

 کردن ازدواج..بود مسخره نظرم به.کردمینم باور چون دمیخند..دمیخند

 !بود مسخره

 .کردم پاک سس از را لبم خندان

 ند؟یبب را میها خنده که بود کجا آرش.زدمیم قهقهه

 ؟یک یهما؟خواستگار یگیم یچ-

 .من ینیب نوک یرو را انگشتش و دیکش انگشتش یرو را سس یقوط

 یآ تیسیانگل یرمانا قول به!  دارم دوستت یعنی..یآل شو زنم گمیم-

 هان؟..شیدیبیشلیا شهیم شمیآلمان...ژتم بگم؟ یفرانسو! ماچ سو وی الو

 باورم هنوز خدا به..ندادم را جوابش..آمد در اشکم که بود آنقدر ام خنده

 شیموها..زدیم حرف بلند بلند..مینشست موتورش ترک دوباره..بود نشده

 چشم..کردمیم گوش شیموها عطر یقیموس به فقط من و بردیم باد را

 کردمیم توجه اگر که نداشتم یتوجه شیآرزوها به و بودم بسته را میها

 لیتحص کشور از خارج خواستیم دلش شهیهم او دمیفهمیم



 یها تیمسئول از دمیفهمیم..ندارد دوست را ها بچه او که دمیفهمیم..کند

 .. باشد مستقل خواهدیم و دیآ ینم خوشش ادیز

 .درخت کی کنار..کرد توقف ییجا

 ون؟یهما شد یچ-

 یکوچک یقنار و کرد دراز دست..دیرسیم درخت برگ و شاخ به قدش

 ..برداشت بود، زور هرچه و یسخت به را بود شاخه یرو که

 ..دیکش پرش یرو آرام را انگشتش

 .توعه شکل-

 یرو را یقنار! را افتاده اتفاقات کردمیم هضم داشتم تازه.زدم لبخند

 کرد زمزمه گوشم کنار.کند فرار بود ممکن لحظه هر.گذاشت انگشتم

 ی؟قناریدونستیم..یا یقنار توام..کهیکوچ و قشنگ و آروم تو مثل-

 !من

 پرواز را من و ردیبگ را گازش دمیترسیم که زدیم تند آنقدر من قلب و

 کوچک یقنار قلبم تپش یصدا از دمیترسیم..برساند مان خانه به کنان

 .بترسد مان

 

**** 

 

 یخواستگار لحظه همان اما خواهدینم یزیچ من از دیگویم ریام

 یحت...جسمم..روحم..خواهدیم زیچ همه..زیچ همه یعنی نیا..کندیم

 !خواهدیم هم را اریبر

 ام یزندگ وارد را گرید یتراژد کی توانمینم..کنم ازدواج توانمینم من

 نور ریز یچا بزرگ وانیل با روقتید تا هرشب خواهدیم دلم..کنم

 نیسنگ یسیانگل یها رمان و کنم ترجمه مقاله مطالعه چراغ کمرنگ



 شوم داریب شلخته و آلود خواب زود صبح هرروز خواهدیم دلم..بخوانم

 خانم بایز کالس با مزون بروم و بکشم گاریس صبحانه و شیآرا بدون و

 و مهربان با خواهدیم دلم..بدهم صاحبانشان لیتحو هارا عروس لباس و

 را ام ییتنها من که کنم بحث یریحص نیرام با و کنم دعوا مارال

 در یمثبت رییتغ چیه و بمانم مزخرفم خود خواهدیم دلم..دارم دوست

 خودم جز کس چیه را ها خواستن نیا و..دیاین وجود به ام یزندگ

 .فهمدینم

 آشوبش.زد را حرفش ریام.کنم یم جمع را مانده شبید از یها ظرف

 شدینم.رفت و کرد زانیآو رخت بند یرو و تکاند را دلم.کرد پا به را

 جوابش.است کنجکاو هم یطور نیهم اریبر.برود و بگذارد دفعه کی

 یجواب چه دانستیم انگار.ردیبگ را جوابش که نماند اصال.نگرفت را

 و درون گرم و سرد یهوا انیم را من و رفت زود.بدهم خواهمیم

 یباز تفاوت یب و ونیزیتلو مقابل اریبر کنار نشست.گذاشت تنها رونمیب

 یب آنقدر تواندیم چطور شینما ی صحنه در دمیفهم تازه.کرد را اش

 تمام و دیبگو و کند تمام و دیبگو را جمالت تواندیم چطور.باشد تفاوت

 .شود فارق و عاشق بار هزار و کند

 روکش چرا که زدیم غر.بود خوب حالش.بود نجایا مادرم خواستیم دلم

 چرا و اند شده دهیکش شهیهم ها پرده چرا که.است نامرتب شهیهم ها مبل

 .رسمینم خودم به وقت چیه من

 ینظم یب سر.کند بحث من با خچالی در ماندن باز سر خواستیم دلم

 باز را خچالی در.است تخت ی گوشه مچاله شهیهم که یا ملحفه و اتاقم

 یقوط و بیس و ریپن کنار بگذارم را شبید یغذا ی مانده یباق تا کنمیم

 زده خی یسبز و گوشت و مرغ مادرم خچالی مثل من خچالی.نصفه ریش

 یب هم داشت اگر.ندارد شدن پلو زرشک و یسبز قورمه یبرا آماده ی

 به دست نشدند خراب تا گفتیم بود مادر اگر و ماند یم یباق مصرف

 .شوم کار



 سه عدد از شهیهم از شتریب یکم بزرگ ی عقربه.کنمیم نگاه را ساعت

 هنوز اریبر.است قهیدق ستیب به کینزد و هفت ساعت.است گذشته

 یانتها از که نمیبیم را شیپاها فقط.کنمیم باز را اتاقش در.است خواب

 به شیها کتاب و افتاده یا گوشه فشیک. رومیم جلو.اند زانیآو تخت

 تخت ریز هم جوراب جفت چند.اند پخش زشیم یرو یا آشفته شکل

. نمیبیم را اش شناسنامه.بردارم را شیها جوراب تا شومیم خم.افتاده

 نجایا.است من اتاق کمد درون یرنگ یا سورمه فیک در ما ی شناسنامه

 دیشا.کنمیم فکر.کنم مرتب را شلوغم ذهن کنمیم یکند؟سع یم کار چه

 به یدست.گزمیم را لبم ی گوشه.نجایا افتاده یاتفاق و برداشتم خودم

 اش یاصل یجا به و دارمیبرم را شناسنامه.کشمیم ام یشانیپ

 چه خواهدیم شناسنامه.پرد یم پلکم.رومیم اریبر اتاق به.گردانمیبرم

 ینم اما.بود نجایا یاتفاق شناسنامه نیا کنم فکر کنمیم یکار؟سع

 کنمیم شیصدا بلند و کالفه.شود

 .شده رتید..شو داریب اریبر..اریبر-

 رونیب اتاق از.کند ینم باز را چشمش اما دهدیم خودش به یقوس و کش

 خواهد؟یم چه یبرا را شناسنامه.کنمیم شیصدا باز.رومیم

 .دهد یم قورت و جودیم را مغزم شناسنامه فکر..کنم یم شیصدا باز

 یم رونیب اتاق از شیها چشم دادن ماساژ حال در.کنم یم شیصدا باز

 یم ییشو دست به و سالم دیگو یم حال یب اش گرفته یصدا با.دیآ

 یسع.رمیگیم ضرب اپن یرو دستم کی با.گزم یم را لبم ی گوشه.رود

 داشتم؟ کار چه اش شناسنامه با مدت نیا که اورمیب ادی به کنمیم

 ..!کار چیه.دهم یم را خودم جواب

 

 را مادرش و پدر اسم است خواستهیم دیشا.زمیریم دور را احمقانه افکار

 ..کند مرور را خاطرات خواستیم دیشا..ندیبب



 مادر؟ و پدر خاطره؟کدام کدام اما

 ریدرگ همچنان ذهنم. کنم یم نگاه اش عجله به صبحانه زیم پشت

 آورم یم زبان به یگرید زیچ اما.است

 .برو بعد بخور یزیچ هی ایب-

 دیگو یم غرولند با و کالفه

 .نده ریگ.یآل تونمینم-

 کنار شود یم که حاضر. کنم یم جمع را زیم و اندازم یم باال ییابرو

 حساب به نکند..شود یم بلندتر هم من از قدش کم کم گرید.ستدیا یم اپن

 بکند؟ یا احمقانه کار بخواهد و است شده بزرگ کند فکر قد نیهم

 خراب نمونیماش گمیم رمیم یول تو بدن راهم نکنم فکر.نیآل برم من-

 .راه تو شد

 میگویم و خندم یم

 .ها شهیم ؟گشنتیببر بدم یزیچ یخواینم-

 رود یم یا غره چشم و کند یم ینچ

 .بخورم ارمیدرب لقمه مونده نمیهم!ام؟ بچه مگه -

 میگویم و خندم یم باز

 هم ک؟کلوچهیک و سیساند بدم؟با یسبز ریپن نون لقمه.میدار هم یسبز-

 .هست

 ردیگیم ام غصه خنده انیم من و ردیگ یم اش خنده تیعصبان انیم

 یم و کوبدیم را در باالخره.است هیشب آرش به یادیز دنشیخند چون

 .رود

 لیتحو بعد و کنم یدگیرس آنها به دیبا که دارم مقاله یسر کی

 چرا پس.دهم یم انجام را شرکتشان یکارها تمام که من دانمینم.بدهم



 اما نکنم قبول را ییکارها نیهمچ که گفت بارها دیکنند؟نو ینم استخدامم

 .بگذرم پولش ریخ از توانستمینم.نکردم گوش

 .شود ینم پاک ذهنم از یا لحظه اریبر ی شناسنامه فکر

 گفت یم مادرم به که آورم یم ادی به را پدرم یها حرف که آنقدر

 "آرش مخصوصا.نذار دستشون دم هارو بچه ی شناسنامه"

 دیترس یم که یزیهرچ از کنم یم فکر.دیترس یم یزیچ چه از دانم ینم

 .آمده سرمان به امروز

 شان همه که کردم یباز زیم یرو چهار آ یکاغذها ی گوشه با آنقدر

 .گرفتم سردرد! شدند کج

 را نکیع.است چشمانم یرو بر هم نکیع که نبود حواسم اصال

 .دهم یم ماساژ را چشمانم و دارمیبرم

 .رسد یم اریبر کم کم.است ظهر.کنم یم نگاه ساعت به

 که داشتم یفکر یکارها آنقدر من چون باشد خورده یزیچ دوارمیام

 .کنم یآشپز نکردم وقت

 ها ساعت دیشا تو گفت یم.داد نسبت من به اریبر را یفکر یکارها

 ذهنت در آنقدر اما ینده انجام یکار عمال و ینیبنش نقطه کی به رهیخ

 در یآدم گفت یم. یبود مشغول را روز تمام نظرت به که یا کرده کار

 آرمان و عجول یادیز خودت برعکس که کند یم یزندگ مغزت

 یم یلیخ اریبر.کند ینم تیرها هم لحظه کی که یآدم. گراست

 !یلیخ..فهمد

 خودش با و کشد یم رونیب اریبر فکر از را من در شدن باز یصدا

 ساعت به.کند یم سالم و گذاردیم بشیج یتو را دیکل.کند یم مواجه

 !امروز آمد رترید هم ساعت کی.کنم یم نگاه



 را زیچ همه گرید حاال.ردیگ یم جان چشمم مقابل اش شناسنامه دوباره

 .دهم یم نسبت چارهیب کاغذ تکه دو آن به

 ؟یاومد رید چرا-

 کنم یم گوشزد.اندازد یم زیم یرو را اش کوله

 مرتب رو خونه تازه.اتاقت تو ببر فتمیک.یبشور جوراباتو نره ادتی-

 .کردم

 .دیگو یم حوصله یب

 .کن شروع بعد تو امیب در از بذار خب لهیخ-

 با کشان کشان را فشیک و رود یم بدهد یجواب آنکه بدون.زنم یم لبخند

 .برد یم خودش

 کنم؟ گرم ناهار اریبر-

 .خوردم چیساندو رونیب نه-

 اشتها ادیز.گذارم یم دهانم در و دارم یبرم ینان تکه.خداراشکر

 اریبر که یوقت.میبخور تییسکویب با تا کنم یم دم یچا شیجا به.ندارم

 دادم یم و کردم یم له ریش در را تییسکویب بود ماهه هشت،نه

 یم حسادت ریش و تییسکویب به کم کم که یحد تا! بود عاشقش.بخورد

 و تمام او محبت خواست یم دلم.نداشتم را چکسیه محبت من.کردم

 دستش از دمیترس یم.خواهد یم هم هنوز دلم.باشد من یبرا کمال

 .ترسم یم هم هنوز.بدهم

 و شد لیتبد یچا و تییسکویب به ریش و تییسکویب و شد بزرگ کم کم

 .ما یهردو عادت شد

 معمول طبق.کنم یم روشن را ونیزیتلو.شنوم یم را آب ریش یصدا

 انیم که یتوپ.کند یم پخش را فوتبال تکرار.ندارد یخاص ی برنامه

 .شود یم بدل و رد یرنگ یها کفش



 پوزخند من به نشده شیرایو یها ترجمه و ها مقاله.دهم یم لم مبل یرو

 یم زیم یرو یکاغذها و من حالت به ینگاه و دیآ یم اریبر.زنند یم

 اندازد

 استراحت؟ یاومد نکرده تموم کارتو هنوز تو شده یچ-

 .کن باور..صبح از کردم کار یکل..ام خسته یلیخ-

 ا؟یفکر کار اون از آها-

 .کنم یم پرت سمتش به را کوسن

 دایپ دختر ؟دوستیداشت فیتشر کجا.ایاومد رید نرفته ادمی.یاوهو-

 .میباش انیجر در هم ما بگو یکرد

 یساال و سن هم ی همه کار گهید یمهمون و لمیف و دختر دوست-

 .متفاوتم و خاص کار هی دنبال من.شده یتکرار..منه

 ؟یکنیم اختراع یزیچ یدار نکنه..یزنیم گنده گنده یحرفا-

 خندد یم

 تو که یزمان اون به برگردم که کنم یم اختراع زمان نیماش دارم اره-

 .رمیبگ رو فاجعه نیا یجلو ،یاومد ایدن به

 را تمیجد کنم یم یسع یول گرفته ام خنده همانطور و نمینش یم یجد

 میگو یکنم،م حفظ

 .ایشد پررو یلیخ اریبر-

 .خندم یم و کنم یم نگاهش چپ چپ.زندیم قهقهه

 تازه..هیخفن آدم یلیخ.یچیساندو هی میرفت.بودم دوستام از یکی با بابا-

 .شدم قیرف باهاش

 که یمهربان ال؛دختریثم.افتادم خودم یمیقد قیرف ادی به قیرف گفت تا

 فکر یب برادر عاشق



 

 با شیپ روز چند.رفت رانیا از و کرد ازدواج دیسع با هم آخر و شد من

 یزندگ دیسع با دخترشان و شده جدا دیسع از گفت یم.کردم صحبت او

 .است شده تنگ دلش فقط است خوب حالش گفت یم.کند یم

 

 راه درخت پر یها کوچه پس کوچه در مانیها قهقهه یصدا هنوز

 شور و شر من از الیثم مادرم قول به.چرخد یم ذهنم مدرسه،در

 ابانیخ به و کند شیآرا رنگ پر خواست یم دلش مثال. داشت یشتریب

 یادیز بلند پاشنه کفش و بست یم شیموها به یصورت سربند ای.برود

 وقت چیه آرش که بود من تر دخترانه ی مهین الیم ث.داشت دوست

 .خوب یلیخ..بود خوب الیثم.نشد عاشقش

 سر.رود ینم ادمی وقت چیه.بود خوب کرد یم تحمل را من که نیهم

 برگه یرو را ها جواب تمام من و بود نخوانده درس اتیادب آزمون

 دستم از ردیبگ آنکه از قبل اما کردم کینزد دستش به و نوشتم شیبرا

 روز آن.برداشت را برگه و شد خم و آمد استادمان بعد لحظه چند و افتاد

 خواست یم تقلب او که گفت.گفت را قتیحق و شد بلند آزمون انیم الیثم

 بود رفته میآبرو نظرم به.کرد ینم رییتغ یزیچ اما ندارم یریتقص من و

 .میداد تعهد دو هر.بود شده دار خدشه ام نوجوانانه غرور و

 شعر کتاب.دیخر میبرا کتاب کی اوردیب در دلم از آنکه یبرا هم الیثم

 یم که یوقت مخصوصا دادم یم جان شیبرا موقع آن که شاملو احمد

 : گفت

 رسیم باز بهم شاید

 خشكیدم ییدریا سان به من كه یروز

 فرسوده یقایق چون تو و

 ... یماند خاك بر



 عکس نیاول که همان.ام یسالگ هفده،هجده یداشتن دوست دختر...الیثم

 دست و گردنم دور دستش.گرفتم او با را ونیهما دیجد یعکاس نیدورب

 دیسع لبخند و مانیهردو قیعم لبخند و.ام نهیس مقابل شده قفل من یها

 شونده پزشک ی  باش عکاس ونیهما خودش قول به و..صحنه پشت در

 .دوست دو ماندگار ی لحظه از یبردار عکس حال در

 الیثم.میبگذار مان خانه وارید یرو شد قرار و میکرد قاب را عکسش

 یوارید ونیهما و من ی خانه اما گذاشت اش خانه وارید یرو را عکس

 ی نقطه در زیچ همه.میبگذار شیرو یعکس قاب میبخواه که نداشت

 .شد تمام شروع

 .ست یگرید تلخ شروع آغاز انیپا شهیهم و

 دیگو یم اریبر

 تو.میبر رانیا از کنه کمک ما به بتونه که بشه دایپ یکی اگر...یآل-

 ؟یکن یم قبول کمکشو

 میگو یم ماند نصفه افکارم نکهیا از یعصب

 .نه که معلومه-

 چرا؟-

 ؟!بشه ما یآرزوها نردبون دیبا یکی چرا.اس احمقانه چون-

 اندازد یم باال یا شانه

 .مثال یرخواهیخ و یدوست انسان یرو از-

 .یخودت دوست خودت فقط.ستین یا گهید انسان دوست یانسان چیه-

 ؟یچ بود اگه حاال...یول آره نکهیا-

 کشم یم میموها به یدست

 .بزن آخرتو حرف اریبر-



 خاراند یم را سرش

 ...رانیا از خوامیم من...نیبب...خب-

 کنم یم قطع را حرفش

 یک دونمینم که مزخرف فکر نیا اریبر..یشگیهم حرف همون باز یوا-

 ..کن رونیب سرت از رو مغزت تو انداخته

 خونه یرو دیبا فقط فعال میکن شرفتیپ میبخوا یلیخ ما زدلمیعز نیبب

 ؟یمتوجه... میکن فوکوس دنیخر

 محدود یساخت تو که یا یزندگ به خودمو خوامینم من..!نیآل نه..نه-

 ..کهیکوچ یلیخ..کمه یلیخ نیا..کنم

 ؟یستین یراض تو-

 شوند یم گرد شیها چشم

 نیا تو ؟یچیه آخرم یکن کار نهمهیا یا یراض واقعا؟ ؟یا یراض تو-

 نه؟یا ما م؟حقیکن یزندگ تیکبر یقوط

 ی نقطه یعنی میسادیوا االن که یینجایا یفهمیم ادیب ادتی گذشته اگه-

 .اوجمون

 !من نه تو، اوج-

 .شهیهم.آورم یم کم او برابر در من.بغض با.کنم یم سکوت

 شود یم تر آرام اش شده مردانه یکم یصدا

 .میبر ایب شد جور تیموقع اگر گمیم..که برم بذارم تورو خوامینم من-

 میگویم آرام

 ت؟یموقع کدوم-

 ؟یمتیق چه به اما.است خوب یبلندپرواز



 .ام خسته گرید.شیپ سال یلیخ.دادم من را متشیق

 .دهد ینم یجواب

 .ماند یم یقور در یچا و شوند یم خشک ظرف در ها تییسکویب

 و صدا و بلند قد یبرا نه.لرزد یم من دل و خورند یم خاک ها فنجان

 ی شناسنامه یبرا.اش یپرواز بلند یبرا...اش آرش به هیشب ی چهره

 .اتاقش در شده دایپ

 !خفن دیجد دوست آن و شیها آمدن رید یبرا

**** 

 امدهین او و ستادمیا است ساعت مین.کردم پارک کوچه سر را نیماش

 یم و دیآ یم جلو مدرسه در از یگندم پوست با یاندام الغر پسر.است

 دیگو

 د؟یاریبر منتظر-

 .دهم یم تکان سر و دارمیبرم را نکمیع

 .رفت نیماش هی با.رفت دیبرس نکهیا از قبل االن نیهم-

 افتد یم دستم از نکیع

 رفت؟ کجا-

 اندازد یم باال ابرو اش گونه الت و انهیعام لحن با

 .رفت نوریا از.گهید دونمینم اونو-

 یرو میها انگشت سر.دهد یم نشان را رو به رو ابانیخ دستش با و

 رندیگ یم نبض فرمان

 نش؟یماش بود یچ-

 .بود دیسف پرادو-



 یم باال را نیماش ی شهیش. گذارمیم میموها یرو و دارمیبرم را نکیع

 .دهم یم فشار گاز یرو را میپا و دهم

 

 تمام ها سال نیا تمام..کردم بزرگ را او من! نه...ستین احمق اریبر

 بودن احمق متاسفانه اما..ردینگ ادی او تا نباشم احمق که کردم را تالشم

 رشد ما با..دارد وجود تولد بدو از سلولش..ست یذات..ستین یاکتساب که

 یم عود گرانید از شتریب ها یبعض یبرا و. شود یم بزرگ و کند یم

 احمق یماریب کنند اعالم دانشمندان گرید سال چند تا کنم یم فکر..کند

 ینم خودش ماریب فرد نباریا اما.است تر خطرناک سرطان از بودن

 را جانم قصد کم کم که اریبر مثل درست.کشد یم را مقابلش رد،فردیم

 .دارد

 .کنم یم ریگ کیتراف در

 یلیخ..کنم یم نگاه ها نیماش به و شوم یم ادهیپ و کنم یم باز را در

 دستم از نکند تا نمینش یم زود.است ستادهیا یرنگ دیسف یپرادو جلوتر

 برود در دیبا چرا..برود در دستم از یکس چه دانمینم هم خودم.برود در

 .نگرانم همه نیا چرا و

 راه در بزرگ طوفان کی آرامش بار هر از بعد که کنم ینم عادت چرا

 با که ست یخوشبخت کوچک ی هیهد نیا که رمیپذ ینم است؟چرا

 یخوشبخت طعم آنکه یبرا ینگران و اضطراب یآورد،کم یم خودش

 .نزند را دل

 تحت اریبر.بودم گرفته حقوق تازه.اریبر یسالگ هشت تولد مثل درست

 و سالش و سن هم کودکان.بود گرفته قرار مدرسه برق و زرق ریتاث

 یبرا ماه کی. بودم کرده یزیر برنامه شیبرا.رنگارنگ امکانات

 یرو ادهیپ به صبح از.بود شنبه پنج.بودم کرده یزیر برنامه حقوقم

 یرو ادهیپ کردم یم فکر اوال.کردم ینم یرو ادهیپ وقت چیه من.رفتم

 .است کالس با یها آدم کار



 شدت از روز آن اما.نبود یرو ادهیپ یبرا ییجا ما ی محله هم بعد و

 حقوقم تمام که ماه نیا حتما کردم یم گمان.کردم را کار نیا یسرخوش

 میتوان یم هم ما که است یماه کنم یم خرج حیتفر و جشن یبرا را

 .میباش ها کالس با مثل یکم

 کی یحت و دمیخر یرنگ یها بادکنک.دمیخر گل.رفتم یرو ادهیپ به

 بادکنک نخ دنیخر یبرا یحت من.ها بادکنک بستن یبرا قرمز نخ قرقره

 یوقت و شدم یم رد.کردم یم عبور ها مغازه مقابل از.داشتم شوق هم ها

 شده رها زن کی کردم یم نگاه ها مغازه ی شهیش در خودم ریتصو به

 .بودند داده گل شیها زخم که دمید یم را یمادر.دمید ینم را نیغمگ و

 را یکنترل یمایهواپ همان.دمیخر شیبرا یاسفنج باب کیک روز آن

 او تا کردم نییتز را خانه ی همه. خواست یم که دمیخر شیبرا

 زاریب آن از شدت به من که اش عالقه مورد یغذا یحت.باشد خوشحال

 .پختم را بودم

 یم من که یرنگ اش یشاد رنگ اما شد خوشحال.آمدند خانه به ریام با

 با حال یب و داد لم مبل یرو کیک زیم سر شام، از بعد..نبود خواستم

 گفت کودکانه زبان همان

 .بده حالم من یآل-

 .شدند بسته کم کم چشمانش و شد سرخ واحد آن در و گفت

 .مینبود کالس با هم خودمان الیخ در گرید شب آن آخر ما و

 .م؛نهیگذراند را یزندگ یسخت به شهیهم میبگو خواهمینم

 الغر گرم صد یحت تواند ینم که است چاق آنقدر ما هیهمسا دختر مثال

 که کند یراض را اش خانواده تواند ینم اریبر دوستان از یکی ای..کند

 .دوستانه یمهمان کی به برود بدهند اجازه

 ای و شود ینم یراض خودش ی چهره از وقت چیخانم،ه بایز همان ای

 .کند ینم تیرضا احساس اش یبانک حساب یتو ادیز یها پول از یحت



 .هست هم ما از تر بدبخت یها آدم دانمیم ؛منینیب یم

 چیه که دمیرس معادالت نیا حل از یا نقطه به.آوردم کم اما دانم یم

 .کنم ینم دایپ یجواب

 یم گم را دیسف یپرادو یا لحظه یبرا فقط که ام شده افکارم غرق آنقدر

 .رمیگ یم شیپ را میمستق راه..کنم

 بیتعق را اریبر روز هر بشوم مجبور دیشا باشم کرده گمشان اگر

 پارک یابانیخ کنار که نمیب یم را یرنگ دیسف یپرادو...نه اما.کنم

 آن.شوم یم مطمئن پالکش دنید با اما باشد همان که ستمین مطمئن.است

 در یکس چرا اما.داشت هم دو و ستیب عدد.بود" ج" حروفش هم پرادو

 ست؟ین آن

 .شدم غافل یا لحظه فقط من.ها ابانیخ یشلوغ نیا به لعنت

 آن از هم لحظه کی نگاهم.نمینش یم منتظر و کنم یم پارک یا گوشه

 چه با اریبر یعنی.شود ینم برداشته پرادو آن و ها ساختمان و ابانیخ

 کار است؟چه مدرن و بزرگ یها ساختمان نیا از کی کدام درون یکس

 کند؟ یم

 باال میگلو تا شده مچاله کاغذ.شود یم مچاله کاغذ کی مثل قهیدق هر دلم

 .است شده گس دهانم.رودیم نییپا دوباره و دیآ یم

 میکرد مجبورش و باخت را نفره چهار یباز شرط الیثم که یوقت مثل

 خنداند را او دیسع آنقدر بعدش اما.سوخت شیبرا دلم چقدر.بخورد کاغذ

 بودم الیثم یجا به من اگر دمیپرس ونیهما از است ادمی.رفت ادشی که

 اصال من داد جواب او بخورم؟و کاغذ تا دیکرد یم مجبورم هم

 .یبباز تو گذاشتمینم

 .دمیخند من و

 هم من دیشا.زنمیم ضربه رنگم یب و کوتاه یها ناخن با فرمان یرو

 مارال یفانتز یها مو رنگ آن با را میموها.بزنم قرمز الک روز کی



 دیشا.بپوشم بلند یرنگ یها لباس خانم بایز مثل و کنم تیالیها مهربان و

 یها درخواست جواب اگر ای.وفتندیب ها اتفاق نیا کنم ازدواج ریام با اگر

 .بدهم را یریحص نیرام

 ای است بهتر آرامش توامان کننده خسته آور عذاب ییتنها نیا واقعا

 یخودگذشتگ از و اجبار سراسر که ینامنظم و شلوغ عاشقانه تیزوج

 ست؟

 را نیماش.ستین یخبر که است قهیدق پنج و چهل.کنم یم نگاه ساعتم به

 

. نمیب یم را اریبر که گذارم یم گاز یرو را میپا. بروم تا کنم یم روشن

 تنها و شود یم خارج پرادو همان مقابل ساختمان از اش یپشت کوله با

 فمیک شد راحت رفتنش از که المیخ.گذارمیم ترمز یرو را میپا.رود یم

 .روم یم و زنمیم چشمم به را نکمیع و دارم یبرم را

 چه دنبال دارم؟اصال را جرئتش.کنم یم مکث یا لحظه ساختمان مقابل

 بگردم؟ دیبا یکس

 ساختمان" نوشته ساختمان سردر که نمیبیم.دارمیبرم را اول قدم

 است؟ ماریب اریبر.دارم یبرم را دوم قدم" پزشکان

 قورت توانم یم یسخت به را دهانم آب یحت.شود یم مشت دستم

 پزشکان یاسام یتابلو مقابل را جانم یب تن.شوم یم ساختمان وارد.بدهم

 نایه،میتغذ متخصص یتوکل زیپرو.کنم یم رد را یاسام تمام.رسانم یم

 ،ییبایز متخصص رنجبر الیمان،لیزا و زنان متخصص یجبار

 به راست کی. کنم ینم نگاه را اش یلیفام.دارم یم نگه دست... ونیهما

 !پزشک دندان روم؛ یم تخصصش سراغ

 

 ...ونیون،همایکنم،هما یم تکرار بار چند لب ریز



 نرفت؟ شیآرزوها دنبال به او نجاست؟مگریا ونیهما

 د؟یرس شیآرزوها تمام شد؟به شد؟تمام چه

 را آمده است؟راه کرده دایپ کجا از را دارد؟او کار چه او با اریبر اصال

 با و ربط یب یها سوال خودم از. زنم یم حرف خودم با.گردم یبرم

 اگر. نمینش یم ساختمان یورود ی پله نیاول یرو. پرسم یم ربط

 نیا به نتوانم وقت چیه گرید دیشا نشوم خبر با انیجر از امروز

 .شوم یم بلند. میایب کوچه نیا به یحت ای و ساختمان

 شوم یم وارد.شوند یم خارج آن از یا عده و شود یم باز آسانسور در

 ادمی.کند یم حرکت یترسناک ژیق ژیق یصدا با.دهم یم فشار را دکمه و

 .دیآ یم

 مقابل مان خانه اطیح وسط دیسع ی شده له موتور یها چرخ یصدا

 .پدرم

 موتور ی الشه جان به یگوشت چیپ با و بود آورده را ابزار جعبه پدرم

 نگاه آرش به و داد یم نییپا را نکشیع هم یگاه چند از هر.بود افتاده

 خال قرمز دامن یرو و بستم را کتاب.دهد یم تکان سر و کرد یم

 زد تشر پدرم.گذاشتم ام یخال

. زد حرف دیبا. شهینم حل یکار کتک و دعوا با که یزندگ مشکالت-

 .زنهیم حرف داره مشکل باهاش که یکس با رهیم عاقل آدم

 آن با. زدیم حرف ها کتاب از بهتر چقدر زمیعز پدر کردم فکر من و

 .بود تر نیریش هم شاملو از من یبرا تندش زبان

 مشکالتم تا روم یم دارم حاال. ستدیا یم قلبم ضربان.ستدیا یم آسانسور

 .کنم حل حرف با را

 اگر.کنم یم نگاه را خودم.آورم یم رونیب فمیک از را کوچکم ی نهیآ

 کج را دهانش ندیبب را من اریبر اگر. پسندد ینم ندیبب را من خانم بایز

 زنند یم برق چشمانش ندیبب را من ریام اگر. یخوب دیگو یم و کند یم



 شدت از که نیهم میگو یم خودم...خودم اما. یخوب شهیهم تو دیگویم و

 .ست یکاف است سرخ یکم میها گونه تیعصبان

 یم نگه در زنگ یرو را دستم.کنم یم مچاله دستم در را لباسم نیآست

 زدن در از قبل اگر.خوانم یم بار هزار دیشا را پزشک اسم.دارم

 آمد رونیب اتاقش از شدم وارد تا چه؟اگر کند باز را در خودش

 و خودیب وقت شود؟آن یم چه باشد بوده یاسم تشابه فقط اگر چه؟اصال

 .ام داده تیزیو پول جهت یب

 یسع.شود یم باز کیچ یصدا با در.دهم یم فشار زنگ یرو را دستم

 یم ییدعا چه داشت اضطراب یوقت مادرم اورمیب ادی به کنم یم

 به ینگاه.شود یم رنگ پر ذهنم در اولش ی کلمه سه فقط اما.خواند

 یمنش.روشن یا قهوه مبلمان و کرم یها وارید.اندازم یم مطب یفضا

 را سرش یمنش.دارم یبرم یبلند یها قدم.است نشسته زیم پشت یجوان

 .دهد یم سالم یکمرنگ لبخند با و کند یم بلند

 د؟یداشت وقت-

 .اومدم چکاپ یبرا فقط.نه-

 .کند یم نگاه را دفترش و کند یم کج را اش خورده کیمات یها لب

 ای بفرستمتون ضیمر نیب تونم یم نمیبب دینیبش یول.میندار اصال وقت-

 .نه

 .دارم عجله کمی من فقط-

 .دهد یم تکان سر

 .فرستمیم ضیمر نید،بینیبش-

 کی انگار.کند یم درد سرم.نمینش یم ییجا و میگو یم یکوتاه ممنون

 شان تک تک.کند یم کیشل مغزم به را خاطراتمان تمام تفنگ با نفر

 .را



 سورمه مثل.دارد دوست را رهیت یها رنگ گفت یم او

 .من یموها ،رنگی،مشکیشمی،یا

 آدم تا.باشند روشن دیبا ها وارید گفت یم اما.ها مبل یبرا رهیت گفت یم

 کی خواهم یم گفت یم.آمد یم خوشش یلیخ عکس قاب از.ردینگ دلش

 میکن یم دعوا که ییروزها از یحت گفت یم.بسازم خاطرات از وارید

 یلیخ او.شود مشخص بدمان و خوب ی چهره تا. میریبگ عکس دیبا هم

 استکان هیشب یا یزندگ به من.کرد یم نگاه مان یزندگ به من از باتریز

 .بودم یراض هم پدرم ی کهنه ابزار جعبه و مادرم دار گل یقور و ها

 من یصدا اتاق داخل از یعنی.پرسد یم را اسمم.زند یم میصدا یمنش

 شنود؟ یم را

 !؟یکرد را کار نیا من با چرا..یکرد کار چه تو اریبر

 که ییروزها یوقت،حت چیه.نمانده تنم در یجان گرید.گذردیم یکم

 میها مقاله که ییروزها یحت ای شد یم رهیخ من به بایز مقابل نیرام

 .نبودم مضطرب و نگران حد نیا شدند،تا یم تلمبار هم یرو

 نیا شدت از برسم اتاق به تا شک بدون.ستدیا یم قلبم اسمم دنیشن با

 !افتم یم پس فشار

 که لرزند یم آنقدر لبانم اما.آمد ادمی مادرم یدعا..آمد ادمی.شوم یم بلند

 یول ستین درست دانم یم.کنم زمزمه توانمینم هم را کلمه سه همان

 .کنم یم مکث لحظه چند در کنار

 ..دیآ یم ادمی یول ستین درست دانم یم

 به ساده چه را میها خنده دیآ یم ادمی.میدیخند یم چقدر که دیآ یم ادمی

 .دیآ یم ادمی.کرد لیتبد اشک

 دادم اجازه خودم.برود تا گذاشتم شیها کارتون درون خودم را لشیوسا

 .کردم باز خودم را قفسش قفل.برود



 دیگو یم.زند یم در خودم ی شکسته قلب به یکس انگار که.زنم یم در

 باز را در نباشد ازین دیشا گرید حاال..است خودش شدم مطمئن..دییبفرما

 .کنم

 یم من یبرا.شود یم زمزمه گوشم در اخبار مثل خواندش یاب یصدا

 ..خواند

 ...ریش پوست اما پوستت پرنده، قلب تو قلب

 است؟ مرد همان در نیا پشت مرد کند؟که یم باور یکس چه

 فاصله در کی داشت دوستم و خواند یم شعر میبرا که یمرد و من نیب

 .قیعم زخم کی و.است فاصله عمر کی.است فاصله سال پانزده.ستین

 

 .کنم یم باز را در

 یم زمزمه دلم در را مادرم یدعا فقط..کنم هیگر ای بخندم دانم ینم

 اندامش.شود یم یطوالن نگاهمان. دارم را توانش گرید حاال..کنم

 !دیمو،سف تار چند شیموها کنار و.است شده تر درشت

 گرید.نترس.توست یهما همان نیا یآل میگو یم قلبم به.بندم یم را در

 .رفته شیپ سال پانزده او.برود ستین قرار

 .سالم-

 یم یا خفه یصدا با را گفتنش سالم.کند یم اخم نامحسوس

 یعاد کنم یم یسع.کند یم رها زیم یرو یعصب را خودکار.شنوم

 .کنم برخورد

 .اومدم چکاپ یبرا-

 .تیونی به کند یم اشاره دست با.کند ینم نگاهم

 .اونجا دینیبش دییبفرما-



 نگاهش خوب من اما کند ینم نگاهم.دارم یبرم دوشم یرو از را فمیک

 یتو ی حلقه و..شیها دست..راهنشیپ..شیموها.. صورتش به.کنم یم

 .انگشتش

 را شیها قدم یصدا.تیونی یرو خوابم یم میبگو است بهتر اینم،ینش یم

 .شنوم یم

 روشن را چراغ صورتم به یکوتاه ی رهیخ نگاه با.ستدیا یم سرم یباال

 .دارد یم نگه صورتم یرو را نور و کند یم

 .اند انداخته جا چشمانش کنار عمق کم خط چند

 یم جذاب یسالگ چهل در که هاست مرد آن از ونیهما گفت یم الیثم

 بتواند که نیهم اما باشد نرفته فرانسه او ییدا مثل دیشا گفت یم.شوند

 .ست یکاف بزند حرف فرانسه

 ما.نداشتم رفتن به یلیم چیه دیکش شیپ را فرانسه حرف که ونیهما

 میتوانست یم هم نجایهم.میبخر متیق گران عطر میتوانست یم هم نجایهم

 ..هم کنار..هم با..میبنوش قهوه میتوانستیم هم نجایهم.میبزن قدم باران ریز

 به که ییها مقاله تمام از من و بزند قدم سیپار در او نکهیا نه! تنها نه

 .بشوم متنفر کردم یم ترجمه و خواندم یم دیبا و بودند فرانسه زبان

 من.بودند رفته برادرم و مادر و پدر.بود رفته ونیهما.بود رفته الیثم

 به.بمانم بودم مجبور اما بودم شده متنفر خودم از.بمانم بودم مجبور

 چرا..نکردم فرار وقت چیه چرا دانمینم..بود چه دانمینم که یزیچ خاطر

 چکسیه یبرا یشود؟وقت یم چه بود مهم میبرا چرا..دادم یم تیاهم

 .نبود مهم

 مجبورم یزندگ تمام اما بودم متنفر تنها و بدبخت یها آدم از میزندگ تمام

 یم را ییتنها دادم نشان.نباختم من اما.کنم یباز را آدم همان نقش کردند

 یزندگ و نواخت خود ی وهیش به را ییتنها شود یم.داشت دوست شود

 .کرد



 ازین یکش عصب به دندوناتون از یکی اما.دیدار یخوب یدندونا-

 د؟ینکرد احساس رو یدرد چطور.داره

 و پشت پر ها موقع همان مثل شیموها.زند یم را چشمم اش حلقه نور

 هم حاال.بود جلوتر من از پله کی انضباط و نظم در شهیهم.است مرتب

 .هست

 وقت دیبر دیبا.بدم انجام براتون کارو نیا ندارم وقت االن هرحال به-

 .دیریبگ

 .کند یم خاموش را چراغ و آورد یم رونیب دهانم از را یفلز ی لهیوس

 .اندازد یم زباله سطل داخل را شیها دستکش

 یم مرتب را شالم. نمینش یم و شوم یم بلند.رود یم زشیم سمت به

 .کنم

 ون؟یهما-

 .کند یم مکث

 ؟یدار کاریچ اریبر با-

 .شهیهم مثل.است آرام.کند یم نگاهم

 .ندارم اون با یکار من-

 دهیکش طول کارش دانشگاه گفت که هم روز آن.ستین یخوب یدروغگو

 کی فقط پدرش با صحبتش گفت که روز آن یحت.نبود یخوب یدروغگو

 یحت.نبود یخوب یدروغگو هم بوده مان یزندگ درمورد یعاد صحبت

 ...رود ینم جا چیه من بدون گفت که یوقت

 .کنم یم مرتب را میمانتو.شوم یم بلند

 .رونیب اومد نجایا در از که دمید-

 کنم؟ باور دیبا.اند نیغمگ چشمانش.ندینش یم



 .کنم کمک بهش خوامیم-

 .اوست خود کند کمک را ما ندارد حق که یکس تنها.کند یم ام یعصبان

 خواست؟ کمک ازت خودش-

 .چرا بعدش یول.نه اولش-

 یم حرف شمرده و آرام ردیبپذ را حرفش آدم خواهد یم هروقت

 .کند یم بد را حالم شود یم ها خوب آدم مثل یوقت.زند

 میگو یم رک و کنم یم نگاه چشماش در رهیخ

 ؟یاومد چرا-

 .نداشت انتظار انگار.دیآ یم بدش.خورد یم جا

 بهتون و جلو امیب خودم بودم مجبور من یفرستاد پس پوالرو تمام یوقت-

 .کنم کمک

 و من..بخواد کمک یکی که کنهیم دایپ یمعن یوقت کمک.ینداشت حق نه-

 .مینخواست کمک وقت چیه تو از میباش خواسته کمک یهرک از اریبر

 .نیآل نرو تند-

 .یرفت تند هم یلیخ.یرفت تند تو.نرفتم تند من-

 کشم یم ام یشانیپ یرو را دستم کالفه

 .یبد اریبر نشون خودتو حاال ینداشت حق-

 .ستمین وید من-

 کنم یم زمزمه

 حساب تو ومدیم پول همه اون هرماه سال چهارده بعد هوی چرا بگو پس-

 ...من

 .زنمیم خنده به هیشب یپوزخند



 ...یفرستاد پس رو همه هم تو و-

 کنم یم قطع را حرفش

 نه؟ یریبگ ازم ارویبر ی؟اومدیبرگشت یچ یبرا-

 من دست از دیبگو خواست یم یوقت.کشد یم صورتش به را دستش

 .کرد یم پوف و دیکش یم صورتش به را دستش شده کالفه

 د؟یدیم منو دینبا چرا آخه..!نه نه-

 فرق یبرا..ات یمال وضع و تیموقع خاطر به میبگو خواهدینم دلم

 ...همه با داشتنت

 خواسته؟ یکمک چه ازت اریبر-

 .دیلرز سوال نیا دنیپرس موقع میصدا فهمم یم خودم و

 دو انیم خط کی کند یم اخم یوقت هم هنوز.ردیگ یم را نگاهش

 و حساب اگر.یگفت یم راست چقدر.الیثم تو به لعنت.افتد یم شیابرو

 سالش چهل کینزد گرید حاال او باشد درست سالم پانزده نیا کتاب

 .سال هشت و یس قایدق.است

 من درمورد زویچ همه اون.بره رانیا از کنم کمکش خواسته ازم-

 تو... دونستیم

 

 .یبود گفته بهش زویچ همه

 .نشود مشخص بغضم که خندم یم.خندم یم.کند یم نگاهم پرسش با

 .یریبگ ازم یندار حق رو یکی نیا.یکن کمکش یندار حق-

 ..نیآل-

 مهم گهید ینموند و یرفت که یهرچ یبرا..کن صبر ونیهما نه-

 .ستین تو یجا نجایا...  یبرگرد یندار حق اما..ستین



 پرسد یم ینیغمگ یصدا با

 کجا؟ قایدق-

 بده آدم تو بگم کردم تالش سال پونزده..اریبر و من.ما یزندگ تو-

 ...یداد زجرم که یبود یاون تو..یا

 بوده؟ نیا از ریغ مگه-

 .شود یم سفت درد از ام نهیس ی قفسه

 !ستین یخوب نیا چون..چکسیه حق در..نکن یخوب هم حاال پس-

 ..داره حق بچه اون-

 میگو یم حرفش انیم دوباره

 .نکن کمکش..شیریبگ ازم یندار حق..منه حق اون-

 یم سیخ یزدن پلک با میها مژه. جوشد یم چشمم کنار یکوچک اشک

 .شوند

 .روم یم در سمت به

 ...یآل-

 گردم یبرم.دارم یم نگه در کینزد را دستم

 .نکش گاریس-

 

 جهان کی در او انگار.میدار فاصله چقدر.کنم یم نگاهش که حاال

 .گرید یجهان در من و ستادهیا

 نه..یواشکی یها یسوار موتور آن نه.ستین من یهما از یخبر گرید

 .نیریش یانتظارها و دور از یها خنده

 .داد لمیتحو دادم پس را خودکارش یوقت که یلبخند آن نه



 یگرید ی ارهیس در اگر هرکدام که میمتفاوت ی ارهیس دو از ما حاال

 شب یبرا.شده تنگ دلم کنم یم اعتراف.میمان ینم زنده میباش

 هم در ها اخم و نبود یمیصم چکسیه با چکسیه که یخواستگار

 با او و دادم تکان دست شیبرا پنجره پشت از رفتن موقع اما بودند،

 و نه گفتن یم همه و نبود یراض چکسیه که آن یبرا.زد چشمک لبخند

 دنید بهانه به که ییها عصر یبرا.است شده تنگ دلم بله، میگفت ما فقط

 یصورت یها گل هوا یب او و خواندم یم کتاب شیبرا و رفتم یم الیثم

 و است خسته یخوان شعر از گفت یم و ختیر یم کتابم انیم را زیر

 میبگو او به من که است تنگ دلم..خواهد یم را تیواقع در یزندگ دلش

 یم خرج که یذوق تمام یبرا است تنگ دلم.باشد خودش مواظب

 الیثم که ینفر دو خودمان،همان یبرا..او یبرا..خودم یبرا دلم..کردم

 .است م،تنگیشو یم خوشبخت دارد نیقی گفت یم

 گرید من زیچ همه..باشد تواند ینم و ستین او گرید من زیچ همه اما

 .کردم انتخابش خودم.است اریبر

 سیخ یها لکه نیا که است بیعج.دارم یبرم فرمان یرو از را سرم

 .نکردم احساس دردم دندان مثل را

 برگشتنش راه و کردم باز را رفتنش راه خودم که یکس.آمد یم دینبا او

 من و دهیرس شیآرزوها تمام به او که حاال نه..برگردد دینبا مسدود، را

 اش ادامه ییتنها نکردم جرئت وقت چیه که یراه..راهم یابتدا همچنان

 .بدهم

* 

 !دیبا باشه، دیبا یکس عشق تن لمس واسه

 .رهیبگ نهیس یرو به اتویخستگ سر که

 ....رهیبم تیسادگ واسه هات، یدلواپس یبرا

* 



 باز هم را انار کی.فروشد یم انار ابانیخ کنار یا کهنه رنگ یآب وانت

 ی دانه ستین معلوم.بخرند و نندیبب را بودنش سرخ مردم مثال که کرده

 .شود یم ختهیر دور و است انار نیا در یا چارهیب کدام یبهشت

 انار عدد کی که روز همان.خورد ونیهما که را من انار یبهشت ی دانه

 را انار تا و نشستم ها پله کنار و گذاشتم رنگمان یآب یسفال ظرف در را

 بهشت از را من سهم بود آمده.بود خودش.زدند را در زنگ کردم باز

 شروع و برداشت دید را انار تا.نشست.داخل آمد.کند خود مال و ردیبگ

. است من انار که زدم غیج بودم،پس شاد ها روز آن.خوردن به کرد

 .دیخند

 .هما منه انار-

 .برد باال و گرفت دستش در را انار

 .منه مال گهید-

 دونه از یکی چون بخوره خودش ته ته تا انارشو دیبا هرکس گنیم-

 .هیبهشت ی دونه هاش

 ه؟یچ گهید یبهشت ی دونه-

 نداد اجازه اما میبگو که کردم باز دهان

 زمان نیماش یها هیما تو زیچ هی.داستانشو بزنم حدس خودم سایوا نه-

 ست؟ین

 ام یرنگ رنگ یها النگو به نیمز یها دست و انداختم باال را میابروها

 .زدم کمرم به را

 است؟ افسانه-

 .نه یعنی که دادم تکان سر باز

 .بهشت برتت یم.یبهشت ی دونه.روشه اسمش بابا-



 ره؟فکریم شهیم حل دونه هی نیا با ینید احکام گناهو همه  نیا پس-

 !نکنما

 اندازم یم باال یا شانه

 به مامانمم..مامانم به بابامم.. گفته بابام به جونم مامان.دونمینم گهید من-

 .گفت ایآل و آرش و من

 .بخورم آخرشو ی دونه تا خودم شد واجب پس خب-

 دارم استرس من.مینکرد باز رو کارتونا از کدوم چیه.ختسیر بهم خونه-

 منو؟ انار ؟اونمیبخور انار یخوایم تو اونوقت

 در مطمئنا من یبهشت ی دانه.نشد اما رمیبگ را انارم کردم یسع دوباره

 سقوط بار هر من و کرد پرواز او چون.خورد ونیهما که بود انار همان

 .شدم پرت نیزم یرو به و کردم سقوط بارها نیزم یرو از. کردم

 اون از نه.است گهید آدم هی به متعلق یآدم هر نوشته نجایا!ونیهما-

 مونیزندگ تمام که داره وجود همه یزندگ تو یآدم هی یعنی!ها نظرها

 ام یک به متعلق من.کارامون و ذهنمون تمام.میکن یم اون صرف رو

 ؟یعنی

 !من.من.من.. من سهم..من حق..من خود..خودم خود خود-

 .دیبوس یطوالن و قیعم را میها لب بعد و ام ینیب نوک اول و

 موقع آن تا که بودم یاریبر به متعلق من.نبودم او به متعلق من.نبودم اما

 یم یزندگ خودش با میکرد یم فکر که یاریبر.بود امدهین ایدن به هنوز

 خودمان قبل از ما.نبود او ریتقص.کند یم درست را زیچ همه و آورد

 یم حاال و میبود شکسته را ها شهیش.میبود کرده خراب را زیچ همه

 چیه.شد ینم.میبچسبان را ها آن دوباره یمحکم یرنگ چسب با میخواست

 .کند ینم اولش روز مثل را یزیچ یمحکم چسب

 



 .رسانم یم ایآل ی خانه به چطور را خودم فهمم ینم

 من یبرا دارد یسع که ایآل با تند تند تاب، یب و ام نشسته مبل یرو حاال

 حرف.زنمیم حرف کند، گوش من یها حرف به همزمان و اوردیب یچا

 .منم اش ندهیگو تنها که ییها

 شه؟یم باورت..ایآل دمید رو ونیهما من-

 چقدر اون دونستینم اون؟مگه سراغ بره کرده جرئت چطور اریبر-

 بده؟

 .اههیس بختم نقدریا چرا ؟منیشدن؟کجا؟ک آشنا یجور چه اصال-

 نفس.رمیگیم دستش از را ینیس و دهد یم لم مبل یرو یسخت به ایآل

 دیگویم زنان نفس

 فکر شهینم که ینطوریا. بکشم نفس منم بذار بکش نفس قهیدق هی. یوا-

 .کرد

 .شوم ینم بند جا کی اضطراب از

 .من به بگو نویا..ایآل کنم کاریچ من بگو-

 گذاردیم میپا یرو را دستش

 یجور چه نجایا تا اصال..یندار که رو و رنگ.بخور یزیچ هی فعال-

 ؟یاومد

 کنم یم زمزمه

 !دونمینم-

 یچ فهمم ینم اصال من و دهد یم خوردم به کیک و یچا زور به ایآل

 .خورم یم و نوشم یم دارم

 دیگویم ک،یک ،از پر یدهان با بعد

 .کن فیتعر حاال خب-



 ..ونهیهما سر ریز مطمئنم من و..یواشکی..ارتباطه در ونیهما با اریبر-

 هی تو یبرا ونیهما نیبب..کنه داشیپ خواسته اریبر دی؟شایدونیم کجا از-

 قضا از که سابقه ی عمه شوهر هی اریبر یبرا..اس خوره لولوخور

 مجبور رانیا از رفتن یبرا و هست پزشکم دندون و پیخوشت و پولدار

 .جذابه اون یبرا همش نایا یول متاسفم.کنه ول زنشو شده

 خوره لولوخور م؟حتمایچ من وسط نیا اونوقت دیجذابه؟؟ببخش کجاش-

 !منم

 من..بکنه نکارویهم اومده که دونمیم.رهیبگ من از ارویبر نداره حق اون

 .انداخته ارمیبر سر تو رو رفتن فکر حاال..بود شده آروم میزندگ تازه

 .ینبود ینجوریا که تو..باش آروم کمی-

 میگو یم ندارم خودم یرو یکنترل اصال که یحال در و جان یب

 بود؟چرا نرفته مگه اصال.سال پونزده بعد...برگشته هما ایآل-

 .اه...برگشت

 حیترج تو به اونو وقت چیه ارمیبر باش مطمئن..شهیم عوض زیچ همه-

 .دهینم

 .داده که فعال-

 میگو یم و کنم یم ایآل به معذب ینگاه مین

 .کرده ازدواج-

 کند یم اخم

 ؟یدونیم کجا از-

 .کشم یم یآرام نفس.کنم یم نگاه خودم یها دست به

 .بود دستش حلقه-

 ؟یعنی بود دستش حلقه یهرک-



 .هست که یهرچ..بابا کن ول-

 رفت ینم ونیهما اگر نکهیا و بود اریبر فکرم تمام ناقابل سال پانزده

 .شد یم چه

 داشته هم بچه دیشا یحت. است خوشبخت.دارد را خودش یزندگ او حاال

 ..خواهد ینم بچه گفت یم که یونیهما همان.باشد

 .اند زنده میبرا اول روز مثل شیها جمله هنوز

 .میکن ریدرگ را خودمان فعال خواهم ینم گفت یم

 .کرد شرفتیپ بچه با شود ینم گفت یم

 .نیهم.برود خواست یم بود؛ بهانه

 چطور؟ دانم ینم اصال اما.بگذارم او با یقرار است بهتر دیگو یم ایآل

 .کنم صحبت اریبر با دیبا اول

 .شوم یم بلند مبل یرو از

 کجا؟-

 .برم دیبا-

 دیگویم درم کنار یوقت درست

 .داره گناه..اس بچه..یکن دعوا اریبر با ینر نیآل-

 .رومیم یحرف چیه بدون و دهم یم تکان را دستم

 را ساعته مین راه خواهمیم و کنم یم یخال نیماش گاز سر را حرصم

 .بروم ربعه کی

 جغد کیموز ویراد. شود یم کیتراف بالفاصله.بارد یم یزیر باران

 من فرهاد.کنم یم اش خفه زود.کند یم پخش را فرهاد ی خورده بارون

 نفره پنج ما ی خانه گفت یم شهیهم مادرم.اندازد یم پدرم ادی را

 ..فرهاد و ایآل آرش، من، پدرم، و او.است نفره شش.ستین



 را لرزانم نفس.نکنم گوش دیآ ینم دلم.کنم یم روشن را ضبط دوباره

 .فرستم یم رونیب

 را دلم حرف کاش تیموقع نیا یتو.شده خسته ها یکیتار از دلم دیگویم

 .زدینم

 با تلفن پشت مادرم. بودم گرا درون و ریگ گوشه.بود که سالم زدهیس

 بد و است بلوغ دوران گفت یم بود یکس چه دانم  ینم هم هنوز که یکس

 .گذرد یم گفت.ام شده اخالق

 به نییپا درجه یبداخالق از فقط.گذردینم وقت جیه.نگذشت وقت جیه

 !مان همه.میدیرس باال ی درجه یبداخالق

 در بود قرار.کردم شرکت مدرسه جشن یبرگزار در پدرم اصرار به

 حالم.کردم ینم حفظ را شعر استرس شدت از ها شب.باشم سرود گروه

 را کاغذ پدرم شب کی.خورد یم بهم شیشعرها و کاغذ تکه آن از

 تخت یرو کنارم و برداشت را کاغذ.کرد دایپ شده مچاله زمیم ی گوشه

  گفت و دیخند. نشست

 ؟یکرد یخال چارهیب کاغذ سر رو حرصت چرا-

 انصراف و بروم باشم،خب سرود گروه در خواهمینم اگر گفت پدرم

 .ست یمانیپش کی یانصراف هر گفت اما.بدهم

 وجود به ما در قیعم گودال کی فرار هر.است اشتباه کی یفرار هر

 .شود ینم درست وقت چیه که آورد یم

 افت کردن فرار من یبرا.کردم حفظ شب همان را شعر

 دیبگو چه دانست یم پدرم.بود خواسته من از پدرم که مخصوصا.داشت

 .سرود در کردن شرکت به کند مجاب را من که

 تیجمع پرده کنار از و بودم ستادهیا سالن میعظ ی پرده پشت جشن روز

 یبرا سالن داشت یابهت.بودند نشسته ها مادر و پدر.کرد یم نگاه را

 .خودش



 گرفته ام هیگر استرس شدت از.بودند آمده هم ایآل و مادرم و پدر

 یقو.نترس گفت یم باز و آمد یم.پشت آن آمد یم پدرم کاش.بود

 .نکن فرار.باش

 انصراف میبگو تا..نکردم فرار من گفتم یم او به و بود االن پدرم کاش

 .کردم شرکت سرود آن در...ندادم

 را پدرم انتظارات دیبا کردم احساس یزندگ تمام در من که شد نطوریا و

 

 شهیهم و رمیبگ عهده به من دیبا را ها تیمسئول تمام.کنم برآورده

 .باشم نیبهتر

 فرار مادرم و اریبر از من.دهد ینم جواب نکردن فرار شهیهم اما

 بارها نشوم مانیپش نکهیا یبرا..  نکردم فرار ونیهما رفتن از.نکردم

 من هرچند. گردد یم بر و رودیم گفت..نداد جواب اما..نرود که گفتم

 .نکردم حساب حرفش یرو وقت چیه

 .مقابلم پرد یم اریبر.کنم یم باز را خانه در

 ؟یبود کجا-

 از را آب ی شهیش و گذارمیم اپن یرو را فمیک.کنم یم نگاهش فقط

 شهیش از را آب  بودم گفته اریبر به که دیآ یم ادمی.دارم یبرم خچالی

 .زمیریم آب خودم یبرا و دارمیبرم یوانیل. نخورد

 .کند یم نگاهم فقط اریبر و نوشم یم آب

 ؟یآل یخوب-

 یم هیتک اپن یرو را میها دست.گردانم یبرم خچالی به را شهیش

 .تر آرام انگار است سرد میگلو که حاال.کنم یم نگاهش.دهم

 ؟یدار آمد و رفت ونیهما با یک از-

 .کنم یم زیر را چشمانم



 .بودم مطبش تو االن من چون یبگ دروغ یتونینم-

 کند یم یظیغل اخم

 شش؟یپ یرفت-

 میگو یم مسخره به

 شدن؟ یرتیغ العقل ناقص یشد؟آقا یچ اوه-

 .نشه کینزد تو به وقت چیه داد قول اون-

 .باال رودیم یکم میصدا

 یذاریم قرار و قول من درمورد باهاش که یکینزد بهش چقدر مگه-

 ار؟یبر

 .ندینش یم مبل یرو و رود یم

 .است شده زده خجالت دانمیم.گذاردیم صورتش یرو را شیها دست

 .ماهه چند-

 اومد؟ اون ای سراغش یرفت تو-

 دهد یم جواب گرفته ییصدا با

 اولش..کرد یمعرف خودشو. دمشید مدرسه در یجلو بار هی..اومد اون-

 .شدم نشیماش سوار منم و کرد اصرار اما خواستمینم

 یآل دیشا ینگفت خودت شیپ.یکرد پنهون من از یکرد جایب یلیخ تو-

 پنهون تو اما..اریبر گفتم بهت قتویحق ی همه بشناسه؟من بهتر اونو

 یزیچ تو خواستینم دلم بود سالت هفت یوقت یحت من..من از یکرد

 چقدر ؟منینگفت من به مهمو ی مسئله نیا تو حاال..تیزندگ از یندون

 بودم؟ گفته تو به ونیهما درمورد

 تند است شرمنده دیبگو ای و کند هیتوج را اشتباهش کار خواهد یم یوقت

 زندیم حرف تند



 برام اون..ستین بد یکن یم فکر تو که اونقدر ونیهما خدا به نیآل-

 ..کرد فیتعر

 شود یم شتریب و شتریب تمیعصبان

 .بودم گفته زویچ همه که قا؟منیدق رو یکرد؟چ فیتعر برات-

 بهش پدرش گفت..بره بوده مجبور گفت اما زد تورو یها حرف..آره-

 ..تونستینم اون و بوده تیموقع نیبهتر.. بره دیبا که آورده فشار

 از چون!خواستینم..میکن بزرگ رو تو باهم و بمونه من با تونست ینم-

 .بود متنفر تو از..بود متنفر ها بچه

 گفت؟ بهت نویا

 دیگو یم نیغمگ و تر آرام

 .بده دست از فرصتو تونست ینم گفت-

 .خندم یم بهت با

 مجبور موندن ای رفتن یبرا چکسیه که نهیا تیواقع یول متاسفم-

 خواستن به فقط..آدمن خود دست که هستن یزندگ یانتخابا یلیخ..ستین

 ..داره یبستگ خودمون

 که ییحرفا به ؟اصالیبد حق آدم نیا به یتونیم یجور چه تو اریبر

 ؟یکرد فکر زد بهت

 کنم یم زمزمه و رومیم راه و زنمیم کمرم به را میها دست

 .هیعوض هی اون-

 .کنه کمک ما به خوادیم فقط اون-

 .کنه یم اش خفه داره وجدان عذاب چرا؟چون-

 



 یم نیزم یرو شیرو به رو.باشم آرام کنم یم یسع و کشم یم ینفس

 نمینش

 هر به.یکن یم قطع رو یداشت باهاش که یا رابطه هر..زدلمیعز نیبب-

 ونیهما از..باش مطمئن..ستین دیمف ما یبرا ارتباط نیا..بوده که یلیدل

 .برسه ما به یریخ ستین قرار

 زن اون مزون تو یبر تو نذاره که اونقدر..نیآل پولداره اون اما-

 بدم من..تو به بچسبونه خودشو ادیب همش شوهرشم و یکن کار ختیر یب

 از کدوم چیه به میدونیم که ادیم بدم..یکن یم کار نقدریا ادیم

 .میرس ینم آرزوهامون

 که یسادیوا ییجا قایدق م؟تویرس یم آرزوهامون به ونیهما با گفته یک-

 دیکل گهید ونیهما کردم یم فکر که یوقت..سادمیوا شیپ سال پونزده من

 .بزنه جا تونهیم االنم.. زد جا ساده یلیخ.نبود یول..مهیخوشبخت

 دیگویم بلند بلند و شود یم بلند کالفه و یعصب

 سرم از دست. یریبگ میتصم برام تو خوامینم بار نیا..نیآل نه نه-

 .بردار

 .کوبد یم را در و رود یم اتاقش به و

 یم را در چرا که نزنم داد و نروم تا کنم یم مشت حرص از را دستم

 فمیک داخل از گاریس پاکت.آورم یم در را رونمیب یها لباس.کوبد

 در شود یم تکرار دوباره"نکش گاریس" ی جمله.کند یم ییخودنما

 .بندم یم را فمیک پیز و کنم یم یپوف.گوشم

 سر از و است نشسته اپن یرو پختم که ییغذا.کند یم تاک کیت ساعت

 دیشا.دهم یم هیتک بالکن کنار وارید به.شود یم بلند بخار من مثل هم او

 زند یم تشر ذهنم.بدهکارم خودم به یخوشبخت کی دیشا.خودخواهم من

 ؟ یمتیق چه به

 !شو خفه که زند یم تشر شتریب دلم و



 میگو یم در کنار.روم یم اریبر سراغ به

 برم تا من به ؟بدهیدار که رو ونیهما ی شماره..اریبر خب لهیخ-

 .رونیب یایب که وقتشه االنم..کنم صحبت باهاش

 دیگو یم در یال از.کند یم باز را در که گذرد یم یکم

 واقعا؟-

 یم اما نه ای بزنم حرف دوباره ونیهما با توانم یم دانم ینم.دانم ینم

 نیا از تر عاقل او.آمد کنار اریبر با شود ینم دعوا و جنگ راه از دانم

 .هاست حرف

 رودیم.کند یم باز کامل را در.زند یم یپررنگ لبخند.دهم یم تکان سر

 سدینو یم حفظ از تند تند یکاغذ یرو.رشیتحر زیم سراغ

 .اش خونه هم ینییپا.. مطبشه شماره یدوم..لشهیموبا که ییباال-

 !ام شوکه واقعا گرید

 اش؟ خونه-

 دیگو یم خجالت با.کنم یم نگاهش منتظر.دهد یم دستم به را کاغذ

 .اش خونه رفتم بار هی.آره-

 کند یم نگاه هال به

 .مردمیم داشتم.جون ؟آخیپخت شام-

 در چهارچوب به. گذارد یم تنها بهت با را من و رود یم کنارم از و

 میگو یم تفاوت یب.دهم یم هیتک

 !یدید زنشم پس-

 دیگو یم کشد یم غذا خودش یبرا که همانطور

 زنش؟-



 مگه؟ داره زن..دونمینم..نه

**** 

 " یبزن زنگ ونیهما به نره ادتی"

 یبرم تختم کنار زیم یرو از را اریبر ی نوشته دست کاغذ

 .شوند یم باز زور به سردرد شدت از چشمانم.دارم

 هم شد؟آن ما یزندگ وارد یک ونیهما اسم.دهم یم بدنم به یقوس و کش

 .پررنگ نقدریا

 ینم.بخوابم باز شد یم کاش.کنم یم فرو سرد بالش ریز را دستم

 یها انگشت.زنمیم کنار را پتو.دهم یم ورزش را گردنم.بروم دیبا.شود

 دیبا من.ردیگ یم ام خنده.دهم یم تکان روز هر عادت مثل را میپاها

 !چلم و خل یکم من.گفت یم راست آرش.شدم یم یبستر مادرم یجا

 را صورتم تا روم یم و زنمیم را یبرق یکتر ی دکمه.شوم یم بلند

 .نندینش یم میها مژه یرو آب زیر یها دانه.میبشو

 .بروند و زندیبر کوچک یاشک مثل تا زنم یم پلک

 خودش یها خنده یصدا نکهیا.باشد افتاده اتفاق یآدم هر یبرا کنم فکر

 ستین من ریتقص.ستین حاال که یکس.بود یکس با یوقت.اوردیب ادی به را

 باز باشم کرده فراموش و باشم نداشته دوست را ونیهما هم هرچقدر که

 .افتم یم ادشی

 تمام یبرا.میبود کرده یزیر برنامه مانیها لحظه تک تک یبرا ما چون

 یکاف و.اتفاقات تمام و خانه یها گوشه تمام یبرا.مان خانه یها وارید

 ادمی خودمان تا ست یکاف...نمیبب ایبشنوم، را ها آن از یکی اسم فقط ست

 .دیایب

 نگه دست.است بس گفت یم و گرفت یم را من آمد یم دیبا نفر کی

 یم دیبا بهیغر کینفر، کی.باش هم ندهیآ فکر به.نساز خاطره نقدریا.دار



 یم را من دیبا دمیخند یم ونیهما آغوش در که ییها وقت همان.گفت

 .رونیب کرد یم پرت قدرت با و گرفت

 

**** 

 

 .یخاکستر یها آدم..یخاکستر طیمح..یخاکستر یها وارید

 دیشا.ندارد یفرق چیه مارستانیت درون و رونیب.امروز یها یزندگ مثل

 یوانگید که ترند عاقل.باشند تر عاقل یحت وارید طرف نیا یها آدم

 آدم خواندم ییجا کی.کردند انتخاب یزندگ ی ادامه یبرا را محض

 .است تر آسان شیبرا یزندگ باشد تر وانهید هرچقدر

 ام هیگر اطیح انیم کباری یحت..دمیترس یم طیمح نیا از اول یروزها

 کم اما..تلخ و یخاکستر یها حس و بهیغر یبو نیا از.ترس از..گرفت

 فضا نیا غبار به.شد یخاکستر دلم که آنقدر..شد تر یعاد زیچ همه کم

 .کرد عادت

 رشانیناپذ انیپا جنون نیا با ها آدم نیا کنم یم احساس ها وقت یگاه

 با.دارند یعالم هم ها نیا دیگو یم ایآل.. شناسند یم را من گرید

 .اند خوش خودشان

 ای کردم یم قیتزر هوا آمپول کی شان تک تک به بود من به اگر اما

 مطلق،همه آرامش خواب،در در تا ختمیر یم سرمشان در ییدارو کی

 ها نیا مرده یها انسان یایدن در ای یمواز یایدن در دیشا.شود تمام زیچ

 .کنند یم اداره را جهان

 یا پرده.سرد رنگ با ییها وارید.کند یم باز را مادرم اتاق در پرستار

 .زندیم ذوق یتو که رنگ کم یصورت



 به رو پرستار.محکم و بلند یها لهیم با یا پنجره و یفلز تخت کی

 دیگویم اجبار یرو از و یمصنوع لبخند با مادرم

 .شانسته روز امروز.اومده دخترت-

 یب و مظلوم همانطور مادرم.کند یم محکم را اش یروسر ی گره و

 یم نگاه نقطه کی به اند رحم یب من نظر از که یچشمان با و حرف

 .کند

 دیگو یم من به آرام پرستار

 .بخوره داروهاشو یکن شیراض یتون یم نیبب-

 و روم یم پنجره سمت به.گذارم یم تختش یرو را فمیک.رود یم و

 .زنم یم کنار کامل را ها پرده

 .ستین بد تو یبرا البته.بدم بهت بد خبر هی اومدم-

 .کند ینم نگاه من به هم باز انگار اما ستمیا یم نگاهش مقابل

 نه؟ یداشت دوست ونویهما تو-

 .دهم یم قورت یسخت به را دهانم آب

 .ات نوه..آرش پسر..ادتهی که ارویبر...کرده دایپ ارویبر..برگشته-

 سمج اشک و کنم یم نگاه رونیب به پنجره از.چکد یم چشمم از یاشک

 .کنم یم پاک را

 زهر ذره ذره بهش.. کنن اش شکنجه خوان یم که یآدم مثل شدم-

 من مال اریبر..برن یم و َکنن یم رو ازم کهیت هی هربار..دنیم

 بعد بود آروم اوال آرش یگفت یم ادتهی..آرش نیع.ستین یموندن.ستین

 شد؟ یاغی هوی

 ...مامان ترسم یم



 ادمی گرید.دیگو ینم یزیچ وقت چیه.دیگو ینم یزیچ.کنم یم نگاهش

 .دیگو ینم زیچ چیه گرید یک از ستین

 رونیب یقوط از را رنگ یآب قرص.روم یم شیداروها ظرف سمت به

 دهانش به را قرص.دارم یبرم را آب از پر یکاغذ وانیل.آورم یم

 یم باز را دهانش فقط و است رهیخ نقطه همان به. کنم یم کینزد

 یم دارو من دست از فقط که است نیا دارم من که یُحسن تنها.کند

 یریتاث چیه.کنند یم کار چه ها قرص نیا دمینفهم وقت چیه.خورد

 .اند یواه دیام فقط. ندارند

 ییایدن به منم کنم؟کاش کاریچ یگفتیم بهم یبود تو اگر...بود بابا اگر-

 مطمئنم.. موند یم نجایا جسمم فقط اونوقت..یبرد یم یرفت خودت که

 .بودم یم االن از تر خوشحال یلیخ

 یم یهرکار اریبر خاطر به اما..ارمیم کم ونیهما یجلو..دونمیم من

 .داشتنش نگه یبرا..کنم

 و کنم یم جا کنارش تخت یرو را خودم.گذارمیم ظرف یرو را وانیل

 را سرم.کنم بغلش کنم یم یسع و اندازم یم دورش را دستم.نمینش یم

 .بود قهر او با روحم که ها مدت از بعد.گذارم یم اش شانه یرو

 یم فرار ادتهی؟یکن بغلم ادیز ومدیم بدم رفتم یم مدرسه یوقت ادتهی-

 ؟یدییدویم دنبالم تو و دستت از کردم

 .کن بغلم..مامان کن بغلم االن

 

**** 

 

 هم کباری اما.خوانم یم بار هزار.خوانم یم را کاغذ یرو یها شماره

 "اریبر خاطر به"دیگو یم دلم.رمیبگ تماس توانم ینم



 .کند یم تکرار و.کند یم تکرار و

 .کنم یم فوت و کنم یم جمع میها لپ در را نفسم

 .کنم یم وارد لمیموبا در را لشیموبا ی شماره.کشم یم قیعم نفس چند

 و کنم یم پرت نیماش یصندل یرو را لیموبا.توانم ینم.شود ینه؛نم

 .گذارم یم فرمان یرو را سرم

 ! "  بعدا"دیگو یم ذهنم

 ! "االن نیهم" دیگو یم دلم

 ی دکمه و دارم یبرم را یگوش بکنم یفکر نیتر کوچک نکهیا بدون

 .زنم یم را تماس

 .دهد یم فشار را نیماش فرمان دستم

 یم لیموبا یرو را دستم" الو" دیگو یم که شنوم یم را شیصدا تا

 .کنم یم دور خودم از و گذارم

 !"تمومه کارت" زندیم تشر ذهنم

 کند یم تکرار باز که شنوم یم را شیصدا و کشم یم یگرید نفس

 "الو"

 .سالم-

 .کند یم یا یطوالن مکث

 شما؟-

 و فاصله و یدور یمعنا وقت چیه.بودم نشده شوکه حد نیا تا وقت چیه

 بودم بچه یوقت کباری.بودم نکرده احساس حد نیا تا را بودن بهیغر

 هرچه و شناسد ینم را من او و زنمیم زنگ پدرم به که دمید خواب

 من و شناخت ینم دمیکوب یم واید و در به و کردم یم یمعرف را خودم

 انگار هم حاال. هست ادمی هنوز.شدم داریب خواب از ایدن حس نیبدتر با



 چه"شما؟" دیبگو اگر که نکردم فکر اصال.شد تکرار خواب آن

 .کردن سالم از قبل یحت.منم فهمد یم کردم یم فکر.میبگو

 .نمیآل-

 دیگو یم دیترد با باشد زده گند که انگار

 ؟یخوب..دیببخش..سالم.نیآل.عه-

 !م؟یکن احوال و حال دارد انتظار واقعا

 .خودشه خواست نیا یعنی.میکن صحبت اریبر مورد در زدم زنگ.خوبم-

 .خندد یم

 !ینش انیجر نیا وارد تو داشت اصرار که اون-

 ..مادرشم شه؟منیم مگه-

 .رود یم ادمی انگار خودم و کنم یم یکمرنگ اخم

 .اس بچه هنوز نفهمم؟اون من و بکنه یکار تونهیم مگه...مادرشم مثل-

 باالخره.باشه خودشم که میکن صحبت یوقت هی بهتره..عاقله یلیخ اتفاقا-

 .اونه مورد در

 ینم یزیچ.کند رفتار اریبر با است بلد من از بهتر دیبگو خواهد یم

 .میگو

 یا برنامه امشب یبرا اما.افتادم ریگ واقع در..نارمیسم هی تو االن من-

 .ندارم

 !"امشب؟نه" میگویم دلم در

 .خوبه باشه-

 خودته؟ ی شماره نیا-

 .بله-



 هرجا نینبود راحت اونجا اگر.فرستم یم برات رو رستوران هی آدرس-

 .میبر نیگفت شما

 "کند ینم هم یفرق" میگو یم دلم در

 .باشه-

 . شود یم بلند کوتاه، نسبتا یسکوت از بعد اش مردانه یصدا

 .خداحافظ....خب-

 کف به دستم از لیموبا. شوم یم رها یصندل یرو.کنم یم قطع را تلفن

 ؟یراحت نیهم شد؟به تمام.وفتدیم نیماش

 .چکد یم تنم تمام از یسرد عرق

 .دارمیبرم را لیموبا و شوم یم خم یسخت به.کشد یم ریت ام معده

 .کنم یم روشن را نیماش

 یم پارک یدرخت ریز.روم یم اریبر ی مدرسه سمت به اریاخت یب

 یعصبان دادنش،ترس دست از ترس. مدرسه در از جلوتر یکم.کنم

 .کند یم یخنث را شدنش

 ادی به را خوب حال کنم یم یسع و گذارم یم فرمان یرو را سرم

 شهیش به اریبر زدن تق تق یصدا با که آنقدر. برد یم خوابم اما.اورمیب

 .شوم یم داریب نیماش ی

 یلبخند با اریبر.کنم یم باز را در قفل و کشم یم صورتم به یدست

 دیگو یم شهیهم برعکس و ندینش یم قیعم

 تنها دیبا من یناز دنبال رفتیم زود دیبا اریکام..دنبالم یاومد شد خوب-

 .ومدمیم

 ه؟یک یناز-

 .بندد یم را کمربندش



 .دخترش دوست-

 اما ندارم یا حوصله و حال.کنم یم روشن را نیماش و میگو یم یآهان

 میگویم حال یب لحن همان با نکنم خراب را او خوب حال آنکه یبرا

 دنبالش؟ میبر هم ما-

 پرسد یم دهیپر یرنگ با

 ؟یک دنبال-

 .تو دختر دوست-

 دیگو یم تفاوت یب ییصدا با

 .نیآل یبانمک چقدر یوا-

 .کند یم روشن را ضبط.خندم یم صدا یب

 کو؟ فلش-

 .داشبورد تو-

 .دارد دوست که ییها کیموز همان.کند یم پخش کیموز

 ؟یزد زنگ اون به یول..اینزن کتکم گمیم-

 .دهم یم جواب که گذرد یم یکم.میگو ینم یزیچ چیه

 .میگذاشت قرار امشب.آره.اون یبگ بهش ستین یازین-

 .من به رو ندینش یم کج

 نیا با سخت یلیخ تو کردم یم فکر من ین؟وایآل یگیم ی؟جدیچ-

 .گرم دمت.ولیا..یایب کنار هیقض

 آمد و رفت نیا از من تیرضا ی نشونه نیا.نباش خوشحال یلیخ-

 .ناراحتم دستت از هنوز درضمن.ستین



 یموقع بد تو.بهت گفتم یم باالخره.نکردم یکار که من.الیخیب.بابا یا-

 .هیزشت کار خودش نی؟ایکرد بیتعق منو یچ یبرا اصال..یدیفهم

 زویچ همه ونیهما مورد در تو.یبد ادی من به خوادینم غلطو و درست-

 .اون میت تو یرفت باز یول.یدونستیم

 .میکن فراموش رو گذشته دیبا گمیم م؟منیت کدوم-

 من که یاریبر اون کنم یم تو؟حس نظر به هیشدن فراموش؟واقعا-

 .یستین کردم بزرگ

 .کرده بزرگ منو که ینیآل همون تو یول-

 .کنم یم نگاه بازش شین به چپ چپ

 منتقل من به یا گهید وقت هر ای امشب از یبد حس نیتر کوچک اگر-

 از و رمیگ یم دستتو شهیهم یبرا یا یدلسوز و فیتخف چیه بدون بشه

 یم که باش مطمئن. زنمیم هم رو مامان و ایآل و ریام دیق.میریم شهر نیا

 .نکارویا کنم

 هرجا تا خودم من کنهیم تتیاذ داره ونیهما بودن یکرد حس اگر.باشه-

 یزیچ اون از شتریب تو ی گذشته تو ونیهما دونمینم. باهات امیم یبگ

 نیا اما..نه ای بوده بد یگفت برام که

 

 دعوات یقاط منو.نرسونده من به یضرر چیه شناسمیم من که یونیهما

 .ندارم که من یدار دعوا باهاش تو.نکن اون با

 طرف منطق با خواهد یم که یمنطق من.منم انگار زندیم حرف یوقت

 جهینت نمیا..یکرد خودت" دیگو یم ذهنم.کند وادار سکوت به را مقابل

 "اش

 

**** 



 

 .رسد یم سر اریبر که کنم یم مرتب را شالم نهیآ مقابل

 .بپوشم کدومو دونمینم من-

 و هست دستش در یصورت راهنیپ کی.کنم یم نگاهش و گردمیم بر

 شیبرا چرا.است مهم شیبرا حد نیا تا چرا دانم ینم.یآب راهنیپ کی

 .باشد چطور ونیهما مقابل ظاهرش که است مهم

 .ادیم بهت شتریب یصورت-

 را یصورت راهنیپ و آورد یم در را راهنشیپ همانجا و زندیم لبخند

 .کند یم تنش

 یم یمکث رفتن موقع و ردیگ یم دست در را قبلش لباس ی مچاله

 .کند یم یکمرنگ اخم.کند

 !یکرد شیآرا چقدر-

 از خودم که است یجد آنقدر.شوند یم گرد یواقع یمعنا به چشمانم

 چشم خط کی فقط من.کنم یم نگاه نهیآ به.کنم یم شک تعجب شدت

 .گرید زیچ چیه نه و.ام چهره یخستگ خاطر به هم آن.دمیکش

 کردم؟ شیآرا یلیخ کجا من-

 و کند توجه مزخرفات نیا به بخواهد االن از اگر.سمتش به گردم یبرم

 خودم تیترب و او از واقعا کند برخورد پدرش نسل یمردها ی همه مثل

 .شوم یم دیناام

 .نمیبب داره؟برو یربط چه تو به..یبر ایشد پررو یلیخ-

 .برد یم باال را دستش و کند یم اخم

 ..خوشم من..یهرچ-



 در سمت به و رمیگ یم را شیبازو.کند تمام را حرفش دهم ینم اجازه

 .کنم یم تشیهدا

 !نمیبب برو-

 دیگو یم کند یم نگاهم چپ چپ مثال که یحال در،در کنار

 .یشد خوشگل یول کال یختیریب درسته-

 دهم یم تکان سر.خندم یم

 .ممنون-

 ونیهما یوقت یحت.. ندارند ییجا من ذهن در ها زیچ نیا.زنمیم لبخند

 وقت هر و نداند من مالک را خودش او که کردم یم یسع یلیخ بود

 یم مقابله عیسر است گذشته حد از او یانحصارطلب کردم یم احساس

 مسخره یها رتیغ و گذشته.دارم را خودم استقالل هم من بداند تا کردم

 یم لمیف..خواندم یم روزنامه..خواندم یم کتاب من.بود گذشته اش

 کردن تکرار با قصد از یگاه هرچند..کردم یم فرق مادرم با دیبا.دمید

 بردم یم لذت خوردنش حرص از و کردم یم تشیاذ الیثم ییدا انیجر

 و سر درمورد ای کند محدودم بخواهد دادم ینم اجازه وقت چیه اما

 بسته اصال ذهنش.نبود نطوریا ذاتا هم ونیهما خود.بدهد نظر وضعم

 .کرد یم انحصارطلبش حسادت نیا و.بود حسود فقط.نبود

 هم نباریا کنم یم احساس. نگرانم اما.دلم در زنمیم لبخند خاطرات آن از

 انگار اما زنم یم لبخند.ندارم امشب به یخوب احساس اصال.بازم یم

 ونیهما با که ندارم یحرف چیه من.دارم دلهره.است غلط زیچ کی

 حاال.بودم نیزم یرو آدم نیتر پرحرف کنارش که یونیهما همان.بزنم

 حرف.میندار یمشترک حرف چیه کنم یم احساس که میدور چقدر

 با هم را اریبر خواهمینم.میندار هم مشترک ریغ حرف.چیه که مشترک

 خواهم، ینم..ما مشترک حرف بشود اریبر و.بشوم کیشر او

 !اریبر دست از امان..بودم نکرده فکر آن به هم وقت چیه و خواستمینم



 دیآ یم در اریبر یصدا که کنم یم یرانندگ بد آنقدر نیماش در

 .وضعشه ؟چهیکنیم یرانندگ ینجوریا چرا نیآل-

 میگو یم بودن یعصب شدت از

 !نیبش خودت ایب یبلد-

 دیگویم و کند یم پنجره سمت به را شیرو.کنم یم نگاهش چپ چپ و

 !هست چش ستین معلوم-

 دستم.میخور یم بر کیتراف به.کنم یم روشن را ضبط و میگو یم ینچ

 .گذارم یم ام یشانیپ یرو را

 !شهر نیا تو خبره چه-

 پنجره به شیرو و است دلخور مثال که همانطور حال یب یلحن با اریبر

 دیگویم است

 .کنم فکر شده تصادف-

 دیگو یم راست.برم یم رونیب را سرم و کشم یم نییپا را شهیش

 !میکن کاریچ-

 !میبرس رید خواهدینم دلم اصال میگو یم دلم در و

 !ستمین بلد که من.دونمیچم من-

 !بود کم اریبر کردن قهر فقط

 .باشد یراه دیشا. چمیپ یم یفرع یها کوچه از یکی به همانجا از

 یم شیپهلو به را دستم. است دمغ.کنم یم نگاه اریبر به چشم کنار از

 دیگو یم غر با و زندیم پس را دستم. دهم یم غلغلکش و برم

 .ام بچه من انگار..وونهید..یآل نکن-



 یم حرص واقعا.کنم یم خراب را شیموها و برم یم دست قصد از

 .زنمیم قهقهه من و خورد

 رستوران؟؟ تو برم یشکل نیا االن..اه..رسما یشد چل و خل!نیآل-

 .چارهیب مده..کهیش میلیخ-

 .شدم رعباسیام هیشب آره-

 شیر.است ریام دار کافه دوست رعباسیام.خندد یم حرفش به خودش و

 ستین بد من نظر از که دهیژول یکم خب و.بلندتر ییموها و دارد یبلند

 کن بتیغ و زنک خاله یکم اریبر اما.ستین هم مربوط ما به اصال و

 او از مدام دهید را او که یوقت از و.باشد رفته ایآل به کنم فکر که است

 یم وسط را او یپا بزند مثال خواهد یم را یزیهرچ و.دیگو یم

 و است برخورد خوش یلیخ رعباسیام چون کردم یم فکر لیاوا.کشد

 و دارد هم یگرید علت دمیفهم اما دیآ یم بدش او از ردیگ یم گرم زود

 آراسته ظاهر هم آرش و است آرش پسر اریبر خب.اوست ظاهر هم آن

 در.گرید زیچ چیه نه و داشت قبول را مرتب و منظم خودش قول به ای

 .خندم یم ها شباهت نیا از دلم

 میگویم اریبر به رو.کنم یم توقف رستوران مقابل

 .امیب کنم پارک برم من برو تو یخوایم-

 کند یم گرد را چشمانش

 .تو میریم ؟باهمیچ گهید-

 ...شود ینم اما.باشم تنها قهیدق چند خواستیم دلم

 دیگو یم تند اریبر.شود یم دایپ پارک یجا کی همانجا بدم شانس از

 .جاش کن پارک برو.رفت نهیماش نیا نیآل عه-

 کنم یم زمزمه و دهم یم نیماش به ییناسزا دلم در

 !نکنه درد دستش-



 هرچقدر دانم یم.کنم یم پارک همانجا را نیماش

 

 .ستین یفرار راه باز کنم معطل هم

 یم و ندیآ یم هم سر پشت میها نفس.شوم یم ادهیپ و دارمیبرم را فمیک

 .روند

 یفضا.خورد یم صورتم به یگرم باد شود یم باز که رستوران در

 و دور به چرخانم یم را چشمم. ستین ینوران یلیخ رستوران

 دیگو یم اریبر.اطراف

 .اونجاست ونیهما-

 کنار نفره سه یزیم پشت که ونیهما.رود یم من از جلوتر خودش و

 کت.دهد یم دست اریبر با و شود یم بلند لبخند با بود نشسته پنجره

 شال خواهد یم دلم.دارد تن به یرنگ یمشک راهنیپ و رنگ یطوس

 مهم باشد ساز دردسر هرچقدر. بردارم سرم یرو از را رنگم یطوس

 و یطوس نیب شال انتخاب موقع کاش.یاتفاق یرنگ هم نیا به لعنت.ستین

 و شاد یادیز یریش کردم یم الیخ. کردم ینم انتخاب را ی،طوسیریش

 !کرد بدترش یطوس اما.است وارانه خجسته

 و اندازد یم من به ینگاه یرچشمیز.نمینش یم ونیهما گفتن دییبفرما با

 دیگو یم تیجد با اریبر به رو

 نگرانت!بهم ینزد زنگ گهید مطب تو روز اون از پسر؟بعد یچطور-

 .بودم

 حرفش راحت تا رمیگیم او از را نگاهم.کند یم نگاه من به نگران اریبر

 .بزند را

 .بودم رشونیدرگ داشتم امتحان تا چند..نشد-



 یم را شیصدا اما دهد یم نشان یالعمل عکس چه ونیهما نمیب ینم

 .شنوم

 شد؟ یچ میخوند که ما..رینگ سخت نقدریا-

 دیگویم اش شده بزرگ مهین یصدا با اریبر

 ما پس..شد یچ یگیم خوبه وضعت همه نیا و یپزشک دندون که تو-

 پس؟ مونهیم ادامه به یدیام چه گهید م؟اصالیبگ دیبا یچ

 انتظار اصال.کنم یم نگاه اریبر به و آورم یم باال را نگاهم تعجب با

 گره دهانش مقابل را شیها دست ونیهما. نداشتم را رک برخورد نیا

 من ذهن در ییجا چیه گرید اش حلقه واقعا و.کنم یم نگاهش.کند یم

 و گذارد یم حلقه یرو را انگشتش و شود یم نگاهم متوجه.ندارد

 دیگویم

 تیموفق اریبر..نخونم یپزشک دندون گهید عقب به برگردم منم دیشا-

 موفق آدم هی..بودن خوشبخت و خوشحال ی اندازه به نه اما هست مهم

 .نداره یزندگ تو یچیه افسرده

 خانم؟ نیآل یموافق هم شما

 ادمی چون.دیآ ینم او به اصال چون.متنفرم زدنش حرف یرسم نیا از

 .باشد زده حرف یرسم من با حال به تا اصال دیآ ینم

 .اندازم یم باال آرام را ام شانه

 به..گفت ساله پونزده چهارده جوون به شهینم رو حرفا نیا اما.بایتقر-

 ..باشه یا زهیانگ و هدف هی دیبا اریبر قول

 یالک یدرسا. اش عالقه سراغ بره که بود نیا منظورم منم-

 که یزندگ ینجایا تا یاضیر و یمیش و کیزیف که نهیا تیواقع..نخونه

 .ومدهین یکی من کار به

 دیگو یم نهیس به دست و دهد یم هیتک یصندل به اریبر



 کتاب دیبا شتریب گفت یم ریام..دارم استعدادشم دونمیم..تئاتره ام عالقه-

 از ستین بد گهیم ریام..نایا و تئاتر یتئور کتاب و شنامهینما...بخونم

 ..ریام..باالتر برم حدش از یحت و باشم داشته یتیذهن هی االن

 با همراه و من به ینگاه مین و کوتاه یا خنده با را اریبر حرف ونیهما

 دیگو یم و کند یم قطع اش چهره در قیعم یسوال

 ه؟یک ریام-

 من به دست با باشد حرفش ی ادامه انگار که مسلط همانطور اریبر

 دیگویم و کند یم اشاره

 .نیآل پسر دوست-

 

 یم نگاهش خوب گرید حاال.بندد یم بر رخت ونیهما یها لب از خنده

 او.ندارند دنید یبرا او ی چهره جز یگرید زیچ چیه چشمانم انگار.کنم

 حسادت و شیپ سال پانزده ونیهما هیشب نه یول یجد.کند یم نگاهم هم

 .شیها

 .خانم نیآل نینبود کاریب هم یلیخ مدت نیا تو نکهیا مثل-

 دیگو یم تند تند من یجا به خودسرانه اریبر

 صاحب که کنهیم کار مزونم هی یتو بودم گفته که بهت تازه..نبوده نه-

 .منم بحث.ستین نیآل امشب بحث یول..مخه رو خانم هی کارش

 .دهم یم تکان سر و گذارم یم دهانم یرو را ام شده مشت دست

 .اریبر گهیم راست-

 یم و دیآ یم خدمت شیپ.کند یم نگاهم رهیخ همانطور ونیهما اما

 یاخم با و کند یم یکوتاه ی سرفه ونیهما. ردیبگ سفارش خواهد

 .کند یم باز را منو کمرنگ

 دیگو یم منو دنید بدون اریبر



 .خورم یم پاستا شهیهم مثل من-

 .دهد یم آزارم گفتنش" شهیهم مثل"

 دیگو یم من به رو گارسون

 چطور؟ شما-

 .پاستا همون منم-

 و دهد یم دستش به را منو ونیهما که اندازد یم ونیهما به ینگاه و

 دیگویم

 .نطوریهم منم-

 شود یم بلند اریبر.رود یم که گارسون

 .زود گردم یبرم بشورم دستامو برم من-

 .رود یم و

 هیتک یصندل به نهیس به دست.دوزد یم یزیروم به را نگاهش ونیهما

 .گذرد یم نیسنگ یجو با هیثان چند.دهم یم

 دیگو یم و کشد یم گردنش به یدست ونیهما نکهیا تا

 ن؟یهم...خب-

 میگو یم تعجب با

 ن؟یهم یچ-

 .ستین کور و سوت و یخال تیزندگ یلیخ توام پس...یعنی-

 .دهم یم تکان سر

 یم نامزد..کنن یم دایپ دوست..بمونن تنها تونن ینم آدما..درسته-

 ..کنن یم ازدواج..کنن



 و چرخاند یم انگشتش در را اش حلقه.کنم یم اشاره اش حلقه به و

 دیگویم یسخت به انگار

 به..ادیم...فعال..ستین نجایا همسرم یول..کردم ازدواج منم...منم.آره-

 .یزود

 ازدواج که آنقدر کنم یم تعجب دیبگو تا شیبرا است سخت نکهیا از

 .دهد ینم آزارم کردنش

 اریبر و تو که اونقدر.. کنه یم عوض رو زایچ یلیخ سال پونزده-

 تالش داشتنش نگه یبرا دیبا چنان هم من و یجون جون یدوستا دیشیم

 ...شیپ سال پونزده مثل درست.. کنم

 هم به چشم هی مثل کنم یم دقت بهش یوقت اما..بزرگه یلیخ عددش-

 .گمیم سالو پونزده نیا...تنده دور رو زیچ همه...زدنه

 .زنمیم یخند کج

 .یداستان ی خوبه آدم یبرگشت که االن یحت.نشد بد که تو یبرا-

 همه نیا بعد تو دونمیم من..اومدم کردن کمک یبرا من کن باور نیآل-

 رفتم یوقت..یکنیم کار چقدر دونمیم..ستین خوب اوضاعت هنوز سال

 نه..گهید زیچ چیه نه و بود کمک هدفم فقط سراغش اریبر ی مدرسه

 دشمنتم؟ من یکنیم فکر چرا..کنم جدا ازت اونو نکهیا

 خواستینم دلت یحت تو که هینوزاد همون اریبر نیا ونیکنم؟هما باور-

 بهم رو حرفا نیبدتر مادرش و پدر درمورد که همون..یکن نگاهش

 ی بچه خواد ینم دلت یگفت رفته ادتیرفته؟ ادتی آخرو روز.. یزد

 یخوایم چرا..همونه اریبر نی؟ایکن بزرگ رو فیضع و ترسو آدم دوتا

 بار کی فقط من!نخواستم کمک اصال من که ی؟درصورتیکن کمک

 .نیهم.. بود یبچگ یرو از اونم خواستم کمک

 یم خم سمتم به یکم دارد کنترلش در یسع هرلحظه که یتیعصبان با

 غرد یم و شود



 کن؟ نگاه من به کمی-

 اون اونه؟تو هیشب میشم؟چیپ سال پونزده پسر اون من!منو نیبب خوب

 ؟ینیآل

 به حاال تا..شده بزرگ که ستین اریبر فقط..کن باز چشماتو!یستین..! نه

 ؟؟یکرد فکر.. خودت ؟بهیکرد فکر نیا

 باز منو سال پونزده بعد چرا..شنیم عوض هم آدما نیتر مزخرف

 ؟یکن یم محاکمه

 اش پرونده هنوز..اس تازه برام هنوز سال همه نیا بعد جرمت چون-

 ...کارو نیا چرا..چرا که..نشده بسته

 به کند یم خشک را دستش یکاغذ دستمال با که اریبر لحظه نیهم در

 ندینش یم و شود یم کینزد زیم

 ؟یچ چرا-

 را کتش ونیهما. است ونیهما به زمیت نگاه اما خورم یم را حرفم

 میگو یم.دوزد یم پنجره پشت ابانیخ به را نگاهش و کند یم مرتب

 شونیا با حد نیا تا یبگ یزیچ من به نکهیا بدون تو چرا گفتم یم داشتم-

! یگفت بهشون من یزندگ یخصوص مسائل از یحت که یشد یمیصم

 ار؟یبر چرا

 .یبود گفته من یبرا ونیهما از هم تو چون.واضحه-

 حد نیا تا کاش یا:کنم ناله و بگذارم زیم یرو را سرم خواهد یم دلم

 ینداشت آماده و حاضر جواب نقدریا کاش..یبود امدهین بار صادق و رک

 !اریبر

 دیگو یم است شده جالب شیبرا انیجر انگار که ونیهما 

 گفته؟ یچ من از نیآل مگه-



 که بزند یگرید گند خواهد یم که دانم یم و کند یم باز دهان اریبر

 .گذارم ینم

 .ارهیبر یبرا فقط نجامیا امشب اگر که نره ادتونی..یچیه-

 کنم یم اضافه دیتاک با

 نیا لیدل بدونم تا اومدم فقط..کنم موافقت یزیچ با بخوام نکهیا نه-

 .هیچ ارتباط

 یم زیم یرو را داغ یها یپاستا از مملو یها ظرف گارسون

 .رسد یم مشام به هم دور از یجعفر و ریپن یبو.گذارد

 یا پارچه دستمال و ردیگ یم من از را نگاهش رحمانه یب ونیهما

 که همانطور و گذارد یم اش قهی یرو و کند یم باز را زیم یرو

 دیگو یم است دستمال ریدرگ

 ما یدونیم االن تو چون. یگفت من سر پشت یچ بدونم دیبا من.شهینم-

 .میگفت درموردت یچ

 دیگویم کند یم نگاه ظرفش به فقط حاال که اریبر

 .اکثرش بود راهیب و بد و فحش یچیه-

 ریز زندیم ونیهما تعجب و من دلخور و معترض نگاه از بعد و

 

 .خنده

 .وقت چیه نگفته تو از یخاص زیچ.کردم یشوخ-

 یم باال را شیابروها و کند یم فرو مقابلش یپاستا در را چنگالش و

 دیگویم و اندازد

 .نگفته یقشنگ زیچ حداقل-



 گردانم یبرم را ام چهره تا.زنم یم خوردنش اشتها با به یکمرنگ لبخند

 دست در حلقه که یمرد یبرا نگاه نیا.نمیب یم را ونیهما ی رهیخ نگاه

 یادیست،زین شیپ سال پانزده پسر گرید خودش قول به و دارد

 ست؟ین قیعم و صانهیحر

 کردم؟ یم کار چه من بود ریام نگاه نگاه، نیا اگر

 .ریام چارهیب..قطعا گفتم یم ناسزا او به دلم در

 میگو یم بازجو من و باشند متهم اریبر و ونیهما که انگار

 .منتظرم من خب-

 دیگو یم پر دهان با اریبر

 بعدشم.خوب یرانتفاعیغ ی مدرسه هی برم کنه کمک خواد یم ونیهما-

 .تو و من.یایب هم تو کنه کمک داده قول یحت.میریم رانیا از

 .کنم یم یپررنگ اخم

 !ه؟یوضع چه نیا.نزن حرف پره دهنت یوقت گفتم بهت صدبار-

 پاک دستمال با را دهانش و دهد یم راقورت شیغذا.شود یم دمغ اریبر

 دیگویم آرام و کند یم

 !دیببخش-

 فکر.کند یم پرت او به را حواسم زیم یرو ونیهما وانیل گرفتن قرار

 خودش کاش..ندهم ریگ اریبر به یادیز تا کرد را کار نیا قصد از کنم

 نداشته من کردن تیترب به یکار و نکند ما ی دونفره ی خانواده وارد را

 .باشد

 دیگو یم آرامش با

 من با که نکرد قبول راحت یلیخ تو مثل اونم البته..گهیم راست اریبر-

 زدم حرف باهاش یکل نشست من نیماش یتو که روز اون..کنه صحبت

 .تو کردن یراض از تر سخت نه قطعا اما..بود سخت..کنم شیراض تا



 گرفته یفکر چیه بدون که یمیتصم ی؟برایچ یبرا من کردن یراض-

 شده؟

 نجایا نیبب"میبگو خواهد یم دلم.گذارد یم زیم یرو را شیها دست

 !"ستین سیرئ یکس

 ؟یکن یم اش دهیچیپ نقدریا چرا فهمم ینم من..نیآل نیبب-

 ینم سال نهمهیا از بعد رو تو حضور لیدل چون کنم یم اش دهیچیپ-

 .فهمم

 پسرم؟ نیا میق هم من نکهیا از بهتر لیدل-

 بچسباند اریبر به را خودش یهرکس نکهیا از اساسا.ردیگ یم حرصم

 .باشد ایآل اگر یحت.ردیگ یم حرصم

 .یاریبر میق اسما فقط تو که نهیا تیواقع-

 .زند یم پوزخند

 .یستین مادرش هم تو که نهیا تیواقع-

 میگو یم اریبر حضور گرفتن نظر در بدون بهت با

 !؟یچ-

 تا دیکن استفاده من یبرا مسخره ی جمله نیا از همتون دمینم اجازه من

 !دیریبگ خواد یم دلتون یمیتصم هر دیبتون

 تموم ماه نه بعد و یبخواب یکی با شب هی فقط یعنی؟یچ یعنی شدن مادر

 هی یتو از فقط رو ماه نه کل و یکن بزرگ خودت تو رو موجود هی

 نایا..ستین بودن مادر مفهوم نیا..اس مسخره همش نایش؟اینیبب یقوط

 یول..بود کرده رو کارا نیا تمام تایب چرا؟چون یدونیم..اس هیقض ظاهر

 ..!وقت چیه..شهینم..ستین مادر اسمش...نشد مادر

 است نیغمگ و شده شکه آدم کی از یبیترک حاال که اریبر به رو

 میگویم



 تو یوقت زتیعز دوست بگم بهت بذار شده دهیکش نجایا به بحث که حاال-

 ..گفت یم درموردت یچ بود نشده ماهتم کی هنوز

 .زند یم صدا تذکر و تشر با را اسمم ونیهما

 !نیآل-

 .بزنم را حرفم من هم کباری.دهم ینم یتیاهم اما

 یم..کنه بزرگ رو مرده آدم هی ی بچه نکهیا از..متنفره ازت گفت یم-

 ...نخواستنش مادرشم و پدر یحت که یا بچه گفت

 یم را دهانم دیگو یم که یا" بسه" و چکد یم که اریبر یها اشک

 میها حرف یتلخ شدت از ام نهیس.شود یم مشت زیم یرو دستم..بندند

 و کند یم پاک مردانه را کوچکش یها اشک اریبر.رود یم نییپا و باال

 .رود یم رستوران از و شود یم بلند عجله با

 .گزم یم را لبم بغض شدت از

 یم خراب را ونیهما ی وجهه کردم فکر..یواقع یمعنا به گند..زدم گند

 .شدم ونیهما از تر رحم یب یکس به لیتبد من حاال اما کنم

 یبرا یرینم چرا.توئه کار ینیبیم االن که ییوالیه نیا...توئه رهیتقص-

 رون؟یب یبر ینم من یزندگ از روحتو و جسم ون؟چرایهما شهیهم

 ؟یزنیم حرف اریبر از فقط که تهیزندگ یکجا من روح و جسم-

 .زنم یم لب یناباور با

 خدا رو من؟تو یزندگ یها خرابه به!؟یکن یم حسادت یچ به!که واقعا-

 .خودت یزندگ سر برگرد

 !یحت دوم یم.روم یم و دارم یبرم را فمیک

 .است اریبر نام کنم یم زمزمه که یزیچ تنها



 به!ستین کنم، یم نگاه را ابانیخ تمام.میآ یم رونیب رستوران در از

 .ستین هم نجایا.روم یم نیماش سراغ

 .بودم دهینفهم را اضطراب یواقع یمعن امشب تا وقت چیه

 .کوبد یم گوپ گوپ قلبم.زنمیم زنگ لشیموبا به

 یم میزانوها یرو را دستم..است خاموش دیگو یم..است خاموش

 دور یلیخ دینبا.کنم دایپ را اریبر بزرگ شهر نیا یکجا من حاال.گذارم

 .شدم خارج رستوران از او از رترید قهیدق دو فقط من. باشد شده

 باز و.کنم یم تکرار باز.است خاموش دیگو یم رمیگ یم تماس باز

 میها اشک دهم یم اجازه و دهم یم هیتک نیماش به.شود یم تکرار

 "نکن من با کارو نیا اریبر" کنم یم زمزمه.شوند ریسراز

 کو؟ ارین؟بریآل-

 نگاه گذارد یم کتش یتو را پولش فیک که ونیهما و چرخانم یم سر

 میگو یم انیگر و اندازم یم باال شانه.کنم یم

 .رفته...رفت..ستین-

 .تو لطف به

 کف کامال حاال. گذشت سرم از آب.ام شده آرام اما است بیعج

 .تنها. مطلق یکیتار در.معلق.انوسمیاق

 .آرام اما انمیگر.دوزم یم میها کفش به را نگاهم

 

 یچیه من چون..داره حق..باشه نداشته دوستم داره حق..یدونیم-

 رو تو نیماش..باشم که نداشتم یفرصت..ستمین تو مثل..ستمین یچیه..ندارم

 ساده نیماش هی یحت زدن دو سگ سال پونزده از بعد نتونستم..ندارم

 ..بخرم



 داشته زایچ یلیخ تونه یم اون یول..ندارم کسو چیه اون جز من

 .کنم فکر ستمین من شییدارا تنها متاسفانه..باشه

 دنبال یرفت..نبودم ات خواسته تنها من وقت چیه..یبود نیهم هم تو

 فرصتاشون خاطر به فقط رو آدما ایدن نیا تو...یکرد خوب..فرصتات

 .هامون بچه یحت. خوان یم

 میگو یم حال یب و آرام همانطور.کند یم کینزد دستم به را دستش

 نشونم تویکوفت ترحم سال پونزده بعد خوام ینم..منا به ینزن دست-

 .ندارم یازین تو به گهید وقت چیه حرفا نیا تمام با من..یبد

 .کشد یم یقیعم نفس و دارد یم نگه همانجا را دستش

 نیا دنبال میبر شو من نیماش سوار ایب نایا یجا به...نزن حرف نقدریا-

 ...رفت کجا ساعت نیا کریپ و در یب شهر نیا تو آخه..بچه

  کنم باز را نیماش در که گردم یم بر

 .رمیم خودم من-

 .وفتمیب که است کینزد و رود یم جیگ سرم اما

 .نویماش ارمیب تا سایوا.نکرده حال؟الزم نیا با حتما-

 .چمیه از تر چیه اریبر بدون.گذارم یم سرم یرو را دستم

 نیماش یآرزو از ییروزها کی که یونیهما کنار.نمینش یم کنارش

 .گفت یم میبرا داشتنش

 .کند یم پرت عقب یصندل به و آورد یم در را کتش

 ؟یدار دوستاش از یا شماره-

 .نه-

 اونجا؟ بره ممکنه که یبدون تو و باشه عاشقش که ستین ییجا چیه-

 .اس خونه عاشق فقط اریبر-



 خونه؟-

 .دهم یم تکان سر

 .نباش نگران.خونه رفته االنم ادیز احتمال پس-

 دهم یم هیتک پنجره به را سرم

 .ها آرشه پسر!خونه باشه رفته اگر عمرا!باشه آره-

 .کنم یم احساس خودم یرو را ونیهما ی رهیخ نگاه
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 که لرزد یم دستم آنقدر..چرخانم یم قفل در را دیکل چطور دانم ینم

 وارد عجله با.کند یم باز را در خودش و زندیم کنار را دستم ونیهما

 .شوم یم

 ار؟یبر-

 .ستین.کنم یم باز را اتاقش در

 ...ستین که ستین...آشپزخانه..ییدستشو..حمام

 .رمیگ یم سر از هیگر.کنم یم رها را خودم مبل یرو

 آخه؟ رفته کجا..بشه شیطور هی نکنه...رفته...ستین-

 قاب به رهیخ که نمیب یم و کنم یم بلند سر.دیآ ینم ونیهما از ییصدا

 یکمرنگ اخم با.است ستادهیا وارید یرو اریبر و من یها عکس

 دیگو یم است معلوم ها عکس قاب در انعکاسش که همانطور

 .وفتهینم یاتفاق براش مطمئنم.هیعاقل پسر اریبر-



 را نگاهش یجلو تا.ستمیا یم ها قاب به رو مقابلش.شوم یم بلند

 .کنم یم جا فاصله آن در را خودم چطور که است بیعج.رمیبگ

 ؟یکن یم نگاه یچ به-

 دیگو یم فقط و کنار رود یم.دوزد یم من چشمان به را نگاهش

 .یچیه-

 پرم یم عیسر باشد اریبر است ممکن نکهیا از.دیآ یم لمیموبا امیپ یصدا

 نوشته که است ریام.دارم یم بر را لمیموبا و

 خودم..یشیم نگران دونستمیم یول..ندم خبر بهت گفته..منه شیپ اریبر-

 ن؟یکرد دعوا.. فردا ارمشیم

 حالم آنکه یجا به. رود یم جیگ سرم و چدیپ یم دلم در یزیچ انگار

 را خوردم هرچه و روم یم ییدستشو سمت به.شود یم شود،بدتر بهتر

 ینم میرها جهیسرگ. شود شکافته خواهد یم ام معده.آورم یم باال

 زند یم میصدا ونیهما.کند

 .نمتیبب کن باز شد؟درو ین؟چیآل-

 را من کاش..بگذارد تنها را من و برود کاش..بکنم یکار توانم ینم اما

 .ندینب نطوریا

 را در.ندارم یجان اما شود یم باز نفسم راه تازه.زنم یم صورتم به یآب

 .است رفته فنا به هم چشم خط مچهین همان گرید حاال.کنم یم باز

 آرام را دستش.رسد یم نظر به نگران.کنم یم نگاه ونیهما به کوتاه

 .نوازش یبرا نه قطعا و گذارد یم ام گونه یرو

 ؟یخوب-

 .کشم یم عقب را صورتم

 .رهیام شیپ اریبر-



 .نمیبنش تا روم یم مبل سمت به آرام آرام و

 نبضم یرو را انگشتش حرکت.ردیگ یم را دستم و ندینش یم کنارم

 .کنم یم احساس

 خونه؟ تو یدار سنج فشار-

 یم بلندتر و کند یم زمزمه یزیچ.دهم یم تکان نه ی نشانه به را سرم

 دیگو

 بخوره؟ هم به حالت و یبش یعصب ینجوریا یداشت سابقه-

 میگو یم حال یب

 .ستین میزیچ..نکن شلوغش-

 .کند یم باز را اش قهی اول ی دکمه.کند یم رها را دستم

 .مسخره است؟چه کالفه هم او

 یم گوشم به چشمم ی گوشه از یاشک.دهم یم هیتک مبل به را سرم

 .رسد

 تمویعصبان دیبا من گهیم شهیهم ریام.زدم یم جلوش حرفارو اون دینبا-

 .تونم ینم وقت چیه اما کنم کنترل

 کند یم زمزمه مغرضانه ونیهما

 .کنه گوشزد بهت که یدار رویام خداروشکر-

 کنم یم نگاهش تعجب و دیترد با

 !؟واقعا؟یکن یم یحسود یدار االن-

 دیگو یم کند، یم نگاهم شده قرمز یچشمان با

 .بذارم تنهات نجایا تونم ینم..من ی خونه میبر ایب امشب...بده حالت تو-



 با کند یم برخورد راحت یلیخ.خودش یبرا زندیم یحرف.زنمیم پوزخند

 کرده شیرها که ستین یکس او..دارد هم حق.. راحت یلیخ..زیچ همه

 .باشند

 .یتون یم االنم..یکرد کارو نیا سال پونزده-

 .شود یم تمام طاقتش انگار

 من رفتن که گفتم بهت شمیپ سال تت؟پونزدهیوضع نیا تو یندازیم کهیت-

 کنهیم هوس یجنابعال عقل با برادر کردم ینم فکر من..شد جور یاتفاق

 کردم فکر من..ما یبرا مونهیم اش روزه کی ی بچه و بکشه خودشو

 .یبد حیترج من به رو بچه هی نکهیا نه..یایم هم تو و رمیم

 و آرش ؟فوتینکرد درک منو تیموقع چرا گناهکار؟تو شدم من حاال-

 نشده ماهشم کی هنوز که اریبر.. ایآل.. مامانم یضیمر..پدرم

 ینکرد..ینکرد یول یبنداز عقب رفتنو ماه چند یتونستیم...بود

 .این من ی خانواده سمت گهید و برو االنم..ونیهما

 دیگو یم تیعصبان با

 برمت ینم که شمینجوریهم.. تو بده ؟حالتیدیفهم..رمینم جا چیه من-

 !کنم یم یاشتباه یلیخ کار دارم مارستانیب

 .کنم یم پرت سمتش به و دارم یبرم را کوسن

 .برو پاشو گفتم-

 دیگو یم و شود یم بلند

 .یبمون شهینم ینجوریا..یبخور یزیچ هی دیبا.نزن حرف فعال-

 .رود ینم نییپا میگلو از یزیچ من اما

 .بزنم حرف اریبر با بزنم زنگ خوامیم-

 .کند یم اخم



 ست؟ین خاموش لشیموبا مگه-

 .زنم یم زنگ ریام به-

 یب و بفهمد آنکه یب.رود یم آشپزخانه سمت به و دیگو یم یآهان آرام

 به هم هنوز که او به لعنت..کنم یم نگاهش لحظه چند بخواهم آنکه

 کند یم ازدواج او با که یکس یعنی..ست یداشتن دوست یکاف ی اندازه

 .زن من  ...شیپ سال پانزده من   دارد؟البته دوست من ی اندازه به را او

 ریام به اگر مطمئنم اما.. دانم یم من که بفهمد دینبا اریبر بود گفته ریام

 .کند یم شک شتریب اریبر نکنم جو و پرس و نزنم زنگ

 ر؟یام-

 را خودش بعد و کند یم نگاهم و گردد یبرم ونیهما گفتنم ریام با

 .دهد یم نشان آشپزخانه گشتن سرگرم

 ن؟یآل جانم-

 اونجاست؟ اریبر-

 .که رو بچه یترکوند یشده؟زد یچ..منه اتاق تو االن یول آره-

 .کنم یم بغض

 مگه؟ گفت یچ-

 نداد بروز یزیچ اما..بود شده سرخ اشک از چشماش نجایا دیرس یوقت-

 خوادینم و شده دعواش تو با گفت عسیضا اومدنش کمی دید بعد..اولش

 حتما گفتم منم..نه امشب یول بگم بهت فردا گفت یعنی..نجاستیا یبدون

 صبح تا

 

 .دادم امیپ بهت یشیم زنده و یریمیم

 ندیآ ینم بند میها نیف نیف.کنم یم پاک را اشکم



 .یمرس-

 .دیکن دعوا ینجوریا نداشته آخه؟سابقه شده ی؟چیخوب خودت-

 ستادهیا میرو به رو عاملش قایدق.نداشته سابقه.دیگو یم راست

 .نداشته سابقه من یزندگ در وقت چیه که ییها اتفاق تمام عامل..است

 .ممنون..نبود یخاص زیچ..بهت گمیم بعدا-

 ؟یچ یبرا ممنون-

 امیم زود صبح..یداریم نگه صبح تا ارویبر نکهیا یبرا-

 .ییجا هی ببرمش خوامیم..دنبالش

 میا صبحانه هی دیشا میزن یم گپ باهم کممیارمش؟یب من یخوایم-

 ها؟...میخورد

 مقابلم ظیغل یاخم یچاشن و ریپن و نان از یظرف با ونیهما موقع نیهم

 دیگو یم بلند یا مالحظه چیه بدون و ندینش یم زیم یرو

 .نیآل ایب-

 پرسد یم بالفاصله ریام

 بود؟ یک ی؟صدایا خونه-

 چه.روم یم ونیهما به یا غره چشم و گذارم یم یگوش یرو را دستم

 است؟ مرگش چه سال پانزده از بعد دارد؟واقعا یقصد

 .روم یم اتاقم به و شوم یم بلند

 یخواست تو..اونجا امیم خودم فردا..ستین خوب حالم کمی..ریام ام خونه-

 .دارم دیبرس،کل کارت به برو

 .ترسد یم اما بپرسد خواهدیم که دانم یم و کرده شک دانم یم

 ؟یندار یکار...باشه-

 .نه-



 .جوم یم را لبم ی گوشه

 .کن دفاع من از..یعنی..بزن حرف اریبر با کمی فقط-

 .خندد یم کوتاه

 .برو..خب لهیخ-

 .کنم یم قطع و" ممنون" کنم یم زمزمه

 .است ستادهیا در کنار نهیس به دست ونیهما.روم یم رونیب اتاق از

 !یخوب نکهیا نه،مثل-

 دهد یم ادامه.زندیم پوزخند و

 .رمیم دارم من نیهم یبرا-

 .رود یم در سمت به و کند یم را پشتش و

 دکتر؟ تیپزشک سوگند اون رفت کجا پس-

 دیگو یم در کنار

 .هست حواسشون گهید یدکترا نکهیا مثل-

  بگم رک واقع در ای

 چه؟ من به گهید

 .رود یم یگرید حرف بدون و کند یم باز را در و
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 طبق ساعت.شوم یم داریب خواب از مبل یرو بیعج یدرد بدن با

 به خواهم یم.کنم یم ساکتش و روم یم اتاقم به.خورد یم زنگ شهیهم



 امروز یحت.. ستین که دانم یم اما کنم دارشیب و بروم اریبر اتاق

 .ندارد هم مدرسه

 یبرا کنم یم عجله. پوشم یم را میها لباس تند..خورم ینم صبحانه

 .شود یم پدرش هیشب کم کم که یخودخواه اریبر برگرداندن

 که دیبگو و کند اعتراض خواهد یم باز.نمیب یم پله راه در را هیهمسا

 فکر.. کند صحبت یکش لوله ستمیس درمورد ساختمان ریمد با خواهد یم

 و گنگ آنقدر شهیهم مثل کنم یم یسع.است کرده دایپ یزیچ یگنج کنم

 چه تو میگو یم دلم در..شود الیخیب تا بدهم را جوابش چیپ در چیپ

 !است ساختمان یکش لوله مشکلت تنها که من؟تو مشکالت از یدانیم

 تا و کنم یم پرت نیماش داخل را خودم..میآ یم نییپا دوتا،دوتا را ها پله

 کامال شبید ینگران.دهم یم فشار گاز یرو را میپا توانم یم که ییجا

 یم ادی به را ونیهما رفتار یوقت مخصوصا..شده لیتبد تیعصبان به

 .آورم

 به و باشد زشت دیشا میگو یم اما کنم باز را در دیکل با خواهم یم

 یم فشار را زنگ پس.زنمیم پوزخند ریام با ام رابطه بودن یمیصم

 چیه که ام شده یعصب آدم کی مثل..شود باز در تا بارها و ها بار..دهم

 .ندارد خودش یرو یکنترل

 ستادهیا در مقابل که ریام دنید با و کنم یم باز عجله با را آسانسور در

 پرسم یم نگران.است

 کجاست؟-

 کند کنترلم کند یم یسع و دیگو یم ینچ ریام

 ..کن صبر..نیآل-

 ..کنم ینم یتوجه من اما



 ی همه که یوقت کنم؟تا صبر یک صبر؟تا همه نیا ستین بس صبر؟

 بروند؟ و شوند دود انمیاطراف

 از که یا تپنده گوشت نیا یرد؟حتیبگ را زمیچ همه خودخواه ونیهما تا

 مانده؟ من

 .شوم یم خانه وارد

 ؟ییکجا اریبر-

 یم رونیب یاتاق از..نمشیب یم کدفعهی که کنم یم نگاه را اطراف

 خاطر به اما..کنم هیگر و رمشیبگ آغوشم در و بروم خواهد یم دلم.دیآ

 ی چهره لحظه کی. کنم یم بلند را دستم و جلو رومیم ها سال نیا تمام

 ی همه گفتنش" دیببخش" آرام.برد یم ادمی از را زیچ همه معصومش

 لب و شود یم مشت دستم.لحظه کی فقط اما.کند یم پاک را میها یتلخ

 غرم یم حرص با.لرزند یم بغض از میها

 خودخواه؟ ی بچه یکن کاریچ من با یخوایم تو-

 کند یم زمزمه

 تو؟ ای خودخواهم من-

 !!تو...تو...تو-

 دیگو یم سرم پشت از ریام

 .باش آروم..قهیدق هی نیبش ایب..جان یآل..یآل-

 میگو یم اریبر به رو او به توجه یب

 .میبر بپوش لباستو برو-

 .کند یم نگاهم فقط اریبر

 ستم؟ین تو با مگه-



 به و ردیگ یم را دستم ریام.رود یم یوقت.خورد یم تکان باالخره و

 .نشاند یم مبل یرو زور

 ؟یداغون نقدریا تو؟چرا چته-

 .گذارم یم سرم یرو را میها دست

 .برگشتم و رفتم مرگ دم تا..دمیکش یچ شبید من یدونینم ریام-

 سرم بار نیاول یبرا دیشا. ترکد یم بغضم.کند یم حلقه دورم را دستش

 .گذارم یم اش نهیس یرو را

 .دهند ینم زدن حرف ی اجازه بلندم و کوتاه یها نفس

 من که یاونقدر چکسیه نداره؟چرا دوستم فکره؟چرا یب نقدریا چرا-

 نداره؟ دوستم دارم دوستش

 کند یم نوازش را سرم

 .آروم..زمیعز آروم-

 .ریام تونم ینم..تونم ینم اون بدون من-

 خودتو؟ یکنیم تیاذ نقدریا چرا.نیآل یبد ادامه اون بدون ستین قرار-

 که بود یوقت توانم،همان ینم او بدون گفتم که بار نیآخر دیآ یم ادمی و

 نشسته خانه کنج ایآل کنار من و داشت پرواز که یشب همان.رفت ونیهما

 ایآل به و ختمیر یم اشک من و بود دهیخواب یا گهواره در اریبر.بودم

 که..گردد یبرم که داشتم دیام هنوز و...توانم ینم ونیهما بدون گفتم یم

 حرف نیا از تر رحم یب روزها آن ونیهما..نشد اما..شود یم منصرف

 .بود ها

 شبید لباس همان با آورده رونیب تنش از را ریام یها لباس که اریبر

 دیگو یم ریز به سر و دیآ یم

 .میبر-



 یم پاک را میها اشک. شوم یم بلند.میآ یم رونیب ریام آغوش از زود

 میگو یم ریام به رو.کنم

 .ممنون-

 ریام زدن حرف یصدا. پوشم یم را میها کفش.روم یم در سمت به و

 نیماش یتو..روم یم و دوم یم را ها پله اما شنوم یم را اریبر با

 صبر شیبرا قصد از..است تر کند من از شهیهم.مانم یم اریبر منتظر

 .شده زیلبر صبرم..نکردم

 .نظرم مورد مقصد به کنم یم یرانندگ فقط.ندینش یم کنارم و دیآ یم

 ببندم؟ کمربندمو یبگ یخواینم-

 .کنم ینم نگاهش

 .ستین مهم-

 .شود یم جادیا نمانیب یسرد سکوت

 بذارم؟ کیموز-

 .خرابه ضبط-

 کند یم زمزمه

 .که بود درست شبید-

 میگو یم یجد

 .شد خراب صبح تا شبید-

 یم پارک را نیماش میرس یم که مقصد به.زند ینم یحرف چیه گرید

 .کنم

 .شو ادهیپ-

 .شود یم ادهیپ اکراه با



 کجاست؟ نجایا-

 .کنم یم اشاره تابلو به

 ؟یبخون یتونینم-

 .ستدیا یم

 .برو خودت.امینم من-

 رمیگ یم محکم را دستش

 .شیدیند وقته یلیخ..ینیبب رو مادربزرگت دیبا..یایم-

 کن ولم بابا..خب دیببخش.. کردم یعذرخواه که من..نیآل هیچ کارا نیا-

 .تو نیا امیب خوامینم

 زنم یم ادیفر سرش

 !یایم-

 .برمش یم زور به و

 اما.گذردیم سخت شیبرا چقدر که دانمیم میبگذر محوطه از تا

 شد؟ دم؟چهیند سال نهمهیا من مگر..ندیبب

 در ی گوشه ترس با اریبر.داخل روم یم.کند یم باز را اتاق در پرستار

 .ستدیا یم

 .تو ایب-

 پرستار.دارد یبرم قدم چند

 

 .رود یم و بندد یم را در

 ستدیا یم باز اریبر

 .جلوتر ایب-



 یم نگاه مادرم به گرد یچشمان با.دهد یم قورت سخت را دهانش آب

 .فهمم یم..ترسد یم.کند

 .کنارم دیآ یم

 .است دهیکش دراز تخت یرو مادرم

 .آرش پسر..ینیبب آوردم رو اریبر...مامان-

 از سوزد یم دلم. گذارم یم دستش یرو را دستم.زند یم پلک فقط

 .اند گرم هم هنوز سرد یهوا نیا در ها دست نیا نکهیا

 .جلوتر برم یم و رمیگیم را اریبر دست

 .بابات مامان..مادربزرگته..نیبب-

 .ماند یم رهیخ اریبر به لحظه چند مادرم

 یفکر یب خاطر به.شده ینجوریا بابات یخودخواه خاطر به-

 و درست تونه ینم..بشنوه و نهیبب اگه یحت بزنه حرف تونه ینم...بابات

 ینم شبا یبعض..کنه یم تشیاذ ادیز نشستن یحت..بره راه یحساب

 خوبه؟..خوابه

 آرام.کند ینم نگاه مادرم جز یزیچ به گرید.شود یم مشت اریبر دست

 .گذارد یم مادرم دست یرو و برد یم جلو را دستش

 کند یم زمزمه کوتاه مادرم

 .آرش-

 .کند یم نگاهم اریبر.نیهم و

 گفت؟ بابامو اسم-

 میها اشک تا پنجره سمت به روم یم.دهم یم تکان سر و گزم یم لب

 ند؟ینب شود یم مگر اما ندینب را



 مامانت عاشق فقط بابات..اریبر کنم فکر نداشت دوست مارو بابات-

 ریگ..کرد یعاص رو بابا و مامان...خودخواه یلیخ..بود خودخواه..بود

 چارهیب... کرد یعاص رو الیثم..خوام یم رو تایب که بود داده

 .بابا و مامان چارهیب...الیثم

 ؟یچ من-

 میلیخ یخودخواه عاقبت دنید یبرا..اریبر یدونیم..تو چارهیب..آره-

 خودت اگر..یکن نگاه نهیآ به تر دقت با کمی اگر..نجایا ارمتیب نبود الزم

 سرت ییبال چه مادرت و پدر یخودخواه یفهمیم ینیبب رو

 .داره یعاقبت چه یخودخواه یدیدیم..آورده

 ؟یاریم روم به نداشتنمو مادر و پدر یدار-

 ینکن تکرار رو مادرت و پدر اشتباهات که یوقت تا...یندار یگناه تو-

 ..ینیبب رو اونا اشتباه خوام یم فقط من..یندار یگناه

 .کنم یزندگ شماها مثل ستین قرار من-

 لگد هی..بدون هم کندن جون خاطرت به که ییکسا قدر یول..باشه-

 .نذار تنهاشون شب هی خبر یب...برو و نزن بهشون

 یبرا شوند یم نشانیگزیجا یبعد یسر کنم یم پاک که را ها اشک

 .شوم یم الیخیب نیهم

 رو بودم عاشقش که یا یمو،زندگیزندگ عشق تو خاطر به من اریبر-

 درد یلیخ...یبکن باهام نکارویا تو که ادیم دردم یلیخ...دادم دست از

 .داره

 .اندازد یم نییپا را سرش

 تو؟ بدون برم کجا..کنم ولت نخواستم که من-

 گهید من..من با نکن قهر..نرو خبر یب رمیام ی خونه یحت...جا چیه-

 محکم و قرص دلم دمیم نشون که یاونقدر کن باور..اریبر ندارم طاقت



 خودم یبرا رو تو ونیهما و آرش و بابام و مامان یجا به من..ستین

 .رمیمیم..نباش خودخواه من یبرا...داشتم نگه

 

 موج چشمانش در که نیا دانم ینم.دوزد یم مادرم به را نگاهش اریبر

 .کوتاه یناراحت تنها ای ست یمانیپش زند یم

 میگویم و رمیگ یم را دستش

 م؟یبر-

 .مادرم به است رهیخ همچنان او اما

 ار؟یبر-

 نیا ما از یبعض سرنوشت است؟چرا ساله چند او.سوزد یم شیبرا دلم

 تاوان دیبا آدم همه نیاو،ا مادر و پدر اشتباه خاطر به شود؟چرا یم

 است؟ عدالت یکجا نیبدهند؟ا

 .دیآ یم و دهد یم تیرضا باالخره

 میگو یم نیماش کنار

 .مزون رمیم من.خونه برو خودت خب-

 ؟یکن یم ولم یدار-

 خندم یم

 .ینکن ولم تو یوقت تا نه-

 .کند یم نگاهم یجد و.است یجد او اما

 ن؟یآل-

 هوم؟-

 .گمیم امو بابامم؟چهره هیشب یلیخ من-



 دهم یم تکان سر

 .اوهوم-

 ؟یچ اخالقم-

 .باباته و من نیب یزیچ هی اخالقت-

 کند یم زمزمه.نبود کاش که میگو یم دلم در

 ؟یچ مامانم-

 .مادر دیگو یم تایب به یوقت است بهیغر میبرا یلیخ

 .دونمینم-

 مادرش و پدر یحت که کند یم فکر خودش با حاال نکهیا از ترکد یم دلم

 .کرد یم فکر نیهم به ها سال نیا تمام یعنی.نداشتند دوست را او

 برم؟ من-

 و کند یم نشیج شلوار داخل را شیها دست و زندیم یکمرنگ پوزخند

 دیگویم

 .پس بوده پیخوشت بابام-

 .خندم یم

 صدبار؟ نکرده فیتعر برات الیثم مگه.یلیخ-

 دیگو یم کوتاه و دهد یم تکان سر

 .بزنم دوستم به سر هی قبلش دیشا.خونه رمیم من..برو تو-

 .نمتیب یم پس.باشه-

 من یبرا و.است من یبرا اریبر.وفتمیم راه و شوم یم نیماش سوار و

 .ماند یم

 .شوند یم خشک تنم بر ها یخستگ تمام مزون فکر با



 را اش بچگانه حسادت اول.خورم یم حرص شتریب ونیهما فکر با

 درست.رود یم گذارد یم ندیب یم یمحل یب که هم بعد و دهد یم لمیتحو

 همان او اما باشد کرده رییتغ یکم بود خوش دلم.شیپ سال پانزده نیع

 ادی از را یزیچ یحت او.کرده رییتغ که دیگو یم خودیب.است

 عاشقش که یونیهما همان.است ونیهما همان او.من مثل درست.نبرده

 .بودم شده

 

**** 

 

 کند یم پچ پچ گوشم کنار مهربان

 به کمی یخوشگل ،یجوون گهیم..که گهینم یزیچ خانم بایز نیا بابا-

 .برس خودت

 را ها مانکن از یکی تور.یقد نهیآ کنار برد یم و ردیگ یم را دستم

 .اندازد یم سرم یرو و دارد یبرم

 باشه متنفر آدم شهیم مگه..ادیم بهت چقدر..فهیلط چقدر نیبب..کن نگاه-

 لطافت؟ همه نیا از

 کی خواب مثل.است نرم..کشم یم ریحر تور یرو ناخودآگاه را دستم

 .نوزاد

 .شیپ سال پانزده. برداشت صورتم یرو از ونیهما که یتور مثل

 .آورد رونیب تنم از او که یعروس لباس مثل

 کنم؟ یم فکر یچ به.کنم یم نگاه خودم به

 دارمیبرم را تور یاخم با

 .رنیگ یم رو ما ی قهی بشه یزیچ هی فردا پس..نایا به دینزن دست-



 .زند یم کمرش به را شیها دست و دیگویم ینچ مهربان

 .ستین باغ تو اصال نیا نه-

 دیگو یم و زند یم کنار را مهربان مارال

 ..مهربانو نیا کن ولش-

 آورد یم رونیب شده چیپ کادو کاغذ ی بسته کی پشتش از و

 ..مهربان و من..ما یعنی..گرفتم کادو برات مناسبت یب من-

 .تئاتر یطایبل اون از تشکر یبرا

 .نگرفتم یا هیهد که باشد یسال صد کنم یم فکر

 رمیگ یم را بسته یکمرنگ لبخند با

 آخه؟ نیکرد نکارویا چرا-

 دیگو یم جانیه با مهربان

 اد؟یم خوشت نیبب کن بازش..مینکرد یکار-

 .کنم یم باز آرام را کادو کاغذ

 دیگو یم مهربان

 .باش زود..گهید کن اش پاره یوا-

 دیگویم و زند یم شیبازو با مارال

 .توام خب لهیخ-

 را بنفش رنگ.آورم یم رونیب را یآب یها طرح با رنگ بنفش شال

 .دارم دوست

 !قشنگه یلیخ نیا ها بچه-

 دیگویم نما دندان یلبخند با مارال



 .نیبب اشو هیبق.هست بازم-

 کنم فکر.کنم یم بازش. کنم یم دایپ یلب رژ شده مچاله یها کاغذ یتو

 دندیخر من یبرا و کردند دایپ را جهان رنگ نیتر قرمز

 .ردیگ یم دستم از و دیآ یم مهربان

 دیگو یم مارال

 که گمیم خانم بایز به یدروغ هی رمیم ینکن سرت شالو نیا اگه خدا به-

 .رونیب بندازتت دهینکش هیثان به

 دیگو یم مهربان

 ؟یبزن کیمات یبلد اصال نمیبب نهیآ جلو برو ریبگ نویا ایب-

 میگو یم معذب

 رو کارا نیا مود االن واقعا یول یمرس.قشنگن یلیخ نایا دینیبب ها بچه-

 .ندارم

 دیگو یم مارال

 !که خوادینم مود-

 .دارم مودشم..بزنم برات من به بده اصال

 لب یرو را لب رژ. نهیآ مقابل برد یم و ردیگ یم زور به را دستم و

 .شوم یم گرید یکی انگار.کشد یم میها

 دیگو یم مهربان

 هی میگیم.کن شیآرا همش میگینم که ما!یشد تر خوشگل چقدر نیبب ایب-

 به تو که ییزایچ نیا خدا به..کن فیک خودت.برس خودت به ییوقتا

 ..ستنین خودت از تر مهم اصال یفکرشون



 حاال که بنفش، یشال و قرمز لب رژ با زن، نیا یعنی خودم؟خودم

 یم سر یا سورمه شال که یزن آن ای است، انداخته سرم یرو مهربان

 است؟ روزید از تر زرد روز هر اش چهره و کند

 .دارم یبرم سرم از را رنگم یا سورمه شال

 دیگو یم مارال

 رنگ؟ شد هم یا سورمه! ادیم بهت چقدر نیبب..کالیبار-

 یاونجور نه..کنم یزندگ دارم دوست خودم که یجور خوامیم فقط من-

 .گهیم خانم بایز که یاونجور نه..گنیم هیبق که

 دیگویم مارال

 نقدریا فقط..یندار دوست خودتم یکن یم یزندگ تو که ینجوریا نیبب-

 اون واقعا نیا..ستین مهم برات گهید که..ستین تیحال که یشد غرق

 ی؟وقتیباش یخواستیم تیسالگ هجده تو که هیمدل

 

 بود؟ یشکل نیا تیسالگ سه و یس بود سالت هجده

 قبل و یسالگ هجده از بعد..شهیم میتقس قسمت دو به اساسا من یزندگ-

 .زد حرف موردش در شهینم یلیخ نیهم یبرا..یسالگ هجده از

 دیگویم و ندینشیم زیم یرو مهربان

 .گهید میقیرف ؟بابایبگ ما به تیزندگ از یخواینم هنوز تو-

 کنم یم مرتب سرم یرو را شال

 .ستین یکردن فیتعر-

 بندد یم دستش دور کش با را شیموها مهربان

 ما گفته بس از اریبر اونم..الستیثم میدونیم تو از ما که یزیچ تنها-

 .مدرسه دوران از تهیمیصم دوست میدیفهم



 زنمیم یپررنگ لبخند

 یکس تنها..اونه یزندگ یبرا ام زهیانگ تنها خواهرم و اریبر از بعد..آره-

 ریدرگ ایآل که ییوقتا..کنهینم قضاوتم و دونهیم من از زویچ همه که

 یچیه با ستمین حاضر..شمیم آروم اون با زدن حرف با فقط باشه

 ..کنم عوضش

 !یکاف ی اندازه به.دیدونیم هم ریام درمورد شما درضمن

 یم آماده و آورد یم در مانکن تن از را یسفارش عروس لباس مارال

 .بگذارد جعبه داخل تا کند

 یبگ ما با تیدوست از کمی واال..اینبود ارتباط در کم مهربانم و من با-

 .مینش پررو میدیم قول

 میخند یم

 .بدم زایچ نیا گفتن تو کمی فقط من-

 دیگویم و خندد یم بلند مهربان

 .کمی فقط آره-

 زیم یرو از آمدنش باال و ها پله یرو خانم بایز کفش ی پاشنه یصدا با

 و کند یم ما به ینگاه خانم بایز.رود یم نیب از ها خنده و شود یم بلند

 دیگو یم

 ن؟یفرستاد رو هیروزید عروس لباس-

 دیگو یم تند مارال

 .است آماده.فرستمیم االن خانم-

 زندیم یخند کج و کند یم من به یطوالن ینگاه خانم بایز

 .یشد خوب حاال-

 خندد یم زیر مهربان.رود یم و



 .ستین بد میبدون اونم نظر ادیم نیرام آقا شبم بذار حاال-

 زندیم تشر مارال.کنم یم نگاهش چپ چپ

 !مهربان-

 

 کنم یم یپررنگ اخم

 نجا؟یا ادیم امروز مگه-

 .دهد یم تکان سر مارال

 یم نمک مهربان.کشم یم لبم یرو و دارم یبرم یدستمال زیم یرو از

 زدیر

 زودتر گفتم؟تو یچ مگه..حاال خب لهیخ...شد اخالق گند باز..واه واه-

 .برو

 رو دایجد لباس تمام خانم بایشتره؟زیب کارم نجایا امروز من یدونینم-

 .بکنم مانکنا تن که من به داده

 وفتمیم لبم جان به حرص با و

 شه؟ینم پاک چرا نیا اه-

 دیگو یم مارال

 .شد کبود لبت..کن ولش..رهیم رید..شترهیب شیموندگار..آبه ضد-

 زند یم تشر باز مارال.خنده ریز زندیم مهربان

 ؟یخند یم چته.کوفت-

 دیگو یم جانب به حق مهربان

 تو هست یکی بفهمه ادیب نیرام نیا بذار..شه کبود بذار اتفاقا-

 .یارینم که رویام..تیزندگ



 را یبحث هر نکهیا از..متنفرم ها حرف نیا از.اندازم یم خودم به ینگاه

 .متنفرم کشند یم مسائل ینجوریا به

 .میدار کار یکل..دیبرس کارتون به..ها بچه بسه-

 زنگ اریبر به و دارم یبرم را لمیموبا شوند یم کار سرگرم یوقت

 داردیبرم قهیدق چند از بعد.زنمیم

 الو؟-

 ؟یا خونه..سالم..اریبر الو-

 چطور؟..نیآل آره-

 نداره؟ که یاشکال..ادهیز امروز کارا..امیم رترید کمی شب من..یچیه-

 ؟یچ شام...نه...اممم-

 ...خودت یخوا یم که یهرچ دونمینم ای..ریبگ تزایپ-

 شود یم یطوالن مکثش.دارد دیترد

 ؟یایم یک یدونینم قایدق خب...باشه-

 ییتنها چطور؟اگه. نایا هشت یطرفا کنم فکر یول...نه که قایدق-

 .نجایا ایب یخوایم

 .مینیبب لمیف شب..خوابم ینم..منتظرم ایب..نه..؟نه..ها-

 .زنم یم یکمرنگ لبخند

 ؟یندار یکار.باش منتظرم خوبه-

 .خدافظ..نچ-

 .کند یم قطع را تلفن و

 دیگو یم و کند یم نگاهم یرچشمیز مهربان

 ..باشه بهش حواست.. ها شهیم یخفن پسر شه بزرگ ارمیبر نیا-



 دیگو یم و زند یم لباس به را سنجاق مارال

 .کنار بکش خانم مهربان.رهیبگ منو ادیب شد بزرگ شده قرار-

 یم و کند یم پرت سمتش به آرام را یکاغذ دستمال ی جعبه مهربان

 دیگو

 ن؟یگذاشت یقرار نیهمچ یک-

 دیگو یم من به رو مارال

 .گذاشتم قرار نیآل با من-

 برسد یروز داد به خدا. زنمیم یخند کج.زند یم یا مسخره چشمک و

 دوارمیام که مورد کی نیا در.اوردیب را یدختر اسم بخواهد اریبر که

 .باشد نرفته پدرش و من به اصال

 

**** 

 

 تا کنم یم دقت.کنم یم مرتب ها مانکن یرو تک به تک را ها لباس

 یادیز شانیها یبعض.نکنند ریگ ییجا به تا..نشوند پاره تا..نشوند لک

 .اند ساده یادیز ها یبعض و دارند پف یادیز ها یبعض.اند بلند

 در خانم بایز ی چهره یوقت اما.بپوشم را ها آن کنم یم هوس یگاه

 .شوم یم مانیپش هم فکرش از ردیگ یم جان چشمانم مقابل

 به یریحص نیرام.است رفته خانم بایز یحت.اند رفته مارال و مهربان

 .ندینب تا کردم میقا را خودم آمد که هم یوقت.رفتند و آمد دنبالش

 از مدت نیا.کنم یم مرتب ها لباس یرو را ریحر و پوریگ یها تور

 انیم من..متنفرم است عروس لباس هرچه از که دمید عروس لباس بس

 .کنم یم کار چه دیسف لباس همه نیا



 یها قهی.نشست مانکن تن یرو هم لباس نیآخر.کنم یم باز را شالم

 .بلند و لخت یدامن..بلند یها نیآست و پوریگ

 یها آدم و لباس همه نیا انیم یترس ینم دیپرس اریبر بار کی

 یم پرداز الیخ را آدم ییتنها.ترسم یم یکم االن ؟راستشیمصنوع

 .کند

 هم سرما اوج در توانم یم من فقط.زنم یم باد را خودم شالم طرف دو با

 .دهم یم ورزش یکم را گردنم.باشم ییگرما

 .نییپا روم یم و دارم یبرم را فمیک ها لباس به یاجمال ینگاه از بعد

 نیماش چیسوئ تا کنم یم باز را فمیک.ستین چکسیه.است کیتار ابانیخ

 .گردم یبرم.باالست حتما.ستین لمیموبا نمیب یم که بردارم را

 از یکی دامن ریز نیزم یرو.کنم یم نگاه را اطراف.ستین زیم یرو

 .دارم یبرم را آن و شوم یم خم.است افتاده ها لباس

 .پرم یم جا از یکس یباصدا

 !یوا-

 کند؟ یم کار چه نجایا او.شوم یم بلند

 یم تکرار را حرفش و زندیم زل چشمانم به گستاخانه یریحص نیرام

 کند

 ؟؟یگشت یم یزیچ دنبال-

 .کنم یم اخم

 خانم؟ بایز با نینرفت مگه شما..بود افتاده لمیموبا-

 .زندیم یکج لبخند

 .گذاشتم جا نجایا کنم فکر..لمیموبا دنبال اومدم منم اتفاقا-



 یم روشن را لمیموبا.اندازم یم نییپا را سرم و میگو یم یکوتاه آهان

 میگو یم او به ینگاه مین با و کنم

 .زیم یرو ذارمیم رو دایکل.برم دیبا شده تموم کارم من دیببخش-

 دیگو یم که گذرم یم کنارش از و

 .رسونمت یم سایوا-

 .ممنون..خودم دارم نیماش-

 کشد یم و ردیگ یم را شالم ی گوشه

 .گهید سایوا-

 دستش از که محکم آنقدر.کشم یم را شالم و کنم یم نگاه دستش به

 دوزد یم شالم به را نگاهش.شود یم ظیغل اخمم.شود خارج

 ؟یکرد خوشگل یک یبرا.ادیم بهت-

 یایدن نیا در یزندگ از ام خسته.تفکراتشان و او امثال و او به لعنت

 .چرک

 .یریحص یآقا برم دیبا من-

 یم اش نهیس به که محکم چنان.کشد یم را دستم بار نیا اما گردمیبرم و

 یجا جابه یصدا و میگو یم یآخ استخوانم شدن دهیکش درد از و خورم

 .شنوم یم را استخوانم شدن

 .ترس از کوبد یم قلبم.رمیبگ فاصله کنم یم یسع

 ...دیبدون رو خودتون حدود و د؟حدیکن یم کاریچ-

 دیگو یم میها لب به رهیخ

 چکسیه..فهمه ینم بایز یباش من با اگر کن باور..دارم دوستت من-

 تر خوشگل یلیخ تو..فهمهینم

 



 .ستین یزندگ نیا اقتتیل..یاون از

 .ردیگ یم ام هیگر

 .یلعنت کن ول-

 یبرا جهنم نیا در کاش.شود یم تر کمرنگ و کمرنگ میصدا اما

 .کردم ینم تحمل را اش یروان همسر و او و بودم نمانده چندرغاز

 که من نیبب..یکن یم سخت خودت یبرا زویچ همه یدار..سیه-

 .خوبم باهات..آرومم

 .کشد یم ام گونه یرو یآور چندش طرز به را اش اشاره انگشت و

 نیا از تر محکم دستش اما کنم فرار خواهم یم..کشم یم عقب را خودم

 .هاست حرف

 .گمیم بایز به زویچ همه من..یکنیم تمیاذ یدار..عقب برو-

 زندیم پوزخند

 از صدبار حاال تا نبود پولدار مهمه؟اگه برام بایز یکرد فکر..درک به-

 .بودم کرده فرار دستش

 .خوره یم بهم حالم تو امثال یمردا از-

 یم عادت..خورهینم بهم حالت گهید بگذره که دوبار یکی نداره اشکال-

 .یکن

 به کوبم یم مشت با و کنم یم دایپ زور چطور و کجا از دانم ینم

 فهممینم اصال..دوم یم توانم یم تا شود یم شل که دستش.شکمش

 میآ یم در از و دارمیبرم زیم یرو از را فمیک.کنم یم عجله فقط. چطور

 چندبار برسم نیماش به تا..است آشوب دلم.برد یم را امانم هیگر.رونیب

 .خورم یم نیزم

 عوق را ام معده اتیمحتو تمام و کنم تحمل توانم ینم نیماش کنار

 .آورم یم باال درد فقط..است تنفر فقط.. ستین یچیه.زنمیم



 هنوز قلبم.روند یم یاهیس چشمانم.رمیگیم در ی رهیدستگ به را دستم

 .دانم یم..رمیمیم ترس از..لرزم یم.زندیم محکم هم

 است؟ ونیهما.شنوم یم را یکس گفتن نیآل نیآل یصدا

 .یسمت به کند تمیهدا کند یم یسع.کند یم بلند و ردیگ یم را دستم

 یم رها یصندل یرو. نشیماش تا روم یم دنبالش باز مهین چشمان با

 .شوم

 یم مچاله خودم در که کنم یم هیگر آنقدر.کنم یم هیگر حال همان با

 .ندینش یفرمان،م کنارم،پشت و دیآ یم ونیهما.شوم

 هق بلند او حضور به توجه یب.دیآ ینم باال هیگر شدت از نفسم

 .چسبند یم صورتم اطراف به میموها.زنمیم

 میگو یم بلند حرص با.کند یم خس خس ام نهیس

 مثل تنها زن هی و تنهام که..نکردم ازدواج که من به لعنت..من به لعنت-

 احمقم؟ نقدریا چرا من..کنه یزندگ یکوفت شهر نیا تو تونه ینم آدم

 میگو یم و گردمیبرم سمتش به جنون با.دیآ یم بند یا لحظه ام هیگر

 سوءاستفاده ازشون شهیم که مییآدما هیشب ون؟چرا؟منیهما چرا-

 کرد؟آره؟؟

 .ردیگ یم را دستم ونیهما.ردیگ یم شدت باز ام هیگر

 شده؟ یچ یکن فیتعر حرفا نیا یجا به یخوا یم-

 میگو یم نامفهوم

 به دیکش شویلعنت انگشت..من بدن به زد شویکوفت دست اون-

 .اه...صورتم

 .کشم یم صورتم یرو را بنفش شال و

 .کند یم نگاه مزون به ونیهما



 ؟یک-

 .کرد خودشو کار باالخره...یریحص نیرام...یعوض آشغال اون-

 .دهمیم هیتک یصندل به و کنم یم تکرار را حرفم وار زمزمه و

 .دستم مخصوصا.کند یم درد تنم تمام

 .یکن تیشکا ازش دیبا-

 میگویم جان یب.زنمیم کنار را میموها

 ؟یجرم چه به-

 .نیآل یبمون ساکت دینبا-

 .دارم ازین کار نیا به من-

 .باال برد یم را شیصدا

 تو؟تو چته فهممینم من..کار نیا به یدار ازین که یکرد غلط یلیخ تو-

 نیا به یتونیم یازین خورده؟چه مغزت به یا ضربه سال پونزده نیا

 سرت تونهیم ییبال چه یبعد ی دفعه یدونیم چی؟هیباش داشته کار

 بکنه؟ تونستیم کاریچ االن نیهم یحت ایاره؟یب

 ردیگ یم ام هیگر دوباره

 یاومد سال پونزده ؟بعدیهست یک یکرد فکر..نقدریا نزن داد من سر-

. بابا ؟برویشیم یرتیغ من واسه ؟کهیفکرم به مثال که یگیم من به

 .دییدروغگو همتون

 زند یم ادیفر بلندتر

 .نبوده آسون برام تو نیع منم که بفهم نویا-

 میگو یم خودش مثل

 پول واسه حاال تا...ینیبیم یدار م؟واقعا؟خوبهیا یکی باهم تو و من-

 دستاشون و نگاه با صدبار یروز که یکن کار ییجا یشد مجبور



 پول جاش به و بخواب من با ایب گفته بهت یزن چیه کنن؟مگه رتیتحق

 رفت به حواست ات خونه تو که دادن ریگ بهت ییتنها چون ر؟مگهیبگ

 باشه؟ آمدت و

 .دهد یم جواب صدا همان با یول کند آرامم خواهد یم مثال

 ...خب لهیخ-

 ..!کن گوش نه-

 نه؟فکر ینکرد فکر ناشیا به وقت چی؟هیندار دنمیشن ه؟طاقتیچ

 به مجبور درآوردن پول یبرا ممکنه من یریم یدار یوقت ینکرد

 نقدریا کنم؟چرا تجربه رو ییزایچ چه ایبشم؟ ییزایچ چه دنید و دنیشن

 ..منه یزندگ از گوشه هی فقط یدید االن که نی؟ایشد ناراحت و داغون

 کنم یم بغض

 و من ی رابطه به یحت مون محله تو که اونجاست خوبش قسمت-

 رو بکوبمش و ببرم شناسنامه دیبا جا همه من و کنن یم شک ارمیبر

 مادرش تونم ینم منم پس..نداره پدر چرا؟چون یدونیم.. میشونیپ

 ی تجربه ؟تنهایکرد تجربه رو نایا از کدوم تو...مشیق یحت ای..باشم

 نه؟..یگرفت مدرک تر رید دوسال نکهیا مثال بوده؟آها یچ تلخت

 .فردا تا یحت..بدهم ادامه خواهم یم

 ردیگ یم را صورتم اما

 ...نیآل کن بس...کن بس خدا تورو-

 نگاه چشمانش به باز مهین دهان با.سیخ و سرخ..اند سرخ چشمانش و

 درون...گردند یم و گردند یم و گردند یم چشمانش مردمک.کنم یم

 .شوند یم گم من چشمان مردمک

 .کند یم پاک را میها اشک



 رو تو که بودم یعوض و احمق جوون هی من شیپ سال پونزده-

 انگار..بود خوب اوالش..رفت و کرد ول شویزندگ عشق که..فروخت

 که بودم شده ربات هی من...رفت و شد دود اش همه کم کم بعد..بود ایرو

 کار

 

 تونستم ینم یحت... بده انجام نبود بلد خوندن درس جز یا گهید

 رید یلیخ.شد ینم..دمیترس یم کنم یم اعتراف..دمیترس یم..برگردم

 .بود

 .تو شیپ مونم یم.رمینم جا چیه من برگرده عقب به زمان اگه

 در شده جمع یها اشک. ردیگ یم فاصله من از و بندد یم را چشمانش

 .نمیب یم را چشمش ی گوشه

 ...بکنم خودمون با کارو نیا تونستم یجور چه من خدا آخ-

 راحت المیخ کشد یم عذاب هم او نمیب یم یوقت اما دارم یبد احساس

 .شود یم

 کنم؟ آرام را او دیبا من حاال.دهم یم قورت را دهانم آب

 ...کنه ینم یفرق گهید حاال-

 دیگو یم یعصب

 .کردم بد هردومون به من.بخشم ینم خودمو ابد تا من..چرا-

 وفته،یب اتفاق بخواد یزیچ هی..شهینم درست عقب به یبرگرد هرچقدرم-

 .نهیهم تهش یسیبنو یمدل هر رو ما داستان.وفتهیم

 .کنم کمکت بذار حداقل-

 .رمیگ یم را در ی رهیدستگ

 .برم دیبا-



 .کنم یم مکث اما

 ؟؟یکنیم کاریچ نجایا تو اصال-

 کشد یم قیعم نفس

 باهات کردم اشتباه بگم که..تون خونه امیب که اریبر به زدم زنگ-

 .نجایا اومدم..خونه یایم رید و یینجایا گفت..زدم حرف یاونطور

 .کنم یم زمزمه

 .یبود ومدهین کاش-

 منه،نه؟بس با بودن از ؟بهتریرفت یم حال از ابونیخ ی گوشه تو که-

 .خدا رو تو نیآل کن

 .یکن فراموش یدیشن و یدید یهرچ کن یسع...! کن تمومش تو-

 ..!کردن ؟فراموش..یخوا یم ازم رو ایدن کار نیتر سخت یدونیم-

 ؟یکن فراموش سال پونزده بعد یتونست مگه تو

 

 کنم یم زمزمه

 .نتونستم...نه-

 اون یحت..دارم رو یداد بهم که ییکتابا اون هنوز یحت من-

 ادته؟ی.گردنبند

 نیها،ا سال آن به نسبت.کنم یم نگاه چشمانش به.دهم یم تکان سر

 .آنهاست و من نیب فاصله نیدورتر

 .ادمهی-

 ادمی قایدق..بودم داده او به ازدواجمان قبل که دیگو یم را یگردنبند

 میبرا الیثم که بود کوچک و ساده ی پروانه کی..بود خودم یبرا..هست



 من گفت داد هیهد را هیهد شود ینم و است هیهد گفتم هرچه.بود دهیخر

 .آورد در چنگم از زور با و!کنم یم فرق

 .زندیم یکمرنگ لبخند

 نبود مهم یعنی.نظرم به نبود دخترونه اصلنم..گردنم نداختمیم-

 .زونهیآو اتاقم ی نهیآ کنار هنوز..برام

 .خورد یم و جود یم را فکرم یزیچ کی

 ....که ستین مهم براش...زنت-

 دیگو یم تند

 .میندار یکار هم ی گذشته به یلیخ ما..نه یعنی...دونمینم-

 باز را در که گردم یبرم باز.نباشد درست ماندنم نجایا یادیز کنم فکر

 .کنم

 خاطر به..دوست هی مثل فقط..باشم کنارتون نجامیا یوقت تا بذار-

 .کنم جبران بذار..نیآل داره گناه..داره آرزو..جوونه اون..اریبر

 دنبال بره دیبا و داره آرزو که ینه؟جوون یکن یم درکش یلیخ-

 ....آرزوهاش

 .زنمیم یکمرنگ پوزخند و

 بازم..بشه مونیپش چندسال از بعد اگر یحت..کنه انتخاب خودش دیبا آدم-

 .کنه انتخاب خودش دیبا

 کند عوض را بحث خواهد یم اما زنمیم هیکنا فهمد یم

 شد تموم که سال..کردم دایپ یعنی..شناسم یم خوب ی مدرسه هی من-

 یبرا مینیبب تا اونجا بره فعال..هیرانتفاعیغ..میکن یم نامش ثبت اونجا

 .کرد کاریچ شهیم رفتنتون

 رفتنمون؟-



 دهد یم تکان سر نیغمگ

 .بمونم رانیا شهیهم یبرا دیشا من...من-

 .خندم یم یعصب.خندم یم

 من..میبر یبفرست رو ما یخوا یم حاال یبرگشت تو..داره خنده یلیخ-

 .کنه رمیغافلگ یکی تا نمیشیم منتظر یه چرا دونمینم

 شود ینم باز اما کشم یم را در ی رهیدستگ

 .برم من کن باز درو نیا-

 ظلم بهش چرا..ارهیبر بحث..میستین تو منو بحث گهی؟دیفهم ینم چرا-

 ؟یکن یم

 را چشمانم.خورم یم را حرفم اما بزنم یحرف حرص از خواهم یم

 .شوم آرام تا بندم یم یا لحظه

 اش مدرسه مورد در سال آخر..ستین آخرسال که هنوز..خب لهیخ-

 ی مدرسه یبرا ندارم پول اونقدر هنوز من..میزن یم حرف

 ..یرانتفاعیغ

 تا کنم یم کمکت یعنیباشم؟ کنارتون خوام یم گمیم یچ یبرا من پس-

 .یایبرب هاش نهیهز پس از

 ؟یبخوا قراره یچ قبالش در وقت اون آها-

 یم نگاهم مات باشد نداشته را جمله نیا دنیشن انتظار که انگار

 را راهنشیپ اول ی دکمه و برد یم شیموها انیم کالفه را دستش.کند

 .کند یم باز

 .ساختم خودم رو یهست که یگند نیا دونمیم-

 .دهم یم فشار را در قفل ی دکمه و برم یم جلو حرف بدون را دستم

 .یدونیم که خوبه-



 .گردم یبرم ابانیخ طرف آن به و شوم یم ادهیپ و
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 ؟یخور ینم ن؟چرایآل-

 که ییتزایپ تکه و کنم یم نگاه زیم یرو یها کرده سرخ ینیزم بیس به

 گذارم یم دهانم در را هست دستم در

 .ندارم لیم کمی..خورم یم-

 .زدن حرف به کند یم شروع تند تند و دهد یم قورت را شیغذا

 کنه یم یفرق چه حاال دونمینم من.نکرد ارفاق بهم هم نمره مین یکالر-

 کتاب تو که میسیبنو یمعن هی ای میسیبنو کتاب نیع نیع رو کلمه هی یمعن

 خودت بگه ستین یکی..ربات نیع..مییبجو کتابو ما خوادیم قایدق..ستین

 یبرا ستین یزیچ که نمره مین بعدم...یکن حفظ یتونست سال پونزده بعد

 .کنه یم خراب منو ی ماهانه ی کارنامه فقط..اون

 .زنم ینم کتکت مین و نوزده یبرا..نداره بیع-

 .خندم یم و

 کن فکر..شهیم خورد اعصابم یلیخ مدرسه بُرد یرو نره اسمم-

 .مخه رو یلیخ..شد ستیب بود نخونده یچیه که رضایعل

 نمره به مگه اصال بعدم.ستهیب همون نوزده..ستین بد ات نمره توام-

 .یا نابغه اتیادب تو،تو..اس

 .برو من قربون یالک یه توام-

 .زنمینم یحرف یالک که یدونیم-



 میبرا همزمان امیپ دو.کند یم تمام را بحثمان لمیموبا امیپ یصدا

 نوشته که ایآل شیاول.آمده

 "بده جوابشو ؟حداقلیبزن زنگ هی چارهیب ریام به یخواینم"

 توانم ینم بودم گفته من که درسته.دهم یم خودم به یفحش دلم در و

 .دارم ییها تیمسئول باالخره اما کنم برقرار او با یخاص ی رابطه

 .آورد یم لبم بر خنده که.الستیثم از دوم امیپ

 .گهید ی قهیدق چند تا شمیم نیآنال.مرغا نینخواب زود امشب-

 سمینو یم شیبرا

-ok. 

 میگو یم کند یم جمع را تزایپ ی جعبه که اریبر به رو بلند و

 .نشیبب ایب بکن کاراتو امشب شهیم نیآنال الیثم-

 .زندیم یبزرگ لبخند

 .بود شده تنگ براش دلم..ولیا-

 .تو یکرد دایپ رو اتیباز چل و خل یمیت هم خداروشکر-

 یجد یلیخ رو یزندگ کنه یم یسع..خوشحاله من نیع فقط اون-

 .تو برعکس..رهینگ

 .کنم یم جمع شکمم در را میپاها و دهم یم هیتک مبل به

 .هیعیطب نیا.میباش داشته فرق کمی دیبا تو منو-

 چرا؟-

 .میکن یزندگ باهم میبتون تا-

 یزندگ باهم توننیم بهتر هم به هیشب آدم تا دو کردم یم فکر حاال تا من-

 .کنن



 ؟یکن یم فکر هم زایچ نیا به تو-

 اندازد یم باال را اش شانه.کنم یم نگاهش تعجب با و

 ...آره-

 چطور؟ بدتر یزایچ به-

 .نگفتم یزیچ که من!توروخدا نیآل-

 .سوالم از داشتم یخاص منظور من یول-

 دلم بدونمم اگر و دونمینم یچیه من نه-

 

 .کنم بحث تو با موردش در خوادینم

 دهم یم قورت را لبخندم

 !پرروت یدوستا اون تا یبپرس خودم از بهتره یداشت یسوال اگه حاال-

 یم خجالت یکم دانم یم.کند ینم نگاهم یحت و دهد ینم را جوابم

 .نبود اصال.نبود یخجالت آرش.خندم یم مرموز.کشد

 شود یم و شده نیآنال باالخره الیثم و است شب کی کینزد ساعت

 .دید تاپ لپ در را واضحش نسبتا ریتصو

 کند یم فیتعر من از شیبرا یپرحرف با اریبر

 رمیم دارم یوقت صبح..شب تا صبح..کنه یم کار داره همش نیآل نیا-

 ..گرده یبرم بخوابم خوامیم یوقت شب رونیب رهیم خونه از مدرسه

 کند دفاع من از خواهد یم مثال الیثم

 چت دوستات با ای فور اس یپ یپا ینیشیم ای!ادیم بدت تو که چقدرم-

 !ستین یخبر که درسم از.یکنیم

 میگویم و خندم یم من



 مین و نوزده امروز آقا..کنهینم ولش ارهیدرن کتابو ته تا نین؟ایا! بابا نه-

 .ناراحته گرفته

 زندیم قهقهه الیثم

 هی بودم نایا نیآل ی هیهمسا سال همه نیا که من.ینرفت بابات به خوبه-

 به تو..مدرسه بره یحساب و درست ای باشه دستش کتاب آرش دمیند بارم

 .خداروشکر مورد نیا تو یرفت نیآل

 .بهم رسوندیم تقلب داشت همش نیآل نیا.بودم بابات مثل منم البته

 دیگو یم اریبر

 !برام کرده فیتعر آره-

 دیگو یم من به رو گرد چشمان با الیثم

 .نبود بد..بمونه من یبرا یذاشت یم آبرو کمی-

 .خندم یم

 !یگیم یدار خودتم خب-

 دیگو یم و زند یم یپررنگ لبخند الیثم

 چطوره؟ ایآل-

 دهد یم جواب حوصله یب اریبر

 .اس حامله هنوز-

 میگو یم اریبر به رو.کند یم وادار قهقهه به دوباره را الیثم که

 .روز دو نه کشهیم طول ماه نُه یحاملگ زمیعز-

 کند یم کج دهان اریبر

 .مسخرس هست، که یهرچ من نظر به-

 !ستیچ منظورش دانم یم که کند یم نگاهم متعجب الیثم



 !گهید ارهیبر-

 دهم یم ادامه من و دیگو یم ینچ اریبر

 .هیکاف یکی من یبرا نیهم و..خوشحاله یلیخ..رهیدرگ..خوبه هم ایآل-

 ؟یخوشحال هم تو-

 دهد یم جواب من یجا به زنان پوزخند اریبر

 !یلیخ-

 میگویم و زنمیم اش شانه به

 .نپر ما یخصوص بحث وسط-

 .نشستما یخصوص بحث وسط من-

 دیگو یم رک الیثم.کند یم اشاره نمانیب ی فاصله به و

 .میبزن حرف کمی ما اهیس نخود دنبال برو پاشو اریبر خب-

 .رود یم و کند یم زمزمه لب ریز یزیچ اریبر

 .زنهیم غر آرش نیع-

 .کشد یم یآه الیثم

 مو اون با افشیشه؟قیم هشیشب شتریب روز هر هست حواست-

 اما رهیم ادمی آرش دیسع وجود با کردم فکر.ترسمیم یلیخ من..زنهینم

 بره ادشی شهیم مگه آدم..ادمهی هنوز یول..ها شده سال ستیب..نرفت

 نخواستتش؟ اون و بوده عاشقش که رو یکس

 .مونمیم تو ی شرمنده شهیهم من-

 .زندیم یکمرنگ لبخند

 پشت قایدق من خواد؟وینم منو گفتیم بهت داشت آرش روز اون ادتهی-

 .بودم سادهیوا سرش



 ادیب و کنه ینم اقدام زودتر چرا که کردم یم دعوا باهاش داشتم-

 .کرده معطلت چرا..تیخواستگار

 زندیم یتلخ لبخند

 رو گهید یکی من!" "خوامینم رو الیثم من چون" زد داد اونم که-

 " دارم دوست

 .دمیکش خجالت تو از چقدر من و-

 چیه خاطر به گهید گرفتم ادی بعدش اما!شدم له کلمه یواقع یمعن به منم-

 ...آرش نه!شدمیم من خودم وجود با من..نشم له یمرد

 ..عاقبتش از خورمیم افسوس و کنمیم فکر یگاه هنوزم هرچند

 آرشو ی بچه تو و..نیبود هم با االن یکرد یم ازدواج آرش تو با اگر-

 برق و زرق یول.داشت دوستت آرش.بود عاقل کمی کاش.دیسع نه یداشت

 .مطمئنم.گرفت چشمشو تایب

 رییتغ رو ندهیآ و سرنوشت تونهیم هیثان صدم تو آدم که ترسناکه یلیخ-

 .بده

 

 ..اوهوم-

 دیگویم و خنددیم من نیغمگ ی چهره به کوتاه

 یحرکت یخواست..اینباش ایآل مثه خبر؟تو چه جون ریام از...گهید الیخیب-

 !بگو من به یبزن

 .میزندگ تو آوردم رویام کردم اشتباه واقعا..خوشه دلت..بابا یچیه-

 ؟یترس یم یچ از.یدینم فرصت خودتون به که نهیا اشتباهت-

 .الیثم کردم عادت کردن یزندگ ینجوریا به من-



 میستین بچه گهید..بره بفرستش یخواینم اگر ای..بده رییتغ عادتتو خب-

 .بمونه معطل ابد تا شهینم.. کنهیم درک اونم..که

 گرفتم؟ جلوشو من مگه..بره خب-

 اصال تو مطمئنم گرفتم؟من جلوشو یگیم بعد یذاریم برزخ تو آدمو-

 !یزنینم حرفم باهاش

 .برزخ تو ادیم خود به خود میزندگ تو ادیم یهرک..برزخم تو خودم من-

 بده؟...شده برزخ نیا و تو عاشق یکی خب-

 زنمیم پوزخند

 هواش و حال ادینم ادمی...یچ یعنی دونمینم اصال..داره خنده...عاشق-

 ؟!باهام بمونه و بشه من عاشق یکی داره امکان اصال..بود یشکل چه

 عشق و ندارد امکان عشق و ستیچ عشق فاز نقدریا توام..شده که حاال-

 گوش فرستمیم برات کیموز دوتا..رینگ خودت به ستین شیب یتوهم

 !ستیچ عشق ینیب یم یکن

 .زندیم قهقهه هم او.خندم یم

 .نیآل خدا به کردمیم دق نجایا نداشتم رو تو من-

 .نطوریهم منم-

 تیزندگ وارد رو آدما یخواینم اشتباه رو از فقط..نیآل یستین تنها تو-

 دونمیم باشه..داره میا گهید یآدما اریبر جز ایدن خدا به..ریام..ایآل.یکن

 ..براش یریمیم

 که کنم یم اشاره

 .شهیم پررو..شنوهیم.سیه-

 دهد یم ادامه



 همه یول.. یبر یبرا یکرد یمادر دونمیم..یبود آرش عاشق دونمیم-

 نهیا قتیحق..همه مثل..من مثل..کنن فکر خودشونم به دارن ازین مامانا ی

 مثل..کننیم ولشون آخر باشن شون خانواده عاشق هرچقدرم ها بچه که

 آدما؟؟ اون به ینسپرد مادرتو مگه نکردم؟تو ولشون من مگه..ما خود

 .بودم مجبور من-

 عشق پس..میمونیم خودمون آخرش..شنیم مجبور هم ما یها بچه-

 عرضه یب اول از رسما که یباز پسر دنبال برو گمینم..بکن رو یزندگ

 ما از چکسیه خدا به..گهیم دلت یهرچ دنبال برو یول..توش یبود

 .میباش یمنطق نقدریا شهیهم خوادینم

 ...اریبر ترسم یم-

 میبر میکن شیآرا ادیز اگر که کرد یم همونیتنب مامانت ادتهی...خدا یوا-

 ینجوریهم خوامیم قایدق کنه؟االنیم یچیق ته از موهامونو رونیب

 .. کنم دتیتهد

 .زنمیم لبخند

 .کنم یم گوش حتتینص به-

 .کنم فیتعر و نمیبب-
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 با شده اتاق وارد پنجره مقابل زانیآو یها پرده کنار از که یکمرنگ نور

 دانه.ندینش یم دستم یرو و شود یم رد میموها پشت از ریام یصدا

 که ریام یها انگشت و.کنند یم نوازش را میها رگ نور ییجادو یها

 ی مالفه.نوازند یم را صدا نیا یکنند،ملود یم نوازش را میبازو آرام

 .کنم یم گوش ریام یصدا به.کشم یم باالتر را دیسف



 هی...خودمون یبرا اتاق هی.گهید یجا هی میریم ادین خوشت نجایا از اگر-

 ادمهی..کیکوچ ی آشپزخونه هی..یبد انجام توش کاراتو که تو یبرا اتاق

 خونه خوادیم دلت اما..بزرگ یلیخ یفضاها از ادینم خوشت یگفت یم

 رو بنفشمون یها مبل گوشه هی...باشه داشته ادیز اتاق ات

 قاب فقط وارید هی یرو..یدار دوست تو که یرنگ همون..میذاریم

 یواراید تمام یندار دوست یگفت یم ادمهی...یخال واراید هیبق..عکس

 که..باشه داشته پنجره هال تو که رمیگ یم خونه هی..باشن شلوغ خونه

 .میشیم دار بچه یبخوا تو وقتم هر..میبذار گلدون کنارش

 یرو آرام را دستش و کند یم تر کینزد صورتم به را صورتش حاال

 الیثم"میگو یم دلم در.شوند یم بسته ناخودآگاه چشمانم.گذارد یم شکمم

 کرده اشتباه نکند...کردم گوش دلم حرف کردم،به گوش حتتینص به

 "باشم؟

 واراشوید هم بود پسر اگر یحت..میکن یم درست بچه یبرا اتاق هی-

 ..میکن یم یصورت

 رنگ پسرا گفته یک اصال..بود یصورت رنگ عاشق بود بچه ارمیبر-

 دارن؟ دوست شتریب رو یآب

 خودمون دست یزیچ یوقت..میریگ یم براشون ما که هیمیتصم نیا-

 .رنیبگ میتصم کننیم فکر خودشون که هرجور توننیم هیبق نباشه

 چیه به.چسبانم یم شیبازو به را صورتم.شمرم یم را دستم یها رگ

 .ام شده خسته.کس چیه و زیچ چیه.کنم ینم فکر حاال جز یزیچ

 .بده ادامه...ریام یگفت یم یداشت-

 .بوسد یم را میموها یرو

 از من...میکن یم یبخوا تو هرکار..مینیچ یم یبخوا تو هرجور اتاقشو-

 ...نیآل خورمینم تکون کنارت



 نگاه شیها انگشت به.رمیگ یم را آمده رونیب سرم ریز از که دستش

 .کنم یم

 ؟یچ اریبر-

 .هست منم ی بچه پس..توئه ی بچه اریبر..اون یبرا اتاقم هی-

 ...بره بخواد اگه-

 .یبگ هرجا..میریم هم ما یبخوا تو-

 .کنم یم نگاه صورتش به و گردمیم بر

 بخوام؟ بگم؟هروقت م؟هرجایریم-

 و شهر نیا از تو مثل منم.کنم ینم دیم،تردیبر یبگ تو روز هی اگه-

 قرار هم راه سر یاشتباه آدما..ام خسته خاطرات از..ام خسته آدماش

 .کنن یم اشتباه کردن انتخاب موقع فقط..رنیگ ینم

 .چکد یم چشمم کنار از یکوچک اشک

 اون رو گهید خوادینم دلم.کنه یزندگ باهامون مامانمم خواد یم دلم من-

 .بخوابه سرد و سفت یتختا

 .زندیم یکمرنگ لبخند

 ..مامانت یبرا اتاقم هی پس-

 کرد کاریچ باهام اون بره ادمی خوادینم دلم.برم رانیا از خوادینم دلم من-

 ...خوامینم من اما...ببخشم..کنم فراموش من خوانیم همه..ریام

 

 تونم ینم من"  کنم یم زمزمه و گذارم یم گردنش کنار هیگر با را سرم

 "  ببخشمش

 دیگو یم آرام و کشد یم میموها یرو را دستش



 قول بهت نویا..نیآل نده آزارت یزیچ گهید تا کنم یم یهرکار من-

 .دمیم

 .بوسد یم را زند یم نبض که ییام،جا یشانیپ کنار و

 را دلمان کوتاه تماس کی با اینگاه، کی با یوقت کی،ییجا کی ما دیشا

 مربوط آن به که یزیهرچ گرید میداد را دلمان که یوقت..میبده یکس به

 یبرا..دیآ یبرنم ما دست از یکار بشکند اگر یحت.ستین ما دست باشد

 بزرگش بخش که هرچند..مانده یباق قلبم از یکوچک یها تکه هنوز من

 ینم گرید من و برد خودش با ونیهما را، اش رهیت بخش واقع را،در

 پاک و.مانده من درون آن از یکوچک یها بخش اما کنم درستش توانم

 !مانده هم

 !"کن یزندگ" دیبگو من به خواهد یم جمله کی در الیثم

 دواریام ندیگو یم نندیب یم را یگرید دیناام تا جهان دیناام یها آدم تمام

 .داشت خواهد ادامه ابد تا روند نیا و.باش

 .میکرد ریگ باتالق در حد چه تا هرکداممان داند ینم چکسیه

 !یچ به میدان ینم یحت.میدان یم را نیهم فقط.بود دواریام دیبا اما

 

**** 

 

 یم دوش ریام.دیآ یم آب شر شر یصدا.بندم یم نهیآ مقابل را میموها

 .ردیگ

 یا شماره به و دارمیبرم تخت کنار زیم یرو از.خورد یم زنگ لمیموبا

 یم ینگاه حمام ی بسته در به.کنم یم نگاه ستیک یبرا دانم یم که

 را ریام خواهمینم بودنم بد ی باهمه من.کنم یم دایپ یبد احساس.اندازم

 که یخواهم؟کس یم چه یزندگ از من.بدهم آزارش خوامینم.بزنم گول



 شود ینم باشم؟چون داشته دوستش من که یکس ای باشد داشته دوستم

 .کرد انتخاب را یکی دیبا..داشت هم با را شیهردو

 نطوریا خودش.است اریبر یآرزوها به دنیرس یبرا یپل فقط ونیهما

 .سرنوشت نیا و خودش.خواهد یم

 به و گذارم یم شیجا سر را لیموبا.دهم یم فشار را تماس رد ی دکمه

 .دیآ یم رونیب حمام از ریام.گردمیم بر نهیآ مقابل

 پیخوشت که کنم یم اعتراف اما نباشد ونیهما تیجذاب به او دیشا

 .مهین و نصفه ی حوله نیا با یحت.است

 .بوسد یم را ام شانه و کند یم حلقه کمرم دور را دستش

 ؟یریم-

 .دهم یم هیتک سرش به را سرم

 .زنمیم زنگ بهت یول رمیم-

 دیگویم.خندد یم کوتاه

 ؟یکن یم فرار یدار یشد مونیپش نکنه-

 میگو یم.شود یم یقاط لبخندم و اخم

 ...بپرسم نویا دیبا من-

 با و برد یم اش حوله سمت به را دستش.رود یم شیها کمد سمت به

 دیگو یم خنده

 .بردارم رو حوله خوامیم اونور کن روتو-

 .خندم یم

 .وونهید-

 داشته دوستم یکس نکهیا.است شاد دلم ته.کنم یم طرف آن را میرو و

 یلعنت یایدن نیا در یعنی.ست یخوب نباشم،حس عاشقش اگر ی،حت باشد



 با.بخواهد خودش کنار را من که هست نفر کی حداقل رحم یب و سرد

 .میها یبد تمام

 باشد؟ داشته یمهم کار نکند.کند یم پرواز ونیهما سمت به فکرم

 باشد؟ داشته من با تواند یم یمهم کار چه او نه؛

 .کند یم سرم را شالم.شود یم پررنگ ذهنم در اریبر اسم

 .خونه بزن زنگ بود یکار..منم رمیم..خونه رسهیم کم کم اریبر ریام-

 .کند یم تنش را راهنشیپ

 برسونمت؟ امیب یخوایم.زمیعز باشه-

 پس؟ یچ نمیماش..نه-

 .زندیم یکج لبخند

 .باز نجایا کشونمت یم بهونه نیا به.بهتر-

 .زنمیم یکمرنگ لبخند

 .باز امیم خودم-

 دست و جلو دیآ یم.گردم یبرم.زند یم میصدا که رومیم در سمت به

 مرتب را میابرو اش اشاره انگشت با.کند یم قاب صورتم دور را شیها

 .رمیگ یم را دستش.بوسد یم را ام گونه.کند یم

 .بمانم همانجا ابد تا و خواب تخت به برگردم دیآ ینم بدم واقعا

 ینم نیب از را او و خودم نیب ی فاصله وقت چیه که بود نیا من اشتباه

 توانند یم چقدر شیها دست و.باشد خوب تواند یم چقدر نمیبب تا بردم

  نالم یم دلم در.کنند معجزه

 ."تو دست از....الیثم آخ"
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 کنم یم باز را ونیهما امیپ

 حرف.نجایا ایب شب.منه ی خونه.آوردم مدرسه از رو اریبر.سالم"

 "فرستم یم برات رو آدرس.لطفا...میبزن

 من بدون تواند یم حد چه تا اریبر.دهم یم فشار دستم در را لیموبا

 !دانم ینم!کند؟ ینم تیرعا را خودش حد چرا ونیهما!ردیبگ میتصم

 .زنمیم زنگ لشیموبا به

 جانم؟ الو-

 جانم؟ دیبگو من به دارد حق که گفته او به یکس چه

 ار؟یبر دنبال یرفت یچ یبرا...سالم..الو-

 .سالم-

 خب؟-

 .یایب یش مجبور توام تا ام خونه آوردمش-

 .ونیهما نکن استفاده سوء من تیحساس از نقدریا-

 .میکن صحبت اریبر درمورد میخوایت؟میحساس کدوم-

 اریبر که تره راحت المونیخ ینجوریا..من ی خونه از بهتر کجا گفتم

 .کنهینم فرار کدفعهی

 .نمونده یحرف اریبر درمورد-

 من به نسبت کنم یم فکر من یچونیپ یم ینجوریا یوقت یدونیم-

 .یدار ضعف

 ضعف؟-



 .یعاشقم هنوز یعنی-

 را تلفن خواهد یم دلم لحظه کی.شود یم قفل زبانم تیعصبان شدت از

 .کنم قطع

 ن؟یآل-

 کردم فراموش دیپر ماتیهواپ که یموقع همون من مزخرفاتو نیا-

 .یکن جادیا توهم خودت یبرا نکن یسع...ونیهما

 ...یعنی...کردم ازدواج من هرحال به...بهیبزنم؟عج توهم من-

 .دروغاته از یکی نمیا ندارم شک-

 نظرت؟ به بگم یدروغ نیهمچ دیبا چرا من-

 گهید من..نپرس خودت درمورد من از...دونمینم..دونمینم-

 هیعیطب خب که باشه گذشته زود سال پونزده تو یبرا دیشا..شناسمتینم

 و هیلیخ سال پونزده من یبرا اما..گذره یم بگذره،زود خوش یوقت

 .کنه یم عوض رو زایچ یلیخ

 حاال..گذشته جز به البته شنیم عوض زایچ یلیخ..موافقم باهات قایدق-

 دروغ؟ ای باشم گفته راست خوادیم ؟دلتیکن یم فکر یچ واقعا خودت

 

 دلم؟-

 ...آره-

 ..نمتینب وقت چیه گهید خواستیم دلم-

 .رهینم شیپ من دل مراد به یلیخ ؟اوضاعینیب یم

 زایچ یلیخ دلم تو مثل منم..که نهیا منظورم...یعنیره؟یم شیپ یک دل به-

 ..شد گهید زیچ هی و خواست یم



 دلم که نشد یاون و کردم تالش یزیچ هی واسه که یبار نیاول همون از-

 که یزیچ به ستین قرار! نهیهم ایدن نیبب گفتم خودم به خواست یم

 از..یب َکن جون واسش اگر یحت..شیبخوا واقعا اگر یحت یبرس یخوایم

 اونم..زیچ هی جز..نخواستم دلم ته از رو یچیه گهید بعد به موقع اون

 .اریبر یخوشبخت

 بود؟ یچ نشد و یکرد تالش واسش که یزیچ اون-

 ..یچیه-

 ؟یآل بود یچ-

 کنه؟ یم یفرق چه-

 بودم؟...من-

 .خندم یم

 تو نه..هست و بوده باال نفست به اعتماد شهیهم که یدونیم-

 .بخواب وجدان عذاب بدون شبا..راحت التیخ.ینبود

 ؟یایم شب...دارم وجدان عذاب یدیفهم که حاال-

 .اون خاطر به فقط یعنی..اریبر دنبال امیم-

 ینیبب یبر که دمیم بهت شب کردمو دایپ که یا مدرسه آدرس..خوبه ایب-

 بهم دوستام از یکی.ارمیدرنم سر زایچ نیا از ادیز من..هیجور چه

 .کرده یمعرف

 .باشه خوب که شهینم لیدل کرده یمعرف بهت دوستت نکهیا-

 .خنددیم

 بازم بود بد اگر که..شینیبب یبر تو که گفتم نیهم یبرا خب-

 دنبال میداشت االن بودم نرفته شیپ سال پونزده اگر یدونیم.میبگرد

 .میگشت یم خودمون ی بچه ی مدرسه



 حاال؟ شدم یم دار بچه من که گفته یک-

 .ندارم کم دکتر یدوستا.دکترم من باالخره..خودم کردم یم شیکار هی-

 بچه خواست یم دلم من که گفته یک..تو از یعنی..نبود اون منظورم نه-

 !م؟یبش دار

 خواست؟ینم دلت-

 ...نه که معلومه-

 نگه به اصرار یلیخ آخه..یدار دوست رو ها بچه کردم فکر من..جالبه-

 ..یکن بزرگش خودت حتما نکهیا و یداشت اریبر داشتن

 .گفتم بهت بار ها ونیلیم نویا.آرشه ی بچه اریبر چون آره-

 .فقط منم نداره یخوش دل ها بچه از که یاون همچنان پس-

 همسرتم نکهیا مگر.موضوع نیا با یایب کنار بهتره نظرم به هرحال به-

 .باشه خودت مثل

 دیگو یم نیغمگ و کشد یم یآه.کند یم مکث یکم

 اون، مخصوصا.میخواینم هردومون..بچه سر میکرد توافق اون با آره-

 .داشته که یشکست با

 شکست؟-

 د؟یگو یم دروغ کنم یم احساس کند؟چرا یم فکر.کند یم مکث باز

 .داشته ناموفق ازدواج هی قبال من مثل اونم آره-

 !کنم یم داغ.آورم یم جوش

 .یبرس ییجا به ینداد اجازه اصال...نبود ناموفق ما ازدواج-

 شهیم حرفش تا.بهیعج برام ازدواج اون یرو یدار تعصب یلیخ نکهیا-

 .یزیریم بهم



 .ستین تیاهم یب برام میزندگ مسائل من چون-

 هست؟ من یبرا یعنی-

 .حرص از هم آن.ردیگیم ام خنده.رمیگیم یکالفگ شدت از را سرم

 اون که شد خوب یلیخ که رسمیم جهینت نیا به دارم االن یدونیم-

 هم با هم یعاد زدن حرف تو ما چون...نشد موفق تو قول به ازدواج

 .میدار مشکل

 .مینداشت که موقع اون یول آره االن-

 .میداشت دوست همو..میبود بچه موقع اون چون-

 ..میداشت دوست همو آره-

 دیگو یم یطوالن یمکث از بعد و کند یم یکوتاه ی سرفه

 نه؟..گهید نمتیب یم شب پس..برم دیبا من-

 ...امیم آره-

 دیگو یم خنده با

 .یکن کمکم دیبا..بده یلیخ میآشپز فقط-

 ؟یخوردیم یچ سال نهمهیا پس-

 هم،هم بعدا سلف و دانشگاه یغذا از لیاوا..میبود ییدانشجو اتاق تو-

 .کردیم یآشپز میاتاق

 .امینم شام یبرا من یول...آها-

 .رمیگیم پس حرفمو یبش منصرف نکهیا از قبل...خب لهیخ.خب لهیخ-

 ؟یندار یکار-

 ..نه-

 .خداحافظ پس-



 ن؟یآل-

 بله؟-

 گه؟ید یایم-

 .امیم!بله-

 .منتظرم-

 که فهمد ینم قلب متاسفانه.کند یم خوش جا لبم ی گوشه یکمرنگ لبخند

 میتصم.کنم یم تمام را تماس.دینبا یوقت چه و ادیب خوشش دیبا یوقت چه

 الیثم.برسم خودم به فقط و کنم کنسل را امروز یکارها تمام رمیگیم

 .است داشته من در یبیعج ریتاث
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 .ی،زرشکی،بنفش،صورتیمشک

 !کدام چیه...کنم یم امتحان انیدرم یکی را ها شال

 .ستندین همرنگ من دل با انگار.ستین خوب کدامشان چیه

 یکیمکز ذرت از پر دهان با و دهد یم دستم به را یا سورمه شال ایآل

 دیگو یم

 .خوبه قرمزه همون بابا-

 زنمیم تشر

 !یزرشک-

 .کند یم نازک چشم پشت

 .حاال خب-



 یزندگ رنگ نیتر یتکرار.کنم یم پرت تخت یرو را یا سورمه شال

 .شدم خسته ها نیا از.یخاکستر و یمشک ،یا سورمه.است من

 رنگ یب یلیخ نه و دارد رنگ یلیخ نه.دارمیبرم را یزرشک همان

 .دارم ازین من که یهمان.است

 دنبالت؟ ادیم ریام خود-

 .بودم بلد بهتر را گفتن دروغ کاش.کنم یم نگاه ایآل به

 چطور؟ آره-

 دیگو یم باشد داشته شک انگار که یجور

 .بخوره یزیچ یآب هی باال ادیب یگفت یم-

 .زنمیم میها لب به یکمرنگ کیمات.چانمیپ یم گردنم دور را شالم

 .خوادینم-

 .بوسم یم را اش گونه و دارمیبرم را فمیک

 .میایم اریبر منو شب..ها ییتنها وضعت نیا با خونه ینر-

 .است نگران دانم یم.دیگو یم یآرام ی باشه

 !نیبب منو..ایآل-

 دیگو یم ملتمس.کند یم نگاهم

 رو تو فقط من..باش خودت مواظب یکن یم یهرکار تو خدا تورو-

 .دارم

 .رمشیگ یم آغوش در

 ازین مواظبت به همه از شتریب تو..یباش یکی من نگران خوادینم تو-

 بغلت درست تونمینم گهید که شده بزرگ بچه اون نقدریا نیبب..یدار

 .کنم



 چشمانش به.عقب رومیم.میخند یم دو هر و

 

 .کنم یم نگاه

 یا گهید زیچ هر ای من نگران..وقت هی ینخور رو یزیچ ی غصه-

 قول؟....اینباش

 کند یم زمزمه

 .قول-

 یم و دهم یم قورت را بغضم.روم یم و بوسم یم را اش گونه دوباره

 .روم

 

 و محکم که.کنم یم تکرار خودم با را میها حرف صدبار نیماش در

 یازین گرید و است تمام زیچ همه میبگو و رمیبگ را اریبر دست یجد

 دارد،تو دوستت ریام میگو یم صدبار خودم به..ستین او وجود به

 ..دور زیبر را شیپ سال پانزده ی احمقانه عشق نیا..یدار دوستش

 یدندان لبخند و دیسف راهنیپ آن با و کند یم باز را اش خانه در یوقت اما

 .کشد یم پر ذهنم از زیچ همه" سالم" دیگو یم

 کنم؟ فرار ستین بهتر.اندازم یم پله راه به ینگاه.شود یم حبس نفسم

 تو؟ یایشده؟نم یچ-

 .دهم یم قورت را دهانم آب.میآ یم خودم به

 .گذاشتم جا یزیچ کردم فکر لحظه هی..سالم-

 .کنار رود یم در مقابل از و دیگو یم را خودش به مخصوص"آهان"

 ؟یشد ؟سرخیدییدو..تو ایب-

 .مطمئنم.است استرس از.گذارم یم ام گونه یرو را دستم



 .آره یعنی..نه-

 یبزرگ ی خانه.کشم یم یسرک.شوم یم اش خانه وارد.خندد یم کوتاه

 !من مادربزرگ ی خانه یها یسادگ آن از نه البته.ساده اما و.است

 کو؟ اریبر-

 دونم،لباستوینم ای یبذار رو فتیک یبخوا که یاتاق.اس کتابخونه تو-

 .اومده ارمیبر یایب تو تا.دره نیاول راهرو نیهم ،تهیکن عوض

 یم باز را اتاق در.روم یم را گفت که یراه.دهم یم تکان سر

 از پر یا یلباس چوب و نفره کی یتخت و دیسف یها وارید با یاتاق.کنم

 .لباس

 حضور.است یروح و رنگ یب و ساده دکور.هست هم یا نهیآ و زیم

 .است کمرنگ زن کی

 میبرا یامیپ ریام.کنم یم چک را لمیموبا.گذارم یم تخت یرو را فمیک

 آوردن رونیب درمورد کن،مخصوصا فکر حرفام درمورد"  فرستاده

 "مارستانیب از مادرت

 .اندازم یم فمیک داخل را لیموبا و کنم یم یپوف

 و بود یگرید کس هر اگر.کنم یم مرتب را شالم.روم یم نهیآ سمت به

 ی نشانه شال نیا حاال اما..داشتم یبرم قطعا را شالم شناختمش یم من

 نیب ی فاصله و یدور گفتن یبرا یا نشانه بلکه ستین من یمذهب اعتقاد

 .کنم یم کار چه بهیغر نیا ی خانه در من دانمینم فقط.ماست

 ونیهما مادر و پدر عکس..وفتدیم زیم یرو عکس قاب به نگاهم

 به دلم در.دارم یبرم را عکس قاب.ها آن یمیقد یلیخ عکس.است

 هرچند.بود کرده تیترب یبهتر پسر کاش یا که میگو یم مادرش

 .است خوشحال حاال حتما پس آمد ینم خوشش من از هم یلیخ مادرش



 خوشبخت لیدل دیشا که کردم یم فکر نیا به ها وقت یگاه ها سال آن

 نداشتند تیرضا یلیخ کدامشان چیه نکهیا.بودند مانیها خانواده ما نشدن

 .کردند یم حفظ را ظاهر هرچند

 نهیس به اما بروم که کنم یم باز را اتاق در.گذارم یم زیم یرو را قاب

 لبخند با ونیهما.دارمیبرم عقب به یقدم.کنم یم برخورد ونیهما ی

 دیگو یم یکمرنگ

 .اومده ارمیبر ایب!یومدین چرا نمیبب اومدم.دیببخش-

 .دانم یبزنم؟نم لبخند دیبا

 با اریبر..دیسف و یمشک یها مبل و رسم یم خانه هال به.روم یم فقط

 دیگو یم و دیآ یم سمتم به جانیه با من دنید

 یبگ یهرکتاب اش کتابخونه تو ونیهما..نیبب کتابارو نیا ایب نیآل یوا-

 .نبودن کدوم چیه گشتم نایا دنبال یکل انقالب تو من...داره

 میگو یم و رمیگ یم را ها کتاب و زنمیم یلبخند اش یشاد به

 .کردم یم داشونیپ برات یگفت یم من به-

 .بخرم خودم که نهیا به فشیک-

 دیگو یم و زند یم کمرش به را شیها دست ونیهما

 ..ستین هم کانادا تو ام کتابخونه یکتابا نصف نیا..یدید کجاشو تازه-

 دیگو یم اریبر.لرزاند یم را تنم کانادا اسم

 ؟یخوند رو همه تو یعنی-

 یم دیتاک با و ردیگ یم اریبر سمت به را اش اشاره انگشت ونیهما

 دیگو



 وقت چیه و کتابخونه تو یبذار یخوایم که یحت،کتابینص تو به من از-

 کتاب به تظاهر از بهتر یلیخ نخوندن کتاب..نخر اصال رو شینخون

 .خوندنه

 کل عقل او شهیهم چرا" میگو یم دلم در من و دهد یم تکان سر اریبر

 "بدهد؟ درس همه به دیبا کند یم احساس و است

 احمق یحت.کند اشتباه.کند یبچگ دیبا.بشود بزرگ حد نیا تا دینبا اریبر

 یحت.ستین بد اصال نیا و میدار اجیاحت بودن وانهید به ما ی همه!باشد

 !باشد نخواندن و دنیخر کتاب نوع از اگر

 .شد یم یروان دستش از اش بچه حتما بود شده دار بچه ونیهما اگر

 !نشد موفق ازدواجمان که کنم یم شکر را خدا گرید بار یبرا

 شود یم جمع حواسم بلندش یصدا با

 نسکافه؟ یحت ایقهوه؟ ای یچا یآل-

 کند یم زمزمه هاست کتاب درون سرش که همانطور اریبر

 .خورهیم قهوه نیآل-

 دیگو یم و دهد یم تکان سر و کند یم نگاه من به ونیهما

 .دونستمیم-

 چه!خوردم ینم قهوه اصال بودم او با یوقت من.کنم یم زیر را چشمانم

 دارد؟ ها کار نیا از یقصد

 دیگو یم اریبر

 .یدیپرس که یمرس.خورمینم یچیه منم-

 .خندد یم ونیهما

 !یخورد چاکلت هات وانیل تا سه حاال تا ظهر از-

 دیگویم و کند یم نگاه من به دهیترس و تند اریبر



 گفت یم..بخورم کرد یم مجبورم و کرد یم درست خودش خدا به نیآل-

 ..دور زمیبر دیبا ینخور

 .خندم یم

 !نزدم یحرف که من-

 گرفتم درد دل چاکلت هات از بعد که دفعه اون باز یخوایم کردم فکر-

 !وسط یبکش رو

 .اندازم یم باال را ام شانه

 .بزنم غر بهت درموردش خونه میبر دیشا-

 به اش یرگیخ متوجه و کنم یم نگاه ونیهما به و گردم یبرم ناخودآگاه

 یم داغ.گردانمیم بر را میرو.شود یم کمرنگ لبخندم.شوم یم خودم

 ندینب را اآلنم ی چهره اریبر دوارمیام.شوم

 

 .زنمیم تشر اریبر به.دیآ یم باال من نفس و رود یم باالخره ونیهما

 .ونیهما شیپ یاومد من اطالع بدون باز ینکرد یخوب کار-

 .زنهیم زنگ بهت خودش گفت هما که بدم خبر بهت خواستم-

 !"هما؟" کنم یم زمزمه

 دیگو یم ذوق با.ندینش یم کنارم

 دیبا تو گفت خب اما.هیخوب یلیخ هنرستان.کرده دایپ مدرسه هی هما-

 قبول و یارین بهونه شهیم خوبه یدید و یرفت اگر یآل...یکن دشییتا

 هامونم بچه از چندتا از فشویتعر..کنهیم نام ثبت سخت یلیخ گنی؟میکن

 .نه یبگ تو و بگم بهت دمیترسیم یول..دمیشن

 بودم؟ تو رفتن هنرستان مخالف یک من-

 .پولشه...خاطر به منظورم نه-



 فعال یول..بود تو با حق اونوقت کردم ینم خرج و داشتم اگر من اریبر-

 .نهیهم خاطر به کنم یم مخالفت یزیهرچ با اگر و!ندارم ینیبیم که

 .مینخور فود فست دونمیچم..میکن کم خرجامون از خب-

 واسه یکن جمع رو تزایپ پول و یبخور املت شام یحاضر تو پس آها-

 یبخر دیجد یها یباز ینر قاتیرف با هرهفته نکهیا ات؟و مدرسه

 گه؟ید

 دیگو یم کالفه و دیام نا

 !بابا یا-

 .ردیگ یم ام خنده

 .گردد یم بر ونیهما

 باز؟ شده یچ-

 دهد یم جواب اریبر

 یغذا دیق دیبا خوب ی مدرسه برم باشه قرار اگر گهیم نیآل یچیه-

 .بزنم رو حیتفر و یباز قیرف و رونیب

 حرص با و روم یم او به غره چشم کند یم انیب را یزیهرچ نکهیا از

 دیگو یم که کنمیم صدا را اسمش

 ..!خب هیچ-

 ما به و بشود خبر با ما بد تیوضع از ونیهما که است نیا هدفش دانمیم

 هم او متاسفانه.کند یم استفاده من غرور کردن لگدمال از و.کند کمک

 .است خودش منافع فکر به فقط

 دیگو یم اریبر به رو ونیهما

 دیدار نگه خودتون نیب رو یخصوص یحرفا یبعض بهتره نظرم به-

 .یبَر



 یم دمق یب و کنان زمزمه و شود یم بلند و کند یم کج دهان اریبر

 دیگو

 .نمیبب رو ومتیآکوار برم من-

 .خندد یم و زدیریم بهم را شیموها ونیهما رفتن موقع

 .کینزد یلیخ.ندینش یم کنارم

 و کند یم کینزد دهانش به را فنجان.داردیبرم یفنجان قهیدق چند از بعد

 دیگو یم

 دوست رو قهوه من..فرانسه قهوه..شهیهم داشتم دوست قهوه ادته؛منمی-

 .رو فرانسه داشتم،توام

 کینزد گرشید دست.ردیگ یم دست کی با را فنجانش.لرزد یم دستم

 .ردیگ یمبل،م یرا،رو شالم ی گوشه و شود یم

 ..یخورد ینم خودت یول...یکرد یم دم تو که ییها قهوه مخصوصا-

 .دیآ یم رونیب چاه ته از میصدا

 .بود تلخ-

 ست؟ین تلخ االن-

 .هنوزم تلخه یلیخ-

 کند یم زمزمه بم ییصدا با.چشمانم در رهیخ

 .باش متنفر ازش ای باش داشته دوستش ای..شهیژگیو..گهید اس قهوه-

 .دهد یم هیتک مبل به را سرش.کنم یم نگاه چشمانش به

 .دهد ینم آزارم اما.ستین یعاد ینگاه نگاهش

 .ونیهما-

 دیگو یم بالفاصله



 .سیه-

 ؟یکن یم کاریچ یدار-

 .کنم یم نگاهت دارم-

 .گذارد یم میپاها یرو را دستش

 .کنم ینم کارا نیا از دوستام با م؟منیدوست یگفت ادتهینگاهه؟؟ فقط نیا-

 .خوردیم تکان شیگلو.دهد یم قورت را دهانش آب

 ؟یکن ینم رمیام با-

 .شوم یم بلند.زنمیم کنار را دستش

 .ومدین بدت کنم؟مطمئنم یم تتیاذ دارم ه؟نکنهیچ-

 .دهم یم لشیتحو یعصب یا خنده

 .اس بچه اون خاطر به فقط گمینم یزیچ بهت اگر-

 خاطر به همش اتفاقا خودت؟ یک پس...ن،اونیا همش..بابا برو-

 .یکن یم سیسرو منو دهن نجایهم یبخوا اگر تو..خودته

 .شوم یم خم کشینزد رومیم

 .خواد یم دلم یلیخ اتفاقا-

 .کنارش وفتمیم که کشد یم را شالم

 پس؟ یا یچ معطل-

 .کشم یم دستش از را شالم

 راهکاراته؟ از یکی شالتم نیا-

 .یسوزیم یچ از یدار بگو پس-

 از یول..ستاین توام ریتقص..سوزم یم دارم وقته یلیخ..سوزم یم آره-

 ...بسوزم خوامینم بعد به نیا



 .بفهمم منم بزن حرف یجور هی-

 پرسدیم بدهد را سوالم جواب آنکه بدون.خونسرد همانقدر.کند یم نگاهم

 حده؟ چه در ریام با ات رابطه-

 .ارزشه با برام یلیخ که یحد در-

 ساال؟ اون خودمون حد در-

 .شتریب یلیخ-

 .کند یم یپررنگ اخم

 که؟ یکن ینم یتیخر تو نمیبب-

 .شوم یم بلند یحرص و کالفه

 .اریب خودت ارویبر.رمیم من-

 .شود یم بلند شیجا از

 .دیببخش..خب لهیخ..خب لهیخ-

 کنم یم نگاهش یدلخور با

 .ستین مربوط من به..کردم یرو ادهیز-

 دیگو یم و کشد یم صورتش به یدست

 کمک؟ یایم..شام سراغ برم-

 رمیگ یم بهانه و کنم یم نگاه ام قهوه فنجان به

 .کنم تموم امو قهوه مونمیم-

 زندیم یمضحک لبخند

 .یاریب خودت با یتونیم اتم قهوه-



 دامش در دارمیبرم که هرقدم.است تله مثل.دهم یم فشار را میها دندان

 .فتمیم

 .روم یم دنبالش و دارم یبرم را فنجانم

 .است جاتیسبز کنار اپن یرو یسبز دسته یچاقو

 .ستیچ داد صیتشخ شود ینم که دیآ یم یبیعج یبو

 ..ادیدرم آب از یچ دونمینم یول..کردم درست مهیق مثال-

 رها اپن یرو یا انهیناش طرز به کاهو و اریخ و گوجه.ستدیا یم کنارم

 .دارمیبرم را گوجه.شدند

 دیگو یک،مینزد ییگوشم،جا کنار

 ؟یکن یم کمکم-

 خوردن تکان.کنند یم برخورد صورتم به شیها نفس.کنم یم نگاهش

 .سکوت نیا در شود یم آشکار ام نهیس ی قفسه

 یم تکان سر و دارم یبرم را چاقو.کند یم اشاره اپن به چشمانش با

 یم شروع بلند بلند.خودش کار سراغ رود یم و ردیگ یم فاصله.دهد

 .زدن حرف به کند

 یجور چه دمینفهم وقت چیه..بود خوب یلیخ مادرت یآشپز ادمهی-

 

 .یاوردیم غذا من یبرا

 .زنمیم یکج لبخند.کند یم توقف ها گوجه یرو دستم در چاقو

 یم خودمو ناهار..نبود سخت یلیخ دنشیفهم..یدیپرسینم چون یدینفهم-

 بخورم خودم و ببرم فرداش تا ذاشتیم غذا مامانم شب یعنی..تو به دادم

 .یخوردیم تو اما



 گهید وقت چیه و جا چیه...بود قشنگ یلیخ بود ما نیب که یزیچ نیآل-

 .شهیم تنگ دلم..دمیند ینجوریا

 .کنم یم زمزمه

 .ستین مهم گهید-

 .دهد یم یخاص آرامش من به کار نیا.کنم یم تکه تکه را ها اریخ

 کجاست؟ مادرت-

 .کنم یم نگاهش و گردم یبرم

 ؟یپرس یم چرا یدونیم یوقت-

 .اندازد یم باال یا شانه و کند یم نگاهم

 .بحث نشدن تموم یبرا-

 کنم یم یکمرنگ اخم

 .ستین یخوب بحث اصال..نرو مورد نیا سراغ-

 ن؟یآل بهیعج برام یچ یدونیم-

 دهم یم جواب آرام

 ؟یچ-

 منتظر همچنان و شود جدا آن از یا حلقه تا برم یم اریخ درون را چاقو

 صورتش و نمیب یم خودم دور را شیها دست کدفعهی که هستم او جواب

 .فتدیم دستم از چاقو.گردنم کنار را

 یم خودم درون از را شیصدا که اند کینزد گوشم به آنقدر شیها لب

 .شنوم

 و مهربون یلیخ..مظلوم و آروم یلیخ..یبود ینارنج نازک یلیخ تو-

 .یساخت رو زن نیزن،ا اون از که بهیعج برام..یبود اخالق خوش



 .بندم یم را میها چشم

 .یساخت تو..نساختم من دمیشا-

 .کند یم باز دورم از را شیها دست اریبر یصدا

 ..ونیهما-

 یبرم ییکاهو تکه.ستدیا یم اپن مقابل و شود یم شیدایپ هم خودش

 .دارد

 کجاست؟ اتیماه یغذا ونیهما-

 دیگو یم و کند یم سرفه کوتاه ونیهما

 .دمیم بهت امیم االن سایوا-

 .ردیگ یم دهانم مقابل را ییکاهو اریبر

 دیگو یم من به نگاه یکم با.خورمیم و کنم یم باز را دهانم

 ؟یشد یشکل نیا چرا-

 باشد؟ دهید نکند

 میگو یم کنم نگاهش آنکه بدون

 ؟یشکل چه-

 دیگو یم و خنددیم

 .یشد قرمز..کفشدوزک هیشب-

 به ینگاه مین با و ردیگ یم را اش شانه و رود یم سمتش به ونیهما

 .رود یدارد،م هم یمرموز لبخند که من،همانطور

 یم باز را سرد آب و روم یم آب ریش سمت به.کنم یم رها را چاقو

 .بزنم ادیفر خواهد یم دلم.زنمیم آب صورتم به.کنم



 به رم؟چرایگ ینم فاصله شود؟چرا یم کمینزد یوقت دیآ ینم بدم چرا من

 کنم؟ ینم اش چارهیب خودش قول

 را زیچ همه من و میموها یرو بکشد دست که..خواهد یم را ریام دلم

 .کنم فراموش

 را اریخ و گوجه.روم یم ساالد ظرف سراغ به شدم تر آرام یوقت

 .زمیر یم درونش

 دیگو یم.گردد یم بر ونیهما

 .شده سرگرم یحساب-

 سالن ته دستگاه مقابل و دارد یبرم یکنترل اپن یرو از.کنم ینم نگاهش

 .شود یم پخش کیموز.ردیگ یم

 .کنم ینم یتوجه

 .ستدیا یم کنارم

 ؟یناراحت دستم از-

 .کنم یم اخم فقط

 ..شناسمتیم ینخوا یبخوا..یهست دونمیم-

 .زنمیم یپوزخند

 پس؟ یدیم آزارم چرا-

 .یداشت دوستم یول.کردم یم تتیاذ هم موقع اون.نمیا من چون-

 .دهم ینم را جوابش

 از یباش ناراحت یبتون عمرا شینیبب اگر که دارم یزیچ هی من یول-

 .دستم

 .کنم یم نگاهش یا لحظه یبرا فقط



 نه؟ هیچ یبدون یخوایشد؟م یها؟چ-

 کرم پر که بکند یکار تا منتظرم.دهم یم نشان تفاوت یب را خودم

 .ردیگ یم صورتم یجلو را یرنگ

 .بودم داده او به من را پر نیا.زنندیم برق چشمانم مطمئنم

 بودم داده قول یشوخ به من و یقنار گفت یم من به او.بودم داده قول

 یها یخراز تمام هم من.بدهم او به را خودم یرنگ یها پر از یکی

 .کنم دایپ پر تا گشتم را محل

 ام مسخره الیثم.میداشت دوستش ما اما بود مسخره.بود او تولد یکادو نیا

 .بود یتکرار عطر نظرم به اما.بخرم عطر گفت یم و کرد یم

 یلبخند ناخودآگاه.دهد ینم اجازه اما رمیبگ را پر تا کنم یم بلند را دستم

 میگو یم.کنم یم جمعش که ندینش یم میها لب یرو

 .اصال نده-

 هاتم نامه ن،بلکهیا تنها نه وگرنه.یکن درست رو اخالقت نیا دیبا-

 .دمینم نشونت

 م؟یها نامه

 ها آن دنید از مطمئنم..بخوانم را ها آن دوباره خواهمینم که است معلوم

 .زدیم آتش را شان همه کاش.شوم یم زده خجالت

 یم ادامه کارش به اما زنمیم کنارش دست با.زند یم ام ینیب به را پر

 .ستین خودم دست ام خنده اریاخت گرید.دهد

 .خندد یم هم او

 میگو یم کالفه و معترض خنده با

 !ونیهما نکن-



 را پر..شود یم کمرنگ هم من ی خنده.خنددینم گرید.کنم یم نگاهش

 .غذا سراغ رود یم و گذارد یم همانجا

 ی ساله هجده چه من.دارمیبرنم اما برم یم پر یکینزد تا را دستم

 .کشم ینم خجالت وقت چیه و خوشحالم بابت نیا از..بودم یسرخوش

 به.برد یم گذشته به شتریب را من و شود یم پخش یفرانسو کیموز

 قضا از و بود آمده فرانسه از که الیثم ییدا به چقدر ونیهما نکهیا

 .کرد یم حسادت بود هم من خواستگار

 .زنمیم یکمرنگ لبخند

 .زند یم میصدا ونیهما فکرم غرق که همانطور

 خوبه؟ نیبب بچش نویا ایب نیآل-

 خواهمیم.کند یم کینزد دهانم به را یچوب قاشق.چرخانم یم را سرم

 یم کج را سرش و زندیم حقه که بچشم آن از یکم تا کنم باز را دهانم

 .بوسد یم را میها لب و کند

 .ببندد را فرار راه نباریا تا ردیگ یم را کمرم گرشید دست با

 رونیب وقت چیه انگار بوسه نیا با و ام کرده ریگ گذشته همان در من و

 همان مثل.شود یم زده من یها لب به که است طلسم نیا.آمد نخواهم

 بردینم نیب از را طلسم بوسه نباریا و شدم جادو که ها سال

 

 ینجات راه که برد یم یخواب به را من و بود یطلسم خودش ،بلکه

 .نداشت

 یم زمزمه.فرستمش یم عقب به و گذارم یم راهنشیپ یرو را دستم

 کنم

 .نه..نه...ونیهما-

 .گردانم یبرم را سرم



 ازدواج ؟تویریحص نیرام با میکن یم یفرق چه ما پس..اشتباهه نیا-

 !یکرد

 دیگو یم گرفته ییصدا با

 .نداره دوستم یکن یم فکر که هم اونقدرا زنم-

 ؟یدونیم کجا از-

 ؟یکرد ول منو استدالل نیهم با نکنه

 ؟یچ باشم گفته دروغ اشو همه اگر-

 پرسمیم جیگ

 رو؟ یچ-

 .کند یم نگاه چشمانم به قیعم

 .کردم ازدواج نکهیا-

 

 یم شل بدنم شدم؟تمام سست چرا.ندیآ یم رونیب و لرزند یم میها نفس

 .شود

 ؟یچ-

 کند ینم نگاهم گرید.دهد یم تکان سر

 ؟یباش باهام یحاضر باشم گفته دروغ اگر-

 یم کمینزد و داردیبرم را پر شدم الل بایتقر و گنگم من که یوقت

 یم را پر مبهوت و مات همانطور.زند یم یکمرنگ لبخند.ردیگ

 یم رونیب هارا ظرف و کند یم باز را ینتیکاب در و رود یم.رمیگ

 .شود یم رد کنارم از و.آورد

 "یباش باهام" شود یم تکرار ذهنم در اش جمله



 !باشد؟ گفته دروغ دیبا بود؟چرا چه اش حلقه بود؟پس گفته دروغ

 چشمک قرمز یچراغ مثل ذهنم در اسم کی ها سوال نیا تمام انیم

 !" ریام" زندیم

 مثل بودنش وقت چیه ونیهما نیا.باشم شرم یب حد نیا تا دینبا من

 ی همه و شد دایپ اش کله و سر کدفعهی.ستین هم االن..نبود زادیآدم

 .ها سال همان مثل درست.کرد نابود را من یزندگ

 میبرا نشد عبرت درس که..نگرفتم ادی هنوز که!هستم خودم همه از بدتر

 .کباری همان

 ..کرد یم سرزنش را من و بود مادرم کاش

 ساالد او یکنم؟برا یم یغلط چه من.کنم یم نگاه ساالد ظرف به

 کنم؟ یم درست

 ..داد یم حیتوض خودم به را میکارها نیا علت تا بود نفر کی کاش

 پرسم یم یسخت به.گردد یم بر ونیهما.کنم یم تمام را ساالد کار

 ببرم؟ کجا نویا-

 باز چرا...من احمق قلب...من قلب و.خندد یم.کند یم نگاه ام چهره به

 است؟ شده پرواز بلند

 .ارمیم خودم.ییرایپذ تو.زیم سر برو..یببر تو خوادینم-

 .روم یم رونیب آشپزخانه از و کنم یم قبول حرف یب

 ینم دلش.ست یخلوت و بزرگ ی خانه.کشم یم رونیب را یصندل

 کند؟ ینم ییتنها رد؟احساسیگ

 که یا احمقانه کار به کنم یم یسع.کنم یم نگاه زیم مقابل ی پنجره به

 .نکنم فکر بردم که یلذت و کردم

 ام؟ شده یخواه ادهیز ترسناک موجود چه من



 یم تکرار مدام انگار و است تازه میبرا اش لحظه هر اما کنم یم یسع

 .شود

 ی شهیش یرو رمیتصو.ردیگ یم قرار میها لب یرو ناخودآگاه دستم

 .رو به رو یها خانه یها چراغ انیم.داستیپ پنجره

 یبرم لبم یرو از زود را دستم سرم پشت قایدق اریبر ی چهره دنید با

 .گردم یبرم و دارم

 .گشنمه یلیخ.حاضره شام گفت ونیهما-

 شده مشکوک یزیچ به بفهمم تا کنم یم نگاهش خوب.من کنار ندینش یم

 .نه ای است

 .هاست حرف نیا از تر الیخیب

 هی..برم هم زبان کالس دیبا..بخونم درس یلیخ دیبا گفت بهم ونیهما-

 ؟یآل کنم نام ثبت یک..خوب زبان کالس

 کنم یم زمزمه و کشم یم یزیروم یرو را دستم

 .دهیچیپ من یبرا دیجد ی نسخه هی باز پس-

 ؟یآل-

 هوم؟-

 کنم؟ نام ثبت زبان کالس میبر یک گمیم-

 اگر..نه ای یکرد یم یزندگ من با مدت نیا که کنم یم شک دارم کم کم-

 .کردم یم سیتدر زبان خودم من که ینیب یم یکن مراجعه خاطراتت به

 درس و برم ینم حساب ازت من یباش معلم تو یوقت یول..ادمهی بله-

 .کنه یم پرت حواسمو تو وجود اصال...خونم ینم

 !؟یبر ینم حساب من از که-

 .نه معلم عنوان به-



 .بدم که ندارم یپول معلم عنوان به من چون.یبکن نکارویا یمجبور یول-

 ...آخه یول-

 من از یبزرگ یلیخ زیچ هی تو..گفتم من که نیهم..اریبر نداره یول-

 باب زیچ همه ستین قرار.دارم خودمو یها شرط براش منم یخواست

 .ایب کنار من با کمی..باشه تو لیم

 طیشرا مدام مجبورم نکهیا از یگاه.زندینم یحرف و گرداند یم بر رو

 یبرا دیشا.کنم یم یشرمندگ احساس کنم گوشزد او به را مان یاقتصاد

 .باشد زهایچ نیا فکر به که است زود او

 دیگو یم اریبر به رو و دیآ یم ها ظرف با ونیهما

 ؟ینیبچ رو نایا یکن یم کمک-

 نیکوچکتر یحت بدون.رود یم ونیهما.شود یم بلند شیجا از اریبر

 من با او ای..دارم یشتریب توجه انتظار که احمقم من ای..من به ینگاه

 .کند یم یباز

 .کسانی یها شانس با.باشد داشته وجود است ممکن حالت دو هر

 شال ی دهیا.اند ختهیر بهم شال درون میموها.ام یعصب.شود یم گرمم

 .شوم تر سرخ و سرخ یه و رمیبم گرما از دیبا حاال..بود مضحک

 یم مجبور باالخره نکهیا تا.کنم ینم بلند بشقابم از سر شام طول تمام در

 .کند یم انتخاب رفتن یبرا را یکشور دارد واقعا اریبر چون.شوم

 یم است سرد خدا ی شهیهم کانادا دیگو یم که ونیهما جواب در اریبر

 دیگو

 ،نه؟ینبود اروپا وقت چیه تو ونیهما...میبر یم گرم لباس خب-

 به.نمیب یم اریبر چشمان در را اقیاشت برق و یشاد رنگ وضوح به

 من از یاثر چیه.کنم یم نگاه شود یم خارج دهانش از که یا کلمه هر

 .ستین



 یم را او جواب و جود یم نهیطمان با را شیغذا همانطور ونیهما

 بحث فهممینم.ندارم دنیشن به یا عالقه.شنوم ینم را شانیها حرف.دهد

 دیگو یم من به رو ونیهما که شود یم دهیکش کجا به

 .داره دوست رو کجا جونت یآل مینیبب بذار-

 .شوم خنک یکم بلکه تا چسبانم یم خمی از پر وانیل دور را دستم

 .فرانسه..سیپار..خب من-

 دیگو یم خودش به مخصوص لبخند با ونیهما

 .هوم-

 کند یم ادا را"سیپار" ی واژه یفرانسو ی لهجه با و

 ...یپَغ-

 نگاهش از که.دارد من یبرا ها نقشه لبخندش پشت فهمم یم من و

 ..شیصدا از...دنشیبوس از..داستیپ

 سخنگو تنها معمول طبق و.کند ینم نگاهم.شود یم شیغذا سرگرم

 .است اریبر

 یبرم را وانمیل.رود یم نییپا میگلو از کم کم غذا و شوم یم آرام یکم

 به ونیهما یپا برخورد با که بنوشم آن از یکم تا دارم

 

 یم شالم یرو وانیل یمحتوا و خورم یم تکان وضوح به میپاها

 اریبر.شوم یم بلند کالفه.کنند ینم یخنث را درونم التهاب ها خی.زدیر

 پرسد یم

 شد؟ یچ یآل-

 پرسم یم فقط و میگو یم یآرام ی  چیه

 کجاست؟ ییدستشو-



 دیگو یم اریبر ون،یهما دادن جواب از قبل

 .یگذاشت لباساتو که یاتاق همون کنار-

 و یشرمندگ انیم ینگاه ون،کهیهما به یدلخور نگاه.ندارم ستادنیا جان

 .روم یم و اندازم یم دارد، یمهربان

 پر یحت.شود ینم پاک شالم یرو از نوشابه ی لکه کنم یم یسع هرچه

 .کشم یم کردنش پاک از دست.شود یم تر رنگ پر و رنگ

 .اند ختهیر بهم میموها.کنم یم نگاه نهیآ در را خودم

 ی گوشه یکمرنگ لبخند.شود یم تکرار ذهنم در بوسه ی صحنه دوباره

 .متنفرم آن از که کند یم خوش جا لبم

 ذهن اما.ببرم نیب از را سرم یباال یالیخ کوچک یابرها خواهد یم دلم

 .ستین هم و هست ما با هم ارشیاخت که ستیزیچ تنها

 .بکشاند اش خانه به را من تا بود یا بهانه اریبر یبرا مدرسه

 نیا اما..بود شده تنگ شیبرا دلم سال پانزده من نکهیا نباشد بیعج دیشا

 بیاو،عج جانب از هم آن سال، همه نیا از بعد اقیاشت و داشتن دوست

 ست؟ین

 !داشتن؟ دوست کدام زند یم تشر ذهنم ی گوشه

 .بدهم که ندارم یدلخواه جواب من و

 کردم شروع که یزیچ.اندازم یم سرم یرو هست که همانطور را شالم

 جلب را اریبر توجه است ممکن که مخصوصا.کنم رها توانم ینم را

 .میمتنفر هم از ما کند فکر که است خوب..کند

 ستمیا یم وارید ی گوشه.دیآ یم یآرام کیموز یصدا.روم یم رونیب

 خاطره شیبرا دارد ونیهما انگار..نمیب یم را ونیهما و اریبر دنیخند و

 سوار یوقت.خندد یم ها سال همان هیشب درست.کند یم فیتعر یا



 و.برد یم باد را شیموها.دیشد یباد.آمد یم باد.میشد یم دیسع موتور

 .هم را اش گونه یها چهیماه

 است اریبر یها خنده از تر بلند ونیهما یصدا

 دستم ریز داشت دختره!شد ینم کنده دندونش..بود یخون دستام تمام-

 هی..دادم یم ادامه کارم به و دیببخش گفتمیم یه منم..ختیریم اشک

 فقط..ادیدرن داشت حق که دیفهم دید رو دندونش که بعدش..بود یاوضاع

 .بود دندون هی همون لویک دو

 .زنمیم لبخند.شود یم سرخ خنده از اریبر

 دیگویم

 .بکشم عقلمو دندون برم عمرا من پس-

 دیگو یم خنده با ونیهما

 .خودم شیپ ایب شد الزم اگر-

 دهد یم جواب گرد یچشمان با اریبر

 !عمرا-

 و دارم یبرم یقدم.شوند یم ولو مبل یرو دو هر و خندد یم ونیهما

 .میآ یم رونیب یکیتار از

 میگو یم اریبر به رو.کنم ینم نگاه ونیهما به

 .رفتنه وقت اریبر-

 شود یم معترض اریبر و دیگو یم ینچ ونیهما

 .زوده یلیخ یآل-

 .میبر دیبا دارم کار نه؛من-

 ستدیا یم مقابلم و شود یم بلند ونیهما



 ؟یدار کاریچ-

 کنم یم نگاهش کوتاه

 .دارم کار-

 پرسد یم دیتاک با

 کار؟یچ خب-

 .کنم ترجمه متن یسر هی دیبا-

 .حرفمان انیم پرد یم باز اریبر

 .کنه یم کمکت گفت خودش..کنه ترجمه نباریا ریام بده رو اونا خب-

 .داره مشغله یکاف ی اندازه به اون.خودمه کار بار نیا.شهینم نه-

 دیگو یم و برد یم شلوارش بیج در را شیها دست ونیهما

 .یکن حساب من کمک رو یتونیم یبخوا اگر-

 "خوام ینم!نه" که دهم یم تکان سر

 .ممنون-

 !شود بلند تا رومیم یا غره چشم اریبر به رو و

 نالد یم اریبر

 .بردارم لمویوسا رفتم من خب لهیخ-

 رومیم و تابم یبرنم را اش یطوالن نگاه.کند یم نگاه من به فقط ونیهما

 .گذاشتم را فمیک که یاتاق همان سمت به

 .بندد یم را اتاق در.میشو یم اتاق وارد.دیآ یم سرم پشت

 با.گذارد ینم و ردیگ یم قرار در مقابل که کنم باز را در تا گردم یبرم

 میگو یم ترس

 ؟یکن یم کاریچ-



 ردیگ یم اش ینیب کینزد را اش اشاره انگشت و خندد یم

 ..سیه..سیه-

 ردیگ یم ام خنده

 ....من دونهیم اون..کنه یم فکر جور هزار االن بچه اون خدا به-

 یم نگاه چشمانش به.ردیگ یم را میها دست.دیآ یم بند زبانم.جلو دیآ یم

 دهم یم ادامه آرام و کنم

 ...رمیام با من-

 .دارد یبرم را شالم

 نه؟یا از ریغ..یبود من با که اولش اول از-

 .کنم یم یتلخ ی خنده

 .شیپ قرن هی آره-

 میبود گهید یآدما با ما قرن هی...قرن هی اصال قرن؟باشه هی کدوم..اووو-

 شه؟یم یچ..میباش باهم االن خب..میهست دمیشا و

 مشت هی نه!یزنیم حرف گهید یآدما درمورد یم؟داریهست دمیشا-

 ای یگفت راست درموردش ستمین مطمئن هنوزم زنت،که کن فکر...ربات

 ..من با ریام ایبکنه؟ تو با نکارویهم دروغ،

 اصال تو..کنه انتیخ بهت ریام اگر یشیم ناراحت که نگو خدا تورو-

 .یندار دوستش

 !حرفش از خورمیم حرص

 ..میا یمیصم یکن فکر که یزیچ از شتریب یلیخ گفته؟ما یک-

 یم کاش..میکینزد چقدر ریام و من میبگو واضح و رک توانم ینم اما

 ...ردیبگ را میجلو تا نبود یزیچ کاش یا..توانستم



 یتو من..گفته یزنیم حرف درموردش یوقت لحنت...گفتن چشمات-

 !هیشکل چه دونمیم..باهاش کردم یزندگ..دمید خوبم..یآل دمید رو عاشق

 

 .سوزد یم ریام یبرا دلم.کرد یم اشتباه کاش

 هی تو با بخوام که شهینم لیدل باشم نداشته دوست رویام نکهیا!بدون خب-

 .کنم شروع رو رابطه

 چرا؟-

 دوست االن تا وگرنه..ذارمینم پا یا گهید آدم یزندگ تو من..واضحه-

 .بودم یریحص نیرام دختر

 ؟یکنیم یکی یعوض اون با منو-

 ه؟یچ فرقتون بگو تو..شمیم مجبور که یکن یم یکار هی تو-

 دیگو یم و بندد یم یعصب یا لحظه را چشمانش

 ...نکردم ازدواج-

 به را ایدن انگار.بودم جمله نیهم منتظر انگار.شوم یم مبهوت و مات

 !تو یبرا ستین و هست هرچه ندیگو یم و دهند یم میها دست

 ؟یچ-

 .کند یم تکرار

 ؟یچ حاال..نکردم ازدواج-

 ؟....یگفت چرا پس-

 .نمیبب تورو العمل عکس خواستمیم-

 چرا؟-

 دیگو یم کالفه



 یوقت خواستینم دلم خوبه؟چون..خواست دلم چون!چرا؟ یگیم چقدر-

 .بدبختم و تنها بگم و امیب پا لنگه هی من بود تو یزندگ یتو ریام

 میگو یم دلم ته از.زنم یم پوزخند

 !یشینم من ییتنها به یبش تنها هرچقدرم دمیم قول بهت-

 سال پونزده نیا تمام کن باور اما..کردم بد بهت من...یآل نگو چرت-

 که یآدم هر با من که خدا به یول ستین یکاف دونمیم..کردم فکر بهت

 یزندگ اون که بودم یآدم هی من..گشتم یم تو دنبال توش رونیب رفتمیم

 امیب ازش خودم انتخاب با تونستمینم یول کردم انتخاب خودم رو

 ...رونیب

 میگو یم آشنا یبغض با

 یفروخت رو بودن من کنار سال پونزده...خودت انتخاب با...یرفت تو-

 ...به

 ...پوچ و چیه به-

 .اندازم یم باال را ام شانه

 ازش ساده شهینم..یزندگ تو هیمهم ی مسئله پول..باشه تو با حق دمیشا-

 .یشد ینم خوشبخت یبود مونده من با اگر دیشا..گذشت

 .زندیم کنار ام یشانیپ یرو از را میموها شستش انگشت با

 .نکن یسع وقت چیه..یکن کم منو وجدان عذاب نکن یسع-

 زنمیم کنار را دستش

 من با یتونینم یگفت تو..نداره یعاقبت هم با ما بودن حرفا نیا ی همه با-

 ...یایب اریبر و

 دایجد..کار خاطر به همشم..ستمین یگاه و رانمیا یگاه چون..آره-

 ارتباط در هم با میتونینم که ستین یمعن نیا به یول..کنم یم هم سیتدر

 .میباش



 .زنم یم یکج لبخند

 خواست؟یم یچ دلم یدونیم-

 هوم؟-

 اون یهوا و حال به میبرگرد فقط یول بدم امویدن ی همه نکهیا-

 یوقت...هامون خنده..یالک یزایچ یبرا یالک ذوق و شور اون...ساال

 ...خندم ینم یاونجور وقت چیه گهید که بودم مطمئن یرفت

 دهم یم ادامه و کنم یم نگاه چشمانش به

 سرخ خنده از ادتهیادته؟ی...دمینخند دل ته از یاونجور وقت چیه گهید-

 شد؟ یم جمع چشمام تو اشک یگاه و شدم یم

 خودم نشدم،عاشق تو عاشق من کنم یم فکر یگاه ونیهما

 از دیخند یم..بود قشنگ هواش و حال..بود یشکل اون که یخودم...شدم

 با یوقت خودمو چون...وقت چیه شمینم ریام عاشق نیهم یبرا...دل ته

 و! نشد که خواستم یم روح و جانیه میزندگ تو من..ندارم دوست اونم

 باز..میکن تکرار رو رابطه اون ما هرچقدرم حاال..شهینم وقتم چیه گهید

 .فاصله سال پونزده با میآدم دوتا

 و شیک که همانطور ونیهما.شنوم یم را اریبر گفتن نین،آلیآل یصدا

 را در و دارمیبرم را فمیک من و رود یم کنار کند یم نگاه من به مات

 .روم یم و کنم یم باز

 

**** 

 

 یم بالش یرو را سرم درد و ینیسنگ بدون یقلب با بار نیاول یبرا

 به کمتر و ردیبگ خوابم تا کنم یم خاموش را خواب چراغ.گذارم

 .ندارم یشانس انگار اما کنم فکر ونیهما



 دیگو یم و آورد یم رونیب در ی گوشه از را سرش اریبر

 ؟یداریب یآل-

 .شود یم اتاق وارد کامال او و کنم یم روشن دوباره را خواب چراغ

 شده؟ یچ-

 .دهد یم هیتک تخت به و ندینش یم تخت نییپا و دیآ یم

 م؟یکن یم یاشتباه کار میدار ما نظرت به نیآل-

 کنم یم یکمرنگ اخم

 کار؟ کدوم-

 به چسبونم یم زور به خودمو دارم کنم یم حس..دارم یبد حس-

 یول خوامیم رو یزیچ هی انگار که یجور هی..کنه کمکمون تا ونیهما

 .نه رو بهش دنیرس راه

 آرزوهاته؟ به تو دنیرس راه ونیهما گفته یک-

 .ونیهما به وصله پولم..پوله من یآرزوها به دنیرس راه-

 .کنم یم نگاه سقف به

 که نبود هم یکس و.آرزو یکل با بود پول یب تو مثل یروز هی ونمیهما-

 .کرد تالش و خوند درس خودش.کنه کمکش

 رفت؟ رانیا از یجور چه پس-

 .است نیهم جواب اما..کرد کمکش پدرش میبگو توانمینم

 گرفته؟ کمک یکس از دهیرس ییجا کی به یهرکس یعنی حاال

 یمال وضع هم اونقدرا پدرش یحت.بره تونستینم نبود یباهوش آدم اگر-

 .نداشت یخوب

 نه؟.بود بهتر شما از وضعشون اما-



 ...آره-

 .زنمیم یکمرنگ لبخند

 بود؟ تر پولدار ما ی همه از یک یدونیم اما-

 دیگو یم بالفاصله

 مامانم؟-

 .کنم یم نگاهش تعجب با و کنم یم بلند را سرم

 ؟یدونیم کجا از-

 هی مامانم یعنی کرد ازدواج مامانم با و کرد ول الرویثم بابام یوقت-

 .گهید داشته ییبایز و اخالق از شتریب یزیچ

 .یشد شناس آرش-

 .شما یفایتعر از-

 میگو یم یشوخ به.خندم یم

 ؟یبخواب من شیپ نجایا یخوایم-

 کند یم نگاهم گرد چشمان با

 نیا از گفتم صدبار..یآل ها شهیم چت ستین معلوم..نه که معلومه-

 .نزن ادیم بدم که ییحرفا

 .خندمیم

 .کودن کردم یشوخ-

 دیگو یم یکوتاه مکث از بعد و کند یم نگاهم چپ چپ

 ؟یهست حرفت سر هنوزم-

 حرف؟ کدوم-

 بهم رو یچ همه غلطه رابطه نیا یکن حس هرجا اگر نکهیا-



 

 ؟یزیریم

 دارد؟ یمنظور نکند..کرد شود یم برداشت صدها" رابطه" ی کلمه از

 باشد شده راحت الشیخ انگار که یجور.دهم یم تکان سر فقط من

 .برود تا شود یم بلند و کند یم نگاهم

 من اما..کنار میبگذار را ونیهما میبگو تا بود منتظر کنم یم فکر

 .شد راحت بابت نیا از الشیخ هم او و...نگفتم

 .هم من الیخ دیشا

*** 

 .دهم یم گوش ریام یها حرف به و کنم یم نگاه لمیموبا ی صفحه به

 من بزرگ مادر یمیقد ی خونه مشیبر یم رونیب یاریم رو مامانت-

 ...کرج تو

 .باشم ات خانواده و تو مزاحم نشده یچیه هنوز خوامینم من-

 غبار و گرد و خاک مزاحم..زدلمیعز خورهیم خاک داره خونه اون-

 .فقط یشیم

 ببرم؟ خوامیم خودمم آوردم خودم مادرمو بگم؟بگم یچ بهشون برم آخه-

 .دهد یم هیتک اپن به و داردیبرم را اش قهوه ماگ

 هروقتم..هواست و آب خوش میلیخ..اونجا مشیبر ینه؟م که چرا-

 ها؟..ششیپ یریم یخواست

 .بزنم حرف هم ایآل با دیبا-

 .باشه مخالف نکنم فکر-

 دیگو یم و کشد یم یقیعم نفس



 .میباش کرده شروع ییجا هی از ایب-

 لمیموبا ی صفحه.دهم یم را جوابش لبخند با که زندیم یکمرنگ لبخند و

 دیآ یم ادمی.رسد یم ونیهما از یامیپ و شود یم خاموش و روشن

 توانمینم که گفتم یم ریام آغوش در که بود شیپ ی هفته چند نیهم

 ...بودم دهینشن را او یها حرف هنوز چون دیشا...ببخشم را ونیهما

 باورش یلیخ توانمینم هم باز ها حرف آن ی همه با که زندیم تشر مغزم

 او..کنند یم فکر خودشان به فقط که ستییها آدم سمبل من یبرا او...کنم

 .ریام و من به نه..کند یم فکر خودش به هم حاال نیهم یحت

 من..زدینم بهم را ام یزندگ تمیر و آمد ینم کدفعهی بود من فکر به اگر

 نیا و ریام...کنم هضم ام یزندگ در را ریام یجد حضور خواستمیم تازه

 .را اقشیاشت و ذوق همه

 

**** 

 

 هفته کی" میبگو بخواهم نکهیا از زودتر یلیخ..گذرد یم هفته کی

 " گذشت

 ارواح ی خانه آن از را مادرم باالخره.است یمهم روز من یبرا امروز

 تا کنم دایپ تر بزرگ یا خانه که یوقت تا شدم یراض..آورم یم رونیب

 ی خانه در م،مادرمیباش داشته را خودش به مخصوص اتاق او یبرا

 .کرج،بماند ر،دریام مادربزرگ

 من اما.میاوریب خودمان کوچک ی خانه به را او که دارد اصرار اریبر

 یروان مشکل که ست یزن مادرم.آمد کنار تیواقع با دیبا.کنم ینم قبول

 از ها آن..ها هیهمسا و..دینبا که ندیبب ییها زیچ اریبر خواهدینم دلم.دارد

 .اند بدتر یدشمن هر



 است قرار و هستند داریسرا یجوان نسبتا زن و مرد کرج در آنجا

 .نمیب یم را او و روم یم بتوانم تا هم من.بزنند سر خانه به یهرازگاه

 نه و خودش نه.نکرده میرها امروز به تا یمهمان شب همان از ونیهما

 !فکرش

 یم یباز به را من ی چارهیب دل و فرستد یم امیپ گاه یب و گاه

 .منم شهیهم اش بازنده که یبیعج یباز.ردیگ

 کنم یم یسع شتریب هرچه نکنم،اما خوش دل حضورش به کنم یم یسع

 .دهد یم عکس ی جهینت

 باهم دوباره که دارد یبیع چه باشد نکرده ازدواج اگر دیگو یم دلم

 م؟یباش

 .."ریام...ریام...ریام" زند یم ادیفر عقلم و

 .افتاد یم اتفاق زودتر یکم زیچ همه کاش

 کردم؟ اشتباه که یبده نشانم وضوح به یخواه یم ایخدا

 .شوم یم هیتنب دارم باز انگار

 پرستار.کند یم یخط خط را فکرم اتاق یفلز در شدن باز ژیق یصدا

 .ستدیا یم مقابلم

 نجایا..شماست منتظر..فشیک تو گذاشتم هاشو نسخه..اس آماده مادرتون-

 بهتر حالش شما کنار دوارمیام نداد اش هیروح تو یا جهینت که بودنش

 .بشه

 .رود یم و دهد یم لمیتحو هم یا مسخره لبخند

 ی شهیش از.ستمیا یم در پشت یآرام یها قدم با و دارم یبرم را فمیک

 تخت یرو خودش عالم سکوت در که یمادرم،زن به در یرو کوچک

 .کنم یم است،نگاه نشسته

 میگو یم بلند ییصدا و لبخند با.کنم یم باز را اتاق در



 ؟یحاضر...دیجد ی خونه میبر خب-

 در یرییتغ چیه بدون.کند یم نگاهم و چرخند یم چشمانش مردمک فقط

 .زنندیم برق چشمانش انگار.اش چهره

 یم بلندش تخت یرو از و رمیگ یم را دستش و دارم یبرم را فشیک

 .اند خشک خشک شیپاها.رود یم راه سخت.کنم

 کنم یم باز شیبرا را در.کشد یم طول ساعت کی میبرس نیماش به تا

 .ندیبنش تا

 لحظه کی.بندم یم را کمربندش نشستم خودم که یوقت.کنم یم کمکش

 .ست یبیعج یایدن چه.شود یم یتداع میبرا اریبر یکودک

 غرق خودش عالم در.ستین حواسش.اندازم یم مادرم به ینگاه مین

 .است داده هیتک پنجره ی شهیش به را سرش و است

 .ردیگ یم تماس ریام

 جانم؟ الو-

 ؟یآورد مامانتو..جان نیآل-

 دارتون؟یسرا با یکرد هماهنگ ریام..آره-

 .هیاوک برو زمیعز آره-

 .کنم تشکر ازت یجور چه دونمینم واقعا من-

 .خندد یم

 .کرد شهیم کار چه بعدا نمیبب تا ممنون بگو فقط فعال یچیه-

 .زنمیم لبخند

 .ممنون-

 ؟یندار یکار..کنم یم خواهش-



 "نمتیب یم شاالیا..نه" کنم یم زمزمه

 داشته اش یزندگ در ریام مثل مرد کی دیبا یزن هر من نظر به

 .مرد کی حداقل.باشد

 را جوابم هم او و بزنم حرف مادرم با خواهد یم دلم ریمس طول در

 تر آرام" دیبگو مادرم و بدهم فشار گاز یرو را میپا خواهدیم دلم..بدهد

 اگر یحت..بفهمد..بشنود زنمیم حرف اگر حداقل خواهد یم دلم".برو

 .ندهد جواب

 .میگو یم مقدمه یب.میرویم صاف و خشک ی جاده یتو

 مامان؟ گهیم یچ اریبر یدونیم-

 دهم یم ادامه.کنم یم نگاهش

 ...کرده ازدواج تایب با پول خاطر به آرش حتما گهیم-

 .کنم یم عوض را دنده

 داشت دوست آرشم..من نیع..داره دوست یلیخ الرویثم اریبر-

 یلیخ اریبر...کرد خراب رو یچ همه و اومد تایب یول..الرویثم

 چیه مینبود باهوش که آرش و من چون..رفته تایب به..باهوشه

 ادته؟ی...وقت

 .زنمیم یکمرنگ لبخند

 مادر...مامان کنم یم بودن مادر احساس یول نشدم مادر وقت چیه من-

 نه؟ مگه..سخته یلیخ بودن

 االن یول..نداره یمادر و پدر که سوخت یم اریبر یبرا دلم اوال اون

 ...هیا گهید کس مادرش کنم فکر خوامینم که شدم خودخواه نقدریا

 .شود یم آه به هیشب که کشم یم یقیعم نفس



 و میشد گم ای و اومد لیس ایشده، جنگ نمیب یم خواب ییوقتا هی مامان-

 دستش از نکهیا ترس..بدم نجاتش تا گردم یم اریبر دنبال دارم فقط من

 ..کنهینم ولم خوابم تو بدم

 ...اومده ونیهما یوقت از..شهیم دور ازم داره اریبر

 متعجب..کنم یم حسش که واضح آنقدر.دهد یم تکان را سرش مادرم

 .بود یبیعج العمل عکس.کنم یم قطع را حرفم

 آرش گفت بهت بار هی الیثم ادتهی...اس بهیغر من با اومده اون یوقت از-

 قایدق االن اریست؟برین سابق آرش اون گهید انگار دهید رو تایب یوقت از

 کنم یم فکر دارم..الستیثم تیحکا منم تیحکا..آرشه یوقتا همون نیع

 یبرا فقط دیسع و ریام..چارهیب ریام...رهیام مثه هم دیسع تیحکا

 ..بمونن ای برن که ستین معلومم..اومدن ما ی گذشته یفراموش

 میگو یم ربط یب.کنم یم مکث باز شود یم تمام که حرفم

 یم باهم یگرفت یم مارو دست میبود بچه که وقتا اون ادتهی مامان-

 م؟یدیچرخ یم؟میدیرقص

 دهم یم ادامه و خندمیم

 نیا گفت یم اون یول..میبود ایآل و الیثم و من..ومدینم وقت چیه آرش-

 دوست رو کارا

 

 .میکن یباز باهاش کرد یم التماس بعد کرد یم قهر اولش.نداره

 ...یطوالن.کنم یم نگاهش.شود یم قیعم لبخندم

 .رمیگ ینم یجواب اما

 یم تکان دست.است ستادهیا در دم یجوان مرد.کنم یم توقف خانه کنار

 یم نیماش ی پنجره کنار جوان مرد.است شناخته نمیماش از حتما.دهد



 آمدم ریام طرف از نکهیا از شدن مطمئن از بعد و کند یم سالم و ستدیا

 دیگو یم

 مادرو نگیپارک از راحت..میدار آسانسورم..داخل دیببر نویماش خانم-

 .نشن تیاذ.باال میببر

 ؟یکن یم باز درو زحمت یب..ممنون باشه-

 .نگیپارک در سمت به دود یم و دهد یم تکان سر

 یبیغر یکم.مینشان یم یمبل یرو و میبر یم خانه به یسخت به را مادرم

 .فهمم یم بدنش انقباض از.کند یم

 خانه.اندازم یم خانه به ینگاه.رود یم او و کنم یم تشکر داریسرا از

 .اند انداخته دیسف ی پارچه ها مبل یرو.ست یزیتم ی

 .براق و شده شسته ظروف و ظرف آشپزخانه در و اند زیتم ها پرده

 .است ریام کار دانم یم

 یآب تشت.زنم یم باال را میها نیآست.کنم یم عوض را مادرم یها لباس

 .میشو یم را صورتش و ها دست و آورم یم

 .دهمیم جواب سیخ دست همان با.است ونیهما.خورد یم زنگ لمیموبا

 .سالم الو-

 .منجوق-

 به.دیگو یم را یفرانسو به سالم حیصح تلفظ و خندد یم.کنم یم تعجب

 .لرزد یم قلبم گذشته ادی

 ؟یخوب..مثال کنم یدلبر کمی اومدم-

 .خوبم-

 ؟ییکجا-

 .کرجم-



 ؟یچ یبرا کرج؟کرج-

 .کنم یم نگاه مادرم به

 ؟یخوب تو..داشتم کار یچیه-

 ؟یپرس یم حالمو-

 نپرسم؟-

  شهیم سخت کردنم دک اونوقت..ها دارهیم برم االتیخ یبپرس-

 .یبلد خوب رو رفتن راه تو...نباش نگران-

 .نه گهید-

 .میتون یم هممون بشه که وقتش-

 دارم خوش خبر..بزنم تلخ یحرفا دوباره که نزدم زنگ..خب لهیخ-

 فقط..کردم دایپ کیبلژ تو یخوب یلیخ ی مدرسه هی اریبر یبرا..برات

 سخت کردنش قبول ازش رنیگیم آزمون چون خب و..ادهیز هاش نهیهز

 از..نه ای شهیم قبول مینیبب تا بده آزمونشو بره.میبد درخواست دیبا.شهیم

 تازه.نطوریهم هم زایو نظر از..هستم من..باشه راحت التیخ یمال نظر

 ...ینر باهاش تو یتونیم یبخوا اگر

 میگو یم یعصب اریاخت یب

 !ونیهما نه-

 سفت را دستم مچ مادرم شود یم خارج دهانم از ونیهما که موقع همان

 نگاهم..کنم یم نگاهش.ماند یم باز مهین دهانم.مانم یم مات.چسبد یم

 نشان العمل عکس باز..شود یم حبس نفسم..کمرنگ یاخم با.کند یم

 دهم یم ادامه جان یب! داد نشان واکنش باالخره مادرم..داد

 م؟یبزن حرف بعدا شهیم-



 من..برو توام خب یخوایم اگر.کنم ناراحتت خواستم ینم شد؟من یچ-

 ....هم با میبتون نکهیا یبرا

 کنم یم قطع تند را حرفش

 .ازت یمرس هرحال به..کنم فکر کمی دیبا من...نه نه-

 .یکن تشکر ستین الزم..زمیعز-

 .کجا آن و کجا نیا اما..زمیعز دیگو یم هم ریام

 دیگو یم و زدیبر زبان خواهد یم او و ممنون میبگو فقط دیگو یم ریام

 .کنم تشکر ستین الزم

 ؟؟یکن گرفتار آن به را من که نبود نیا از بدتر یا مخمصه ایخدا

 

 .رمیگ یم میها دست در را صورتش.مادرم مقابل نمینش یم

 .نیبب منو مامان-

 .کنم جمع را حواسش کنم یم یسع

 ؟یشناخت رو ونیهما تو مامان-

 .شناسم یم را حالت نیا من.شده یعصب انگار..زندیم پلک

 همه اما..برگشته بودم دلتنگش عمر هی که یاون...مامان برگشته ونیهما-

 ..کنم اعتماد بهش ترسم یم..کرده فرق یلیخ زیچ

 و.گذارم یم میموها یرو و کنم یم بلند آرام.رمیگ یم را مادرم دست

 .کنم یم نوازش او دست با را میموها خودم

 ارمتیب مارستانیب اون از گفت بهم ریام که خوشحالم چقدر مامان-

 .عقبه ونیهما از چیه کی کارش نیا با..رونیب

 .شوم یم بلند.زنمیم لبخند



 امشب..انیم هم ماین و ایآل..کرج ادیب مترو با گفتم دادم آدرس اریبر به-

 یم لباس هم شما یبرا..کنم دیخر کمی برم دیبا فقط..میا خانواده دوباره

 .خرم

 سر بهت ادیب داریسرا یآقا نیا خانم گمی؟میترس ینم که ییتنها

 زن یلیخ گفت یم ریام..است حنانه هم خانمش اسم..غالمه اسمش..بزنه

 ..شنینم هم دار بچه.کردن ازدواج ساله ستیب گفتیم..نیخوب مرد و

 میگو یم و کنم یم مرتب نهیآ مقابل را شالم

 دار بچه یخاک ی کره نیا تو آدم همه نیداره؟ا یاشکال چه گفتم منم-

 که نهیا شیبیعج یول...کردن چارهیب رو بچه اون هم و نیزم هم و شدن

 گنیم شنیم دار بچه که ییاونا..خوانیم بچه شنینم دار بچه که ییاونا

 ...میکرد یغلط چه

 دهم یم ادامه و خندمیم

 ..شدم دار بچه یالک یالک چه وسط نیا منم-

 .ستمیا یم مادرم به رو.کنم یم فوت را نفسم

 .باش خودت مواظب..رمیم من پس-

 به که شدم دواریام داد نشان که یواکنش از آنقدر.کند یم نگاهم فقط و

 را شیکارها خودش ای...کند صحبت یحت که شمیاند یم یروز

 نه؟ که چرا...بکند

 .آمده رونیب ارواح ی خانه آن از که است خوشحال هم او دیشا

 و خرم یم شیبرا دار گل گشاد راهنیپ کی و یصورت یروسر کی

 .میمال یلیخ و نیریش یبو با یعطر

 یرازیش ساالد و.دارد دوست یلیخ ایآل چون پزم یم پلو ایلوب شام یبرا

 .دارد دوست ماین چون کنم یم درست



 که افتد یم یا مغازه به نگاهم اما بخرم یزیچ اریبر یبرا ندارم میتصم

 ونیهما..دارد دیسف یها گوزن با قرمز یگردن شال و کاله نشیتریو در

 ست؟ین سرد کیبلژ...کیبلژ گفت یم

 .باشند گران که ستین مهم.خرمیم را ها آن.شوم یم مغازه وارد

 دیبا سال دو حداقل.ستین بلد زبان که برود؟او کیبلژ به چطور اریبر

 حدودا..است ساله چند او گرید سال دو که کنم یم حساب.بخواند زبان

 .داشت خواهد سال هفده شانزده،

 .است کوچک هم باز اما

 کنار ایرم؟یکنم؟بم کار چه آنوقت...نروم او با من دیگو یم ونیهما

 کنم؟ یزندگ ونیهما

 خرابش ها فکر نیا با خواهم ینم که هست خوب حالم آنقدر امروز

 ..کنم

 .اریبر حضور بدون.نمیبب را ونیهما دیبا برگردم تهران به یوقت

 .روم یم خانه سمت به

 .است فرستاده یصوت امیپ میبرا الیثم کنم یم نگاه لمیموبا به

 خوش یرو ریام شده؟به یچ..یکرد عکس لتویپروفا عکس..به به-

 ؟یداد نشون

 ام خنده.کند یم چت ی صفحه ی روانه آن پشت را خنده یها کریاست و

 !قطعا ستین ریام اثرات از نه میبگو خواهم یم.ردیگ یم

 میگو یم اما

 .شما کن شیدرو چشماتو-

 .خندد یم باز



 تو...گنیم تو به قیرف خدا به..دارم تورو که خوشحالم یلیخ من نیآل-

 ...یکنارم بازم غربت تو..یکنارم خنده تو..یکنارم غصه

 .پس کنارتم هم یریبم-

 اول تازه من..مردنه وقته چه...هیچ یریبم...یش الل که اوال-

 بچه یهوا دیبا یکی.یریبم رمیبم من اگر یکنیم غلط تو بعدم..مهیزندگ

 نه؟ ای باشه داشته منو ی

 .گهید هست باباش-

 .نشده متنفر اون از هنوز خداروشکر باباش آره-

 .سمینو یم و کنم یم یپوف

 خوام یم سرحالم امروز..میبش ریام و دیسع و ریم و مرگ الیخیب ایب-

 .بخندم فقط

 خونه؟ یآورد شده؟مامانتو یچ-

 .کردم دعوت رو همه شب یبرا..آره-

 هست؟ رمیام-

 .نه-

 ستین حقش..بهت داده اشو ؟خونهیکن دعوتش دیبا که هست نه؟حواست-

 ؟یمهمون ادیب شب هی

 .نباشه درست دیشا میهست هممون..هیخانوادگ امشب گفتم آخه-

 شده؟ ات خانواده وارد کنه فکر یترسیم ای نباشه درست یترسیم-

 .هردوش-

 توهم بخواد که حرفاست نیا از تر عاقل.کن دعوتش گم یم که من-

 .مگه هیچ بزنه توهم خب بعدشم..بزنه



 درمورد الیثم به دیبا.بردارم را دمیکل تا کنم یم توقف خانه در کنار

 .کند باز را چشمم حداقل ای.کند ام ییراهنما یکم تا میبگو ونیهما

 ...الیثم نیبب-

 .کنم یم باز را در قفل و دارم یبرم را دیکل

 ..شهینم روم فقط...بگم بهت یمهم یلیخ زیچ هی خوامیم-

 سدینو یم الیثم.آورم یم در را میها کفش

 .بگم تا بگو.داشتم کارت منم اتفاقا...وونه؟ید خوادیم شدن رو وا-

 را دستم درون یها سهیک تمام نمیب یم که یزیچ با و دارم یبرم قدم چند

 .کنم یم رها نیزم یرو لمیموبا با

 رفته حال از مبل یرو چکد یم اش ینیب از خون که یحال در مادرم

 .است

 .زنمیم ادیفر..زنم یم شیصدا..دهد یم تکانش

 یم باز را چشمانش باالخره او تا رودیم جانم.دیآ ینم باال نفسم

 .ندارد رو به رنگ.کند

 .دیآ یم خانه در شدن دهیکوب یصدا

 شده؟خانم؟ یزیخانم؟چ-

 .کند یم نگاهم حال یب مادرم.فتمیم مادرم کنار مبل یرو جان یب

 .ُمردم...مامان ُمردم من...یکشت منو مامان-

 دو هر انگار

 

 شوم یم بلند شد منظم قلبم ضربان تمیر یوقت.میبرگشت دوباره یزندگ به

 مارستانیب در که یوقت.کنم یم پاک را اش ینیب خون دستمال چند با و



 اعصاب خاطر به همش و شود یم نطوریا یگاه گفت یم پرستار بود

 .بودم دهیند حال به تا من اما.است

 ستادهیا در پشت دهیترس غالم.کنم یم باز را در.روم یم در سمت به

 .است

 د؟یزدیم غیج خانم؟شما شده یچ-

 اومد؟ بزنه، سر مادرم به ادیب گفتم خانم حنانه به من غالم آقا-

 .اومد خدا به خانم بله-

 بود؟ خوب حالش مامانم-

 اومده بعد مونده کمی و کرده روشن ونیزیتلو براشون گفت حنانه بله-

 خانم؟ شده یزیچ.نییپا

 .نبود حواسم اصال.است روشن.کنم یم نگاه ونیزیتلو به

 دمیم پولشم یحت ؟من..بعد به نیا از دیبزن سر بهش شتریب شهیم فقط..نه-

 .امیب وقتا شتریب کنمیم یسع خودمم..نمونه تنها یلیخ فقط..زحمته اگر

 مادر مثل..بزنه سر بهشون شتریب حنانه گمیم حتما...خانم هیچ پول-

 .موننیم خودمون

 .کنم یم تشکر و زنم یم لبخند

 شده خاموش شدن پرت شدت از لمیموبا.دارمیبرم را شده رها یها سهیک

 .شده یخال اش یباتر ضربه شدت از.کنم یم روشنش.است

 .کنم شارژ را آن تا دارم یبرم را شارژرم

 .کشد یم را آخرش یها نفس انگار هم لیموبا نیا

 .میکن صحبت مفصل تا رمیبگ یریتصو تماس الیثم با دیبا

 قرص وقت تا ساعت کی هنوز.کنم یم یبررس را مادرم یها قرص

 .مانده خوردنش



 .شوم یم پز و پخت مشغول و گذارمیم یکمد یتو را ها کادو

 .کنم یم نگاه مادرم به یگاه از هر.رود یم در دستم از ساعت

 .بنوشد تا بردم پرتقال آب وانیل کی شیبرا.است بهتر شیرو و رنگ

 .دارد یبهتر اوضاع حاال

 .باشد اریبر کنم فکر.زنند یم را در زنگ

 کنارش و.کنم یم باز را در.است خودش.کنم یم نگاه فونیآ ریتصو به

 .مانم یم منتظر

 دیگو یم خنده با.دیآ یم اریبر

 .داره پله چقدر-

 واقعا؟ یدیند..نجایا داره آسانسور باهوش-

 .کند یم آسانسور در به ینگاه رفته وا

 .جاش از دراومد پاهام!نویا دمیند چرا من..عه-

 .کنه ینم کار چشمات گشنته-

 .آورد یم در را شیها کفش

 م؟یدار یچ غذا.آره یوا-

 میگو یم من و داخل رود یم

 .پلوعه ایلوب شام یول..میدار ریپن نون-

 .نمیب یم مادرم مقابل شده مات را اریبر و رومیم هال به

 .کند یم نگاهم یخنث

 ؟یچ بشه بد حالش اگر-

 !یچیه-



 شنوه؟ یم-

 میگو یم دیترد با و کنم یم نگاه مادرم به

 .دونمینم-

 .بزنم سر غذا به تا رومیم من و ماند یم همانجا اریبر

 خشک تا شوفاژ یرو یندازیم.شونیشوریم..نره ادتی جورابات اریبر-

 .بشن

 دیگو یم بلند

 اد؟یم ایآل-

 ؟یدیفهم کجا از-

 .یپز یم پلو ایلوب یکنیم دعوت رو ایآل هروقت تو.پلو ایلوب-

 میگو یم و خندم یم

 .آره-

 اد؟یم رمیام-

 .نه-

 .ندینش یم اپن یرو و ادیم

 نه؟ چرا-

 .زند یم گاز و دارد یبرم گوجه کی جاتیسبز ظرف از و

 .هیخانوادگ یمهمون که چون-

 دیگو یم پر دهان با

 کنه؟یم کاریچ ریام مادربزرگ ی خونه تو ما یخانوادگ یمهمون-

 .میگو یم حرص با



 خوبه؟..ادیب گمیم زنمیم زنگ باشه..تو بعدم الیثم اول-

 .دیکن اون عقد منو نیاریب عاقد کدفعهی

 .کند یم کلفت یشوخ به را شیصدا

 !ایح یب بکن تو یآشپز..بزنه حرفا نیا از دختر نداره تیخوب-

 میگو یم و خندم یم هم من.خندد یم و

 ..برو پاشو..بده بو نقدریا مرد جوراب نداره تیخوب-

 .دهم یم ادامه و خندم یم باز

 !بدو..شمیم خفه دارم اریبر یجد نه؛-

 دیگو یم ینچ اریبر

 .بابا خب-

 .رودیم و

 

**** 

 

 یم بلند آن از که ییبخارها و کنم یم نگاه اپن یرو آماده یغذا به

 را ونیزیتلو یها شبکه کنترل با و است نشسته مبل یرو اریبر.شود

 چکسیه هنوز و است شب هشت ساعت.کند یم نییپا و باال

 پرسد یم اریبر.امدهین

 ان؟ین نکنه-

 کنم یم زمزمه

 .انیم-



 تازه ییرو و رنگ امشب مادرم.ندیآ یم مادرم به بیعج نو یها لباس

 .گرفته خودش به

 .کند باز را در تا رود یم و پرد یم جا از اریبر در زنگ یصدا با

 .دنیرس باهم..خودشونن-

 .ماستین و ایآل و ریام منظورش

 یم سراغشان به که شنوم یم را اریبر با ایآل کردن بش و خوش یصدا

 .روم

 آوردن در مشغول شده قبل ی دفعه از تر بزرگ هربار که یشکم با ایآل

 .کند یم کمکش هم ماین.است شیها کفش

 .یقلقل سالم-

 دیگو یم زنان نفس نفس ایآل

 .مسخره...گمایم بهت یزیچ هی نیآل-

 میگو یم ماین به رو.میخند یم اریبر و من

 ؟یخوب-

 دیگو یم و کند یم هم در را شیها اخم ماین

 .خوبم-

 کنار ایآل.داخل روند یم اریبر با ایآل یپا از ها کفش درآمدن از بعد و

 دیگو یم گوشم

 خراب اون تو نرو رو یزیهرچ گمیم بهش یه..شده دعواش سشیرئ با-

 حرف گهیم بعدم..زنهیم خواد یم دلش یحرف هر رهیم باز..بگو شده

 بشه؟ زده حق حرف و میبش پول یب ما ارزه یم آخه..زد دیبا حقو

 میگو یم و خندم یم

 .دیمون ینم پول یب بشه کارمیب..اس عرضه با ماین..نخور حرص-



 دهد یم ادامه و کند یم باز را شالش

 تو.یکرد یبد کار...بهش یداد تومن سه دونمینم نکن فکر درضمن-

 ...یجور چه ما ینگفت

 .دهید را مادرمان که فهمم یم ماند یم نصفه که حرفش

 .کنند یم نگاه زده خشکش که ایآل به گرد چشمان با دو هر ماین و اریبر

 اما.لرزند یم مادرم یها پلک که نمیب یم.هیگر ریز زند یم کدفعهی ایآل

 شاهد نیا از شتریب تا روم یم آشپزخانه به.دهد ینم نشان یالعمل عکس

 ظرف چند شستن به کنم یم مشغول یالک را خودم.نباشم یتراژد نیا

 .ترساند یم را من سرم پشت از ییصدا.نکیس داخل

 .ها رفت ادتی منو خوب-

 دستش در یها گل شاخه و زنمیم یجان یب لبخند ریام ی چهره دنید با

 .رمیگ یم را

 .سالم-

 .زمیعز سالم کیعل-

 لبخندم.کند یم گس را دلم ته وجدان عذاب حس کی...انتیخ حس کی

 ام یشاد لمیموبا ی صفحه یرو ونیهما ی نشده باز امیپ.کند یم گس را

 زیچ همه دارم ونیهما حضور از که یا مسخره ذوق...کند یم گس را

 .کند یم تلخ را

 .کنم یم آب از پر و دارم یبرم یگلدان.کنم نگاه ریام به توانم ینم

 ؟یخوب-

 دیگو یم

 ؟یخوشحال یآورد رو مادرت نکهیا ؟ازیچ تو..ستمین بد-

 .کنم یم نگاه نشستند مادرم دور که ماین و ایآل و اریبر به دور همان از



 یلیخ که داد نشون العمل عکس چندتا امروز..شهیم بهتر نظرم به...آره-

 .بودم دهیند حاال تا..بود بیعج برام

 داد؟ نشون واکنش یچ به یدینفهم..خوبه یلیخ-

 .رمیگ یم سمتش به و گذارمیم آب درون را ها گل..کنم یم نگاهش

 ؟یبریم نویا...نه-

 یرو را سردم دست.برد یم را گلدان و دهد یم تکان سر لبخند با

 .گذارمیم داغم یشانیپ

 .برم یم و زمیر یم یچا فنجان چند

 دیگو یم ایآل نمینش یم تا

 ؟یایم قهیدق هی نیآل-

" شده؟ یچ" که پرسد یم ایآل از نگاهش با ماین.کنم یم نگاهش دیترد با

 "ستین یزیچ" یعنی که دهد یم تکان سر ایآل و

 میگو یم و خندم یم.آشپزخانه به رومیم دنبالش به و شوم یم بلند

 ه؟چته؟یچ-

 دیگو یم یا بامزه بغض با

 دلم یول ها اومده که شدم خوشحال یعنی..گرفت دلم دمید مامانو اصال-

 بابا و مامان و زیم دور مینشست یم آرش و تو منو ادتهی...شد تنگ

 کنارمون؟

 .دهم یم تکان سر

 ؟یاریدرب اشکمو که نجایا یآورد منو-

 زندیم لبخند یابر چشمان همان با

 ازت خواستم.شهیم بهتر مامان مطمئنم..خوشحالم دلم ته ته...بابا نه-

 .کنم تشکر



 کنم یم نگاهش متعجب

 شده؟ یقاط هورمونات تو؟باز یگیم یچ-

 .بود یاحساسات شهیهم ایآل.ردیگ یم را دستم

 تو سال همه نیا دمید کردم فکر من نیبب..کن گوش قهیدق هی..وونهید نه-

 یحت..یکرد بزرگ منو..یکرد بزرگ خودت ی بچه مثل رو اریبر

 ییوقتا هی زن هی مثل..یواقع زن هی..زن هی مثل...یکرد بزرگ مامانو

 که ونیهما یمامان،پا یار،پایبر و من یپا..یسادیوا محکم

 هم غصه و شکست دلت زن هی مثل ییوقتا هی و یسادیوا...رفت

 هوی و دلت رو نمونه وقت هی تا بگم خواستم...ینزد جا یول یخورد

 همشون بابت و دونمیم من..دونمیم من..دهینفهم چکسیه نارویا یکن فکر

 .ونتمیمد یحت..ممنونم ازت

 کنم یم قطع را حرفش

 یریبم تو خوادینم دلم اصال چون نکن هم هیگر و کن پاک اشکاتو ایآل-

 .کنم بزرگ من هم رو بچه نیا بشم مجبور و

 .خندد یم

 ...شوقه اشک بابا-

 ادامه و دیگو یم ینچ ایآل ی چهره دنید با و شود یم خم اپن یرو ماین

 دهد یم

 یخوایم..شنینم خشک اشکات چرا دونمینم..گرفت غوره آب باز-

 خودتو؟ یبکش

 دیگو یم و رود یم او به یا غره چشم ایآل

 ..!بابا برو-

 دیگو یم و کند یم نگاه رفتنش به و خندد یم آرام ماین.رود یم و

 .شده ینارنج نازک میلیخ..ستین خودش فکر به اصال-



 دیگو یم و کند یم من به ینگاه مین.هست لبخند کی چشمانش در

 رمیمیم ییجورا هی..دارم دوستش یلیخ یول ها باشه خودمون نیب-

 .براش

 یم بغض االن تازه حرف همه نیا از بعد چرا دانم ینم و زنمیم لبخند

 .کنم

 

 .راه به شانیها خنده و یشوخ و شود یم لیتکم جمعشان و رود یم ماین

 کنار ستون.است نشسته انشانیم بود شهیهم که همانطور هم مادرم

 محو که همانطور.کنم یم نگاهشان و رمیگ یم آغوش در را آشپزخانه

 یدیجد امیپ.شود یم خاموش و روشن لمیموبا ی صفحه هستم دنشانید

 : نوشته که.است ونیهما از

 ؟یدینم جوابمو-

 اول امیپ در.کنم یم باز را امشیپ و دارمیبرم اپن یرو از را لمیموبا

 : نوشته

 شت؟یپ امیب یشم؟کیپ یایم یک-

 سمینو یم تند

 .میکن یم صحبت بعدا-

 .شوم یم ملحق جمع به و کنم یم پنهان را مرموزم لبخند و

 یشوخ با و اوردیب وجود به یا دوستانه یفضا که است بلد خوب ریام

 .را ماین یحت و بخنداند را اریبر و ایآل شیها

 یواشکی کند یم فکر خودش که.زندیم من به هم یچشمک یازگاه هر

 .ماند ینم دور ایآل و اریبر چشمان از اما ست

 



**** 

 

 دیگو یم و گذاردیم دهانش در را پلو ایلوب قاشق ایآل

 .کنم ازدواج پلو ایلوب با دوباره که دارم نویا تیقابل من یوا-

 دیگو یم یشوخ به ماین

 .رمیگ یم رو فسنجون رمیم منم اونوقت-

 کند یم اضافه پر دهان با ایآل

 پس..برنج با یخوریم یدار شکر انگار..ستین خوشمزه واقعا فسنجون-

 .ندارم یمشکل من کن ازدواج باهاش برو

 دیگو یم خنده با ریام

 ازدواج همشون با گمیم یبپرس ندارم یخونگ یغذا هفته کل که من از-

 .کنم یم

 کند یم زمزمه آرام اریبر

 برات رو اونا از یکی روز هر که یکن ازدواج یکس با یتونیم ای-

 .کنه درست

 یم آب خجالت از.کند یم رهیخ خود به را ما ی همه حرفش با که

 یخاص منظور او که البته.گفت چه که دینفهم هم خودش که مطمئنم.شوم

 ....اما نبودم من منظورش قطعا و.نداشت

 .دهد یم ادامه شیغذا به و اندازد یم من به ینگاه مین ریام

 خجالت ریام و ماین مقابل را من توانست ینم نیا از شتریب یا جمله چیه

 .کند زده

 میگو یم کالفه که بدهد غذا مادرم به کند یم یسع اریبر

 .بسه گهید.شده ریس.خوره ینم-



 مادرم دهان دور دستمال با کند یم یسع و کند یم دور را قاشق اریبر

 دیگو یم ایآل.کند پاک را

 .من بده..خوادینم تو-

 میگو یم محکم و یجد بالفاصله

 .دهیم انجام خودش اریبر..نه-

 .دهد یم تکان سر و ندینش یم شیجا سر تمیجد از متعجب ایآل

 ما دوش یرو زیچ همه بداند تا.بدهد انجام خودش را ییکارها دیبا اریبر

 .ستین

 .کنم یم جمع را ها ظرف غذا اتمام از بعد

 .ندیبنش مبل یرو و برود تا کنند یم کمک مادرم به ماین و ایآل

 ییبایز چندان نه بزرگ ظرف در ها وهیم دادن قرار مشغول هم اریبر

 .کرده دایپ که ست

 رو کنم یم نگاهش تا و کند یم نگاهم مدام.کند یم کمک من به هم ریام

 .است دار خنده.ستین حواسش مثال که گرداند یم بر

 میگویم

 .یبزن حرف زد یبَر که یحرف درمورد یخوایم که تابلوعه-

 دیگو یم باشد شده راحت که انگار

 ...قایدق آخ-

 دهد یم ادامه.خندم یم

 .نداشت یخاص منظور اریبر دمیفهم که یبدون خوامیم-

 .یکرد یخاص برداشت تو اما-



 خانواده کی هیشب ن،مایبب یول ستمین لوح ساده و احمق من..درسته آره-

 کنم فکر هم تو..خوشحالن ات خانواده.خوشحالم من..میشد

 کمه؟ مونیچ...یخوشحال

 کنم یم زمزمه کنم نگاهش آنکه بدون

 مانع دنشیکش شیپ با تو اما کنم فکر موضوع نیا به خوامیم هربار من-

 صبر اصال تو..بدم انجام یکار چیه فشار تحت تونمینم من..یشیم

 .یکنینم

 .دهد یم لمیتحو کیریستیه یا خنده

 ازدواج اریبر یوقت کنم؟تا صبر دیبا گهید سال کنم؟چند ینم صبر من-

 خوبه؟ کرد

 بحث ازدواج بحث کن قبول اما یکرد صبر تو درسته..ریام باشه-

 .ستین من یبرا یآسون

 .ینکرد فراموش رو مرد اون هنوز چون ستین-

 خبر زیچ همه از انگار که زندیم حرف یجور چرا.کنم یم نگاهش

 دارد؟

 نه..یندار یا ندهیآ چیه مرد اون با تو اما شمیم رحم یب که نیآل دیببخش-

 ؟یکنینم ولش چرا..بهش کردن فکر با یحت

 پرسم یم جیگ و دیترد با

 ؟یگیم یدار یچ تو-

 عاشقش نقدری؟ایکنینم رهاش چرا..گمیم رو گذشته به کردن فکر-

 ؟یبود

 .نترکد جا همان بغضم تا برم یم و دارم یبرم را ها ظرف

 رحمم یب یها اشک دستم پشت با.کنم یم یخال نکیس در را ها ظرف

 دیگو یم آمده دنبالم که ریام.کنم یم پاک را



 و گذشته ای منم ارهیدرم اشکتو شهیهم که یاون دمینفهم وقت چیه من-

 اصال کنم یم حس یول دارم دوستت نکهیا.هیبد حس یلیخ نیا..ونیهما

 زنگ ای دمیم جیمس بهت که ییوقتا هی کن باور..ندارم وجود تو جهان تو

 .موندم هنوز چرا دونمینم فقط..ینشناس منو که ترسمیم زنمیم

 کنم یم نگاهش تلخ

 ؟یبر خوادیم دلت-

 بار نیاول یبرا و کند یم فرو بشیج در را شیها دست.زند یم پوزخند

 دیگو یم من به سرد و قیعم ینگاه با

 متیتصم هروقت...مدت هی...برم دیبا دمیشا..برم خوام یم دمیشا....آره-

 رو کردم یم رابطمون یبرا دیبا که یکار من..کن خبرم یگرفت رو

 .یبخوا اگر البته..توعه نوبت حاال..کردم هم اندازه از شیب..کردم

 ایآل و اریبر اعتراض یصدا از.شود یم خارج آشپزخانه از آرام آرام و

 .در شدن بسته و باز یصدا از نیهمچن و.رود یم دارد که فهمم یم

 یم را من یکم و رود یم یجد نینچنیا او که باشد بار نیاول نیا دیشا

 هم آن..یدار را ونیهما تو نباش نگران دیگو یم یحس کی.ترساند

 !دوم بار یبرا

 سرکوب را آن یتر محکم حس اما

 

 .کند یم

 خواهد یم دلم آخرش اما دارم اقیاشت یمهمان شروع یبرا شهیهم من

 شد یم کاش.است ریام شهیهم هم آن لیدل و شود تمام زودتر زیچ همه

 .ستیچ کنم دعوت را ریام خواستم ینم نکهیا لیدل میبگو اریبر به



 زود ریام چرا" نکهیا ی درباره ایآل مکرر یها سوال از بعد باالخره

 ی شهیش اریبر.میمان یم اریبر و من و روند یم هم خودشان!" رفت؟

 .دهد یم لم مبل یرو و دارد یبرم را دلستر

 م؟یریم ای میمونیم نجایا شب ما-

 .میمونیم-

 !دهد یم لم شتریب و دیگو یم یبلند" شیآخ"

 داشتم فمیک در که یا کننده مرطوب کرم.روم یم دارد نهیآ که یاتاق به

 .زنمیم صورتم به را

 را ونیهما امیپ.خوابم یم دهد یم یزیتم یبو که نفره کی تخت یرو

 کنم یم باز

 "؟یخواب" 

 "بخوابم خوامیم یول..نه" سمینو یم

 سدینو یم موقع همان

 ؟یاخالق بد-

 .شمیم نیب واقع دارم فقط...نه-

 .بد چه-

 .میکن شروع رو رابطه نیا دینبا ما ونیهما...اوهوم-

 .یکن شروع رو بحث نیا دینبا تو اتفاقا-

 .زندیم زنگ

 .کنم یم قطع

 .بزنم حرف تونم ینم من..نزن زنگ-



 دنبالم..نزن زنگ..مون خونه دم این.."ساال همون مثل شد نیا..شیآخ-

 .دادایم حال.."نکن

 .خندمیم

 بدوش؟ یگیم تو نره گمیم من-

 ؟یدید رویام باز...بوده ییخبرا امشب که ادیم بوش-

 .سمینو یم.کشم یم او یرکیز از یآه

 .دیشا-

 ..یدید پس-

 ؟یچ که حاال-

 ..بودم یم اونجا منم خواست یم دلم فقط.یچیه-

 خب؟-

 .کردم یم بغلت-

- .... 

 .دمتیبوس یم دمیشا-

 سدینو یم.زنمیم یکمرنگ لبخند

 ؟یخند یم یدار-

 .سمینو یم.شود یم پررنگ ام خنده

 .نه-

 .دروغگو-

 سدینو یم بعد قهیدق چند.میگو ینم یزیچ

 فقط..کنم بوست ستین قرار نزن صابون دلتو..من ی خونه ایب فردا-

 .میزنیم حرف



 .خندم یم واضح نباریا

 .ییپررو هنوزم تو-

 .آرومم و مودب پسر همون من-

 .آروم و مودب ظاهر به البته-

 .یبردار یمجبور پس بزنم زنگ بهت خوام یم جدا یآل-

 و روم یم پنجره سمت به.بندم یم را اتاق در و شوم یم بلند سرعت به

 .خورد یم زنگ لمیموبا.ستمیا یم همانجا.کنم یم باز را آن

 میگو یم آرام کودکم هنوز انگار که یجور و دارم یبرم

 الو؟-

 میگو یم هم من.کند یم سالم بلند او اما

 !سالم-

 .خندد یم

 یهمون تو که نیهم..نمیهم عاشق من و.نیآل یشینم بزرگ وقت چیه تو-

 .یموند یبود که

 .یشد عوض یلیخ تو یول-

 .ادیب خوشت تو که هستم خوب اونقدر باز بشم عوض چقدرم هر من-

 .ادیب خوشم تا کنم قطع خواست دلم شتریب یگفت نویا که االن-

 .نه ای تون خونه دم امیم من نیبب کن قطع-

 .ستمین خونه-

 دیگو یم یکوتاه مکث با.شود یم جادیا یا مسخره سکوت

 ؛نه؟یریام ی خونه تو..نمیبب سایوا-

 میگو یم یجد یلیخ



 اگرم..کنم صحبت تو با تونمیم نیهم یبرا رهیبگ دوش رفته االنم..آره-

 درخواست ازم که نهیا خاطر به نشه شروع رابطه نیا خوامیم گفتم

 .بدم دستش از خوامینم من و کرده ازدواج

 .دیآ ینم ییصدا قهیدق چند

 ؟یا ون؟زندهیهما-

 یبرا ونیهما و اند تیواقع از یجزئ ها نیا چون رمیگیم استرس

 .کند یم سکوت تیواقع

 .نیآل االن بگم دیبا یچ دونمینم واقعا من-

 میگو یم و خندم یم یمصنوع اما کنم هیگر خواهد یم دلم

 .کردم یشوخ-

 کشد یم یراحت نفس

 ...توام کردم فکر لحظه کی-

 .کند یم مکث

 ؟یچ-

 رابطه ریام و تو نیب واقعا اگر کردم یم فکر داشتم...کن ولش یچیه-

 .کنم کاریچ دیبا باشه یا یجد ی

 ؟یچ یعنی یجد ی رابطه-

 تو..ستین ای هیجد یکی با چقدر فهمهیم آدم خود..دونمینم..یعنی-

 ه؟یچ تو نظر از یجد..بگو

 .دونمینم-

 و یبود همسرش شیپ سال پونزده که یمرد با شب وقت نیا نکهیا مثال-

 ه؟یجد برات ،چقدر یزنیم حرف ،یبود عاشقش تر مهم همه از



 لب و کنم یم نگاه بسته در به شنوم یم رونیب از که ییصدا و سر با

 گزم یم

 .برم دیبا من-

 .زدیر یم قلبم.خندد یم

 .پس هیجد-

 .ونیهما برم دیبا من-

 .یدار دوستم یگفتیم بهم تر راحت مایقد-

 .رفتم من-

 .شهیم تنگ برام دلت یگفت یم تر راحت-

 .خداحافظ-

 یتون یم حاال..منتظرم..ام خونه ایب فردا..نترس من از فقط..کن صبر-

 .یبر

 

**** 

 

 اشتباه کی.است اشتباه کی نیا! نرو گفتم خودم به آخر ی لحظه تا

 .برد یم و دیکش یم را من قلبم اما بزرگ

 ..رسد ینم قلبم به عقلم زور که ستین من ریتقص

 میبرا را ونیهما ی مردانه ی جاذبه آن یمرد چیه که ستین من ریتقص

 .ندارد

 .ستین من رینه،تقص



 نسکافه اون تا منتظرم و ام نشسته ونیهما ی خانه مبل یرو من نکهیا

 و است ساده مالقات قرار کی هیشب یزیهرچ از شتریب کند آماده را ها

 از بخواهد و ندیبنش فقط که ندارم انتظار ونیهما از من اما.عاشقانه نه

 .میکن صحبت روزمره یزندگ

 دنشیپوش.کند یم تیاذ را میپا پوست ام دهیپوش که یبلند پاشنه کفش بند

 .شود یم اضافه امشبم گرید اشتباهات به که بود یگرید اشتباه

 یرو.کنم یم نگاه بهتر را اش خانه دیایب که یزمان تا و شوم یم بلند

 یخال که بایز ییها عکس قاب.شده دهیچ عکس قاب یتعداد یکوچک زیم

 پرسم یم گذاردیم زیم یرو را ها نسکافه و دیآ یم یوقت.اند

  ندارن؟ یعکس هنوز-

 دهد یم جواب لبخند با

 .نکردم دایپ رو مناسبشون عکس هنوز-

 میگویم و کنم یم نوازش را زیم کنار گلدان برگ

 .یباش بوده گلدون داشتن نگه اهل ادینم ادمی-

 زند یم کمرش به را شیها دست

 .یباش بوده کنجکاو نقدریا تو ادینم ادمی منم-

 .خندم یم

 .میباش داشته گفتن یبرا یحرف خوامیم فقط-

 برق شیها کفش.اندازد یم شیپا یرو را شیپا و ندینش یم

 .مرتبش یموها مثل درست.زنندیم

 وقته؟ ن؟چندیآل یکشیم گاریس تو-

 م؟یباش داشته گفتن یبرا یحرف نکهیا یبرا سواله هی نمیا-

 .تو یسالمت یبرا هیجد یلیخ سوال هی نه-



 ...وقته یلیخ-

 !چرا؟-

 اندازم یم باال را میها شانه

 هی..نداره یلیدل چیه االن دونمینم..شد یجد بعدش شد شروع یالک اولش-

 .کنم پاکش تونمینم که مهیزندگ تو یزیچ

 بیآس تیسالمت به وگرنه..شیببر نیب از رو عادت نیا دیبا هرحال به-

 .شهیم وارد یجد

 ؟ینباش دکتر شده که هم ساعت چند یبرا امشب شهیم-

 دیگو یم جذاب یلبخند با و داردیبرم را فنجانش

 ست؟ین جذاب یکاف ی اندازه به بودن ه؟دکتریچ-

 کرده، ولم شدن دکتر خاطر به شوهرم یزمان هی که من یبرا-

 .ستین جذاب..!نه

 .اندازد یم باال را شیابروها

 یلیخ وفتهیب سرت از کردم ولت من یگیم یه که یا جمله نیا اگر-

 .شهیم خوب

 یم کینزد دهانم به و دارمیبرم را فنجانم.نمینش یم کنارش و روم یم

 .او به رهیخ همانطور.کنم

 یم.شود یم متعجب من یرگیخ از نگاهش رنگ کم کم.کند یم نگاهم

 پرسد

 هان؟-

 میگو یم و خندمیم

 .یچیه-

 .کند یم زیر را چشمانش



 !؟یدار یا نقشه هی کنم یم احساس من چرا پس-

 !بود کجا ام نقشه-

 دیگو یم و دهد یم تکان سر

 .باشه یول نشدم قانع نکهیا با-

 ؟یکنیم کاریچ ارویبر یآل یراست

 پرسم یم کمرنگ یاخم با

 !بکنم؟ دیبا کارشیچ-

 به منم..برو باهاش هم خودت گمیم من..زبان کالس شیبفرست دیبا یعنی-

 .شتیپ یعنی..شتونیپ امیم کار ی بهانه

 همان بود قرار اگر و دانم یم را جوابش خودم که پرسم یم را یسوال

 .دمیپرس ینم باشم یشگیهم نیآل

 !؟یاینم چرا تو..میبر میبخوا ما اگر-

 امیب که دمیم قول بهت..رانیا برگشتم تازه..دارم کار نجایا من خب..خب-

 .شتونیپ

 دوست را یالیخ خوش نیا اما.المیخ خوش یادیز من.زنمیم پوزخند

 .باشد یکوتاه مدت یبرا اگر یحت.دارم

 .کنم حساب روت بتونم خوادیم دلم من-

 دیگو یم و ردیگ یم را دستم

 .کن باور..یتون یم-

 کنم یم نگاهش دیترد با

 ساله یا خرده و ستیب جوون اون ها؟من یدار شک یچ یبرا نیبب-

 فمهیوظ..ارمیبر میق منم که ارهیبر و رفتنتون خاطر به اگرم..ستمین



 غرورت از دست کمی بهتره..ستین زشت هم اصال...کنم کمکتون

 .یبردار

 .برداشتم غرورم از دست نشستم نجایا که االن نیهم-

 دیگو یم و زندیم یکج لبخند

 دوباره تونم ینم نداره؟چرا ونیهما نیا که داشت یچ ونیهما اون-

 کنم؟ عاشقت

 قیعم احساس اونم..ندارم گهید که داشتم یزیچ هی من موقع اون-

 .ندارم هم حوصله و حال گهید االن..بود

 .کند یم زمزمه

 .یزد بهم ییحرفا چه شبید نرفته ادمی درضمن.یدار که ریام یبرا-

 ریام به تینها در من یزندگ یها بحث تمام چرا.شود یم پاک لبخندم

 !من؟ وجدان عذاب و شوند یم ختم

 میگو یم یجد

 .بود یشوخ حرفا اون-

 آدم شهیم باعث.خطرناکه یلیخ ییتنها یدونیم..کردم باور من راستش-

 یزندگ غربت تو که یمن..کرد ینم فکرشو وقت چیه که بکنه ییکارا

 .فهمم یم همه از بهتر نویا کردم

 .دارم قبول-

 خواد؟یم یچ دلم یدونیم-

 دهم یم تکان سر

 تو کنار..رانیا موندم یم شیپ سال پونزده همون خواست یم دلم-

 همه..میبود شده دار بچه خودمون دیشا اصال..میکرد یم بزرگ ارویبر

 ...من اونوقت و هاشونن خانواده با روزا نیا من یساال و سن هم ی



 میگو یم که اندازد یم من به ینیغمگ نگاه مین

 .ادینم خوشت ها بچه از یگفت یم کنم فکر-

 .باشم داشته بچه خواست یم دلم تو از قطعا.یکن یم فرق تو-

 کنم یم عوض را بحث.رمیگ یم او از را نگاهم و زنمیم یمرموز لبخند

 .یمونیپش که یکرد ییکارا هی ییتنها سر از غربت تو توام پس-

 شود یم قیعم نگاهش

 .نطورهیهم متاسفانه..آره-

 دیگو یم نیسنگ یجو و سکوت قهیدق چند از پس

 رم؟یبگ یچ شام-

 !؟یکنیم دعوت مهمون و یندار شام-

 پرسد یم و شود یم بلند.خندد یم

 

 ؟یرانیا یغذا ای یخوایم فود فست-

 رو اریبر شمینجوریهم..نمونم شام یبرا دیشا اصال.نداره یفرق دونمینم-

 .ندارم یخوب حس..اومدم و زدم گول

 .باشه خوب حست فقط یمن با یوقت بعد به نیا از خوام یم-

 بود خوب حس برام فقط یبرگرد دوباره نکهیا به کردن فکر یزمان هی-

 ....االن اما

 ؟یچ االن-

 .اس دهیفا یب.شوم یم گفتن الیخیب

 .یچیه-



 یم را دستم که ببرم آشپزخانه به تا دارم یبرم را فنجانم و شوم یم بلند

 ردیگ یم آغوشش در را من و کشد یم و ردیگ

 ؟یچ االن گفتم-

 زنمیم یپررنگ لبخند

 شهیم متوجه کدفعهی خوابش یتو نهیب یم خواب داره یوقت آدم یدید-

 خواب از منو یکی منتظرم همش االن ست؟ین یواقع و خوابه همش نایا

 .کنه داریب

 کند یم زمزمه گوشم کنار

 .ستین خواب نایا یبفهم تا بوسمت یم االن من خب-

 خودم دست که یا خنده با و روم یم عقب که آورد یم جلو را سرش

 میگو یم ستین

 .ساالد با.خورم یم جاتیسبز یتزایپ من-

 .روم یم و

 ام نگفته ریام به وقت چیه من..ام دهینخند حد نیا تا ریام به وقت چیه من

 نیا تا یحت وقت چیه من.ساالد با هم آن خورم یم جاتیسبز یتزایپ که

 !!ساالد با هم آن بدهم سفارش کامل یتزایپ کی که ام نبوده پرخور حد

 من...ببوسد را من خواهد یم دیبگو که ام نداده اجازه یکس به یحت من

 وقت چیه قلب نیا متاسفانه و..بزند تند قلبم نیا دهم ینم اجازه یحت

 .شود ینم سرش اجازه

 

**** 

 



 آب ریش کنم یم یسع من و کند یم فیتعر زبانش کالس از اریبر

 .کنم ریتعم را آشپزخانه

 جا وسطاش ایلیخ.هیسخت زبان فرانسه زبان گفت یم استادمون-

 بدم؟ ادامه تونمیم نظرت به.موندم هم یسیانگل تو من یآل..زننیم

 میگو یم روم یم کلنجار آب ریش با که همانطور

 هستم من دوما.ندارن هم به یربط چیه یسیانگل و فرانسه زبان اوال-

 ...هم تیفرانسو..تیسیانگل به شتریب البته.کنمیم کمکت

 دیگویم و زندیم یینما دندان لبخند که کنم یم او به ینگاه مین

 .کنه یم کمکم ونیهما اونم-

 از بفهمد خواهمینم.کنم یم پنهان را لبخندم و اندازم یم باال را میها شانه

 .خوشحالم شده مان یزندگ وارد ونیهما اسم نکهیا

 .نتیکاب در ام شده خم که است قهیدق چهل قایدق.شوم یم بلند میجا از

 .خندد یم اریبر.کنم یم پاک را ام یشانیپ عرق

 .ریام به یزدیم زنگ خب-

 روم یم غره چشم

 .بودم بلد خودم-

 .است نشسته ونیزیتلو مقابل که اندازم یم مادرم به ینگاه مین

 ؟یداد بهش قرصشو-

 .سدینو یم را یزیچ دفترش در و دهد یم تکان سر اریبر

 .شد درست نمیا کنم فکر-

 کند یم زمزمه اریبر

 .کن باز رو آب ریش یدار جرات اگر-



 همه یادیز یلیخ شتاب با آب و کنم یم باز را آب ریش.دیگو یم راست

 .شود یم پخش جا

 میگو یم حرص با

 .گهید شده خرد اعصابم..رفت یچ همه به زد گند..اه-

 میگو یم.خندد یم همچنان اریبر

 .یکن ریتعم نارویا ریبگ ادی دنیخند یجا به-

 خندد یم باز اریبر

 اد؟یب ریام بزنم زنگ.نکن یخال من سر شده خرد اعصابت االن-

 !کاره؟یب ریام مگه.ادیب ریام بزنم زنگ گهیم شهیم یهرچ..توام خبه-

 بزنم؟ زنگ ونیهما به خب-

 روم یم غره چشم

 رکارویتعم هی ی شماره خودم.یبزن زنگ یکس به خواد ینم شما!اریبر-

 .رمیگ یم ایآل از

 به آب ریش ی بهانه به که آمد ینم بدم.دیگو ینم یزیچ گرید اریبر

 چیه.است پزشک دندان او.ستیا مسخره ی بهانه اما بزنم زنگ ونیهما

 .ندارد زهایچ نیا به یربط

 هال در که اریبر به یرچشمیز.کند درست را آب ریش تا دیآ یم ماین

 یم نگاه خورد یم انگور و گذاشته زیم یرو را شیپاها و نشسته

 یکمرنگ لبخند.گذارد یم مادرم دهان در انگور دانه کی یهرازگاه.کنم

 میگو یم است نتیکاب داخل قایدق که ماین به و زنم یم

 شه؟یم درست-

 !خندد یم کم واقعا او که شوم یم متوجه تازه.خندد یم

 .نشه درست شهیم مگه بابا آره-



 .کند یم باز را آب ریش.کند یم یپوف و شود یم بلند قهیدق چند از بعد

 گنیم بهم ستین خودیب.اول روز مثل سالم و حیصح نمیا-

 خودشو متخصص یزیهرچ.مترجم گنیم تو به ستین خودمیب..مهندس

 .خوادیم

 .یینایا و آب ی لوله کردن ریتعم متخصص شما نکهیا نه آها-

 .زندیم لبخند کوتاه و دیشو یم را شیها دست

 .گرفتم وقتتم.هرحال به نکنه درد دستت-

 کند یم نگاهم

 زنگ بود یکار هروقت..زد زنگ ایآل که خونه رفتمیم داشتم بابا نه-

 .نکن تعارف..بزن

 به..بدم بهش مانیزا از بعد.بخرم گردنبند هی ایآل یبرا خوامیم یراست

 .دارم اجیاحت تو ی قهیسل

 دیگو یم و خاراند یم را اش یشانیپ ی گوشه

 .افتاد ادمی دمید رو گردنبندت نیا که االن-

 یمخف لباسم ریز که یگردنبند.گذارمیم گردنم یرو را گردنبندم؟دستم

 .آمده رونیب بودم کرده

 !زور به البته.است ونیهما یکادو گردنبند نیا

 قول خودم به بعد اما..نزنم دست آن به که دادم قول خودم به مثال هم من

 !شد یواشکی هم چقدر که.کنم استفاده آن از یواشکی دادم

 .بهم بگو یخواست هرموقع..باشه باشه-

 کشد یم یقیعم نفس.دهد یم تکان سر

 از دونمینم..مادرتون دایجد و اریبر و تو جز نداره یا یدلخوش هم ایآل-

 ..کنم تشکر ازش دیبا یجور چه کنهیم تحمل منو داره نکهیا



 یم چه مادرم و ایآل میبرو اریبر و من اگر.شود یم یخال دلم ته

 .گرفتم فاکتور هم را ریام که شوند؟بماند

 آره؛ رو گندت یاخالقا یول.داره دوستت یلیخ ایآل.ستین هم اینجوریا-

 .کنهیم تحمل داره

 .رود یم در سمت به و خندد یم صدا یب هم او.خندم یم و

 .کردم یم دم یچا هی یموندیم-

 دیگو یم و بندد یم را شیها کفش بند

 .برم گهید نه-

 دیگو یم زندیم حرف اریبر با انگار که یجور یبلندتر یصدا با و

 .خدافظ جون بچه-

 زندیم داد اریبر و

 .خدافظ-

 .کشم یم قیعم نفس کی و بندم یم را خانه در

 یزندگ از یا نقطه در من و برسد یروز که کردم ینم فکر وقت چیه

 از خودم بتوانم که کردم ینم فکر وقت چیه.باشم یراض آن از و ستمیبا

 .کنم مراقبت مادرم

 قلبم اش هیهد که یکس اما.رمیام ونیمد را ریاخ خوب یها اتفاق ی همه

 .است ونیهما.ستین او دهد یم تکان را

 .ریام چارهیب

 هیتجز بتوانم آنکه از قبل و ردیگ یم قرار ونیهما ی شماره یرو دستم

 .شود یم برقرار تماس کنم لیتحل و

 دهد یم جواب بالفاصله

 جانم؟ ن،یآل-



 .خورد دستم من دیببخش..سالم-

 .خندد یم

 ای..خورده دستت که بوده باال اون ستتیل تو من اسم ای..داره حالت دو-

 کدومش؟ حاال.خورده دستت یگیم و یکن اغفال منو یزد زنگ قصد از

 .زنمیم یکمرنگ لبخند

 .نداره یفرق.یخوا یم خودت هرکدوم-

 ؟یخوب..منه نفع به هردوش آره-

 ؟ییکجا.یمرس خوبم-

 تو.هستن دوستامم از چندتا.اومدم گذاشتن شیهما هی مارستانیب تو-

 ؟ییکجا

 .خونه-

 ؟یا حوصله یب-

 فرانسه زبان یبرا اریبر...کمی آره-

 

 زبان هی تو که نیا.یبزن حرف باهاش کمی بگم بهت خواستم..نگرانه کمی

 تک بهیغر کشور هی بره خواد یم یجور چه دونمینم من مونده خوندن

 .کنه یزندگ تنها و

 یک درضمن..تو ینگران البته و..شینگران هیعیطب..رهیگیم ادی باالخره-

 پس؟ ییکجا تنهاست؟تو گفته

 ..کنم ازدواج دیشا..دارم خودمو یزندگ باالخره من؟من-

 دیگو یم کوتاه یمکث از بعد.مانم یم العملش عکس منتظر

 .نیآل کنم جدا هم از رو اریبر و تو ومدمین من-



 .کنم ازدواج تو با خوام یم نگفتم من-

 .نبود نیا منم منظور-

 .یحت ستین لحنش در یا یشوخ چیه.خورم یم جا وضوح به

 دهد یم ادامه

 وقت چیه تو.ستین اریبر از شدنت جدا یمعن به تو ازدواج هرحال به-

 ن؟تویبب رو خودت االن نیهم..یکن ینم جدا خودت از رو بچه اون

 اونو االن اما..یکن فکر رفتن به یخواستینم اصال که یهست یکس

 .زبان کالس یفرستاد

 .ستین اریبر خاطر به فقط من شدن منعطف میبگو خواهم یم

 .کنم یم عوض را بحث که شوم یم کالفه آنقدر

 ؟یدار غذا شام یبرا شب-

 ؟یکرد عوض رو بحث یکن دییتا حرفمو یخواست ینم االن-

 بگم؟ دیبا یچ.درسته حرفت خب-

 خنددیم

 شما؟ ی خونه امیب..ندارم شام نه-

 اندازم یم مادرم به ینگاه

 .فرستم یم غذا برات.نه-

 ؟یاینم خودت یعنی؟یفرستیم-

 .نه-

 کشد یم یقیعم نفس

 هو؟ی شد یچ االن دمینفهم من نیآل-

 .ارمیم خودم شب خب لهیخ-



 .یدربر دستم از یتون ینم شب-

 خندم یم یخودیب

 ؟یندار یکار..باشه-

 دیگو یم

 .زمیعز نه-

 دانم ینم من.دیگو ینم یزیچ چیه او دیآ یم شیپ ازدواج بحث یوقت

 چرا دانم ینم..میکن یزندگ باهم دوباره بخواهد که دوارمیام هربار چرا

 .زندینم باهم یزندگ از یحرف یوقت شوم یم ناراحت

 .نکنم فکر او با ازدواج به خواهد یم قصد از کنم یم احساس
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 دیگو یم و ردیگ یم دستش در را گردنبند

 ؟یدار دوستش-

 نوشد یم وانشیل درون یدنینوش از یکم و ندینش یم اپن یرو کج

 .آره-

 .کند یم نگاه غذا ی قابلمه به

 ؟یآورد ناهار شد یچ.یاریب شام بود قرار-

 به خوامینم نیا از شتریب بعدم.نداشتم یآشپز ی حوصله و حال شبید-

 .باشم خونه بهتره شبا.بگم دروغ اریبر

 دیگو یم و کند یم نگاهم یکم.اندازد یم باال را شیابروها

 ؟...یآل-



 .کنم یم نگاهش یسوال

 .بزنم بهت مهم حرف تا چند خوام یم-

 پرسم یم دهیترس ییصدا با.برم یم گوشم پشت را میموها

 ؟یچ-

 .من شیپ نیبش ایب-

 .نمینش یم اپن یرو و روم یم.کند یم اشاره خودش کنار به

 .است آشفته.کنم یم نگاهش کینزد ی فاصله همان از

 .رسد یم نظر به خسته و است باز راهنشیپ از دکمه چند

 .ردیگیم چشمانم از را نگاهش

 .ردیگ یم دستش در و دارد یبرم یکوچک ی جعبه کنارش از

 .زندیم برق شیرو یکوچک نینگ با ییطال ی حلقه.کند یم باز را درش

 .دمیخر تو یبرا نویا-

 .کند یم اخم.شود یم سیخ چشمش ی گوشه.کند یم نگاهم

 .بگم بهت یزیچ هی دیبا قبلش یول-

 یم صورتش به یدست.بود که ییهمانجا گذارد یم و بندد یم را جعبه

 دیگو یم مقدمه یب.فرستد یم رونیب به را نفسش و کشد

 .دارم نامزد من-

 نشان اما.شنوم یم را قلبم ی شده میترم مهین یها شهیش شکستن یصدا

 میگو یم خفه ییصدا با.دهم ینم

 .نبود دروغ پس-

 دهد یم ادامه و دیگو یم ینچ

 ..سخته ییتنها کن قبول..هیلیخ سال پونزده کن قبول-



 .باشم تو با باز بتونم یروز هی کردم ینم فکر من کن قبول

 را میها دست توانم ینم..نکنم اخم توانم ینم.اندازم یم نییپا را سرم

 پرسم یم حالت همان در.ندهم فشار و نکنم مشت

 ؟یگفت دروغ چرا-

 ...یشد ینم حاضر گفتم یم راستشو اگر-

 کنم یم نگاهش یجد

 ؟یداد نشونم رو حلقه نیا االن که یکرد یفکر چه پس-

 دیگو یم و ردیگ یم را میپا یرو شده مشت دست

 دوستش تونستم یم یزمان هی دیشا چرا..کن باور..ندارم دوستش من-

 ..دمید تورو که االن یول باشم داشته

 داره؟ دوستت اون-

 .کند یم سکوت

 !بده جوابمو-

 دهد یم تکان سر

 ...که مهیمال وضع خاطر به دمیشا...دونمینم..کنم فکر-

 را دستم.کند یم را کار نیهم من دنبال به هم او.شوم یم بلند میجا از

 ردیگ یم

 تونم یم من...ساده ی حلقه هی و بوده حرف هی فقط.مینامزد فقط ما-

 .ستین سخت اصال کن باور..بزنم بهمش

 یحرف بتوانم که هستم یزیچ از تر یعصبان.کنم یم سرم را شالم

 آرام.کنم یم نگاهش اخم با و کشم یم را دستم.ردیگ یم را میبازو.بزنم

 دیگو یم

 .کنم یم خواهش..کن گوش..نیآل-



 .دهم یم فرصت هیثان چند

 شهیم یچ..باش خودخواه و ایب..میکن فکر خودمون به فقط بار هی ایب-

 چکسیه دست که ییجا هی میریم باهم و زنمیم بهم رو یمگه؟نامزد

 حاضر که یاون یکرد فکر...نباشه باخبر ازمون چکسیه..نرسه بهمون

 !ستین..خودمه؟نه خاطر به کنه ازدواج من با شده

 !یدونینم یگفت تو یول-

 دیگو یم کالفه

 !نیآل-

 .کن ولم-

 ردیگ یم سمتم به و.دارد یبرم اپن یرو از را جعبه

 .کن فکر بهش حداقل-

 کند یم دیتاک.کنم یم نگاه جعبه به

 .کنم یم خواهش-

 .روم یم و رمیگ یم را جعبه آشکار یبغض با

 .زنمیم زار و گذارمیم نیماش فرمان یرو را سرم

 ؟یکن یم نکارویا من با یدار بدبختم؟چرا نقدریا چرا من ایخدا-

 .کنم یم نگاه جعبه به

 یچ بدبخت دختر اون پس کنم فکر خودم به کنم؟اگر کاریچ من حاال-

 سال پونزده مثل شمیم دوباره خودم اونوقت کنم فکر اون به شه؟اگریم

 ....شیپ

 .است سیخ اشک از صورتم.دهم یم هیتک نیماش یصندل به

 یم دلش که یاونجور چکسیه یبرا یزندگ نیآل" گفت یم شهیهم پدرم

 همه..میهم مثل همه کنم فکر من تا زدیم را حرف نیا او" شهینم خواد



 گرید حرف نیا اما.میرسینم میدار دوست که ییزهایچ به ها آدم ما ی

 داشته وجود من مثل کس چیه کنم ینم فکر چون.کند ینم آرام را من

 .بماند زنده همچنان و بکشد درد حد نیا تا که باشد
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 " میکن فکر خودمون به فقط بار هی ایب"

 من یزندگ پررنگ تمیر یداریب و خواب یشب،تو و روز که یا جمله

 .است شده

 دور و درآورده دست لباس یکشو داخل ییبایز ی حلقه.کند ینم میرها

 .بسته را دنمیکش نفس راه که گرفته چنان را میگلو

 را انتیخ اما..دارم دوست را بودن ونیهما با دوباره شانس من

 .نه اصال..نه

 یها آدم با..خودمان فقط..هما و یآل میشو یم دوباره...او و من اما

 .اطراف مزاحم

 یم فکر و ام شده رها تخت یرو که است یروز سه دو ها ضیمر مثل

 یخبر چیه ریام از و زندیم سر من به یهرازگاه طفلک اریبر.کنم

 .کند یم نگران را من که آنقدر.ستین

 "ست؟ین یخبر ریام از چرا" که گفت بار کی هم اریبر یحت

 از یسراغ گرید نخواهم خودم تا و است داده ماتومیالت که نگفتم من و

 یم فکر که بود نیا من اشتباه.دارد غرور هم ریام خب.ردیگ ینم من

 .دارم غرور من فقط کردم

 یمیقد یهما هم ونیهما خود یحت.شود ینم و.ستین ونیهما ریام اما

 .ستین من



 گرم آفتاب ریز و بودم بچه یوقت.کنم یم زانیآو تخت از را سرم

 بکش دراز" گفت یم مادرم شدم یم حال یب و افتاد یم فشارم تابستان

 .برسد مغزم به خون که دارم ازین هم حاال" برسه مغزت به خون تا

 میتصم ستین شیجا سر زیچ همه یاست،وقت برعکس زیچ همه یوقت

 .است تر راحت یریگ

 .دارم یبرم را جعبه.کنم یم باز را کشو در و شوم یم بلند

 انگشتم ی اندازه قایدق.شوم یم رهیخ آن به و کنم یم انگشتم در را حلقه

 .است من خود خود یبرا انگار قایدق.است

 .میبگو خودم به خواهد یم دلم که است یدروغ نیا دیشا و

 .ندارد خودیب کردن فکر پس.ستیچ ونیهما به جوابم دانم یم که من

 .است مثبت من جواب
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 میگو یم و دهم یم هل سمتش به زیم یرو را حلقه ی جعبه

 .باشه خودت دست حلقه.کنم دستم حلقه تونم ینم من فعال فقط-

 .دهم یم قورت یسخت به را دهانم آب

 .کنم یم دیتاک

 .گمیم بهش خودم که اریبر جز..بفهمه دینبا چکسیچکس،هیه فعال-

 .گذاردیم دستم یرو را سردش دست ونیهما

 .یبخوا تو یهرچ..نباش نگران زمیعز-

 .کنم ینم حرفش به یتوجه



 یتو پامو من ینکن نکارویا تا.یبزن بهم توینامزد زودتر دیبا....ونیهما-

 .ذارمینم ات خونه

 .خندد یم مردانه

 !زد؟ رو خونه حرف یک حاال-

 .کنم یم نگاهش نانیاطم با

 .کنم یم دستم هم حلقه.میگیم همه به.یزد بهم رو ینامزد هروقت-

 .شوم یم نیغمگ و کنم یم فکر ریام به.شدنم رحم یب از ردیگ یم دلم

 .گذشته مثل قایدق..یآل دارم دوستت من-

 .زنمیم یکمرنگ لبخند

 .هما شهینم تکرار گهید گذشته نکهیا از سوزه یم دلم یلیخ-

 زندیم یپررنگ لبخند

 .هما یگیم بهم هنوز ادیم خوشم نقدریا-

 دیگو یم و شود یم یجد.خندم یم

 .دمیم قول.زنمیم بهم رو ینامزد بعدش.برم دیبا سفر هی-

 .شود یم زهر دنمیخند

 ؟یندار دوست رو زن اون یمطمئن تو...فقط-

 .کند یم یکمرنگ اخم

 وجود به هم یداشتن دوست اگر.بودم تنها سال یلیخ..نیآل بودم تنها من-

 .هییتنها یرو از باشه اومده

 را یگرید زن حاال.گذاشته تنها را من کباری که است یونیهما همان نیا

 مهم میبرا که است بیعج.ستین مهم من یبرا و گذارد یم تنها



 کردن یباز را خوب آدم نقش از من.ستین هم من ریتقص اما.ستین

 .ام خسته

 دهد یم ادامه ذوق با بعد یکم.دهم یم تکان سر

 کارهام تا خودمم و کیبلژ فرستم یم رو اریبر و تو میکرد که ازدواج-

 خانواده نیا.میکن یم یزندگ باهم بعدشم.شتونیپ امیم مدام بشه تموم نجایا

 تنهات دینبا.یآل کردم یبزرگ اشتباه من.میساخت یم نایا از زودتر دیبا رو

 .ذاشتمیم

 .شود یتر بزرگ اشتباه مرتکب نباریا نکهیا از ترسم یم من و

 .کمیشر آن در هم من که یاشتباه

 کنم فکر.میگو ینم یزیچ.نوشم یم یکم و دارم یبرم را نویکاپوچ وانیل

 .بخواند چشمانم از را زیچ همه بتواند
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 تخت کنار زیم یرو که میتقو به. گذارم یم تاپم لپ کنار را قهوه ماگ

 و است بلند کیموز یصدا. شمارم یم را ها روز و. کنم یم نگاه است

 خواند یم خودش یبرا

Mama, life had just begun 

 به و کشم یم یقیعم نفس باشد شده شروع تازه واقعا یزندگ که انگار و

 . کنم یم فکر ونیهما یا هفته چند نبودن

 و زد زنگ یجوان نسبتا خانم که بود ظهر، به کینزد ، ازدهی ساعت

 بود یا حلقه به من حواس مدت تمام. کرد یمعرف ریام مادر را خودش

 . کنم ینم دستم گفتم و دادم پس ونیهما به که



 . کند یخواستگار من از تا زده زنگ ریام مادر دمیفهم نکهیا تا

 چه بزنم حرف محکم توانستم ینم اصال که بود مودب و مهربان آنقدر

 مشخص ریام تیجد از.شدم ریغافلگ دایشد. کنم مخالفت نکهیا به برسد

 بود یتیجد همان مادرش زدن تلفن نیا و ردیگ یم یمحکم میتصم بود

 " دیاریب فیتشر" گفتم فقط. داد نشانم که

 احساس باشم داشته ونیهما به قیعم یتعهد انگار که چنان بعدش و

 .گرفتم یبد وجدان عذاب

 به و. مادرم به و.داشتم تعهد ریام به همه از اول من که افتاد ادمی تازه 

 . ایآل به و اریبر

 یصندل یرو و دارم یبرم را ماگم. ام کرده فراموش را آنها ی همه که

 .دهم یم لم کارم زیم پشت

 آن گفت.گذارد م ینم میتنها نباریا گفت.گردد یبرم زود گفت ونیهما 

 شود؟ یم مگر اما. نشکند دلش که کند یم سر به دست یجور را دختر

  نشکست؟ من دل مگر 

 با تاپ لپ ی صفحه. برود ادمی و کند رحمم یب قهوه یتلخ گذارم یم

 همان. ندینش یم لبم یرو یقیعم لبخند. الستیثم. شود یم روشن یامیپ

 پر یموها با الیثم ی چهره. کنم یم برقرار یریتصو تماس موقع

 کند یم رهیت را شیموها یوقت. شود یم انینما شیبایز ی شده یکالغ

 . رسد یم نظر به تر جوان

 دیگو یم و خندد یم م؟یدار سال چند او و من

 شدم؟ خوب -

 . یعال-

 یم باز. شود ادا مطلب حق تا کنم یم انیب دهیکش را" یعال" ی واژه و

 .نوشم یم ماگم از یکم. خندد



 خبرا؟ چه خب - 

 . نه ای آمده ونیهما میبگو که رسد یم ذهنم به 

  دیگو یم که

 گفت.بود خوشحال یلیخ کردم یم چت باهاش داشتم چطوره؟ اریبر -

 .رهیم زبان کالس

 . باشه خوش دلش تا فرستادمش..برم رانیا از خوام یم گهیم.. آره - 

 .باش مراقبش. ها پروازه بلند یلیخ یبر یآل -

 .رفته خرش یبابا به متاسفانه آره - 

  رته؟یخ یدعا یجا - 

 گهیم ایآل. نبود ما از کدوم چیه فکر به یلعنت اون ؟ آخه ریخ یدعا -

 تو از گهیم.. ببخشتش خدا کنه یم دعا صالح زاده امام رهیم هروقت

.. نبخشتش خدا اگر حقشه گمیم وقتا یگاه یول.. ببخشیش بخوام

 .نمیب یم رو مامان روز و حال وقتي مخصوصا

 دوست شماها از شتریب اونو چرا مامانت که شهیم تیحسود تو رینخ - 

 . داشت

 . اندازم یم باال را ام شانه

 !دمیشا -

  بده؟..دارم دوست شتریب همه از که یدار منو عوضش-

 میگو یم و خندم یم

 !نچ - 

  پرسم یم 

  خوبه؟ کجاست؟ دخترت -



 .کنه یزندگ پدرش با کمی گفتم..مدته هی باباشه شیپ آره -

 . دهم یم تکان سر و میگو یم یآهان 

  دیگو یم و کند یم یکوتاه مکث

 نشون العمل عکس زود بده قول یول بگم بهت یزیچ هی خوام یم یآل -

 ستین یچیه که بگم قبلشم..کنم مشورت باهات خوام یم یعنی..یند

 برام یزندگ تو که یهست یافراد نیتر مهم از یکی تو نکهیا و.فعال

 . مونده

  میگو یم و خندم یم

 ؟یبگ یخواست یم دفعه اون که هیهمون-

 کشد یم یقیعم نفس 

 . آره - 

 انگار اما دیبگو تا منتظرم. فهمم یم چشمانش از. است مضطرب انگار

 یم متعجب را مانیهردو لمیموبا امیپ یصدا. امدهین کنار خودش با هنوز

 ینگاه مین. است ونیهما.دارم یبرم را لمیموبا و میگو یم یدیببخش. کند

 کنم یم باز را امیپ و اندازم یم الیثم منتظر چشمان به

 زده زنگ دوستام از یکی ؟ من ی خونه بري فوري لطفا شهیم نیآل" 

 خودشو حتما.یمنصور نام به ییآقا هی.. گذاشته برام یغامیپ هی و خونه

. بفرست برام فورا رو گهیم غامیپ تو که یا شماره.. کنه یم یمعرف

 " دارم الزمش زود یلیخ

 فرستد یم یگرید امیپ

 " زمیعز یمرس. زود خواهشا" 

  میگو یم دروغ به ناچارا و اندازم یم الیثم به ینگاه



 امیپ حاال بود، مونده جا ها ترجمه از یکی. شرکت برم دیبا من یثم -

 یتون یم تو..خوان یم جلسه یبرا چون براشون ببرم دیبا فورا که دادن

  بهم؟ یبزن زنگ شب

 دیگو یم کشد یم یراحت نفس انگار که الیثم

 . اوكیه.زمیعز برو. آره آره - 

 میگو یم و زنمیم یا شرمنده لبخند

 . دایببخش -

 .یبا. باهات شمیم کانکت شب. میندار حرفارو نیا. باش راحت بابا نه -

 نیزتریعز دیگو یم من به او. بندد یم را تماس ی صفحه بالفاصله و 

 ! شده؟ مرگم چه. میگو یم دروغ او به من و هستم اش یزندگ فرد

 چییسو. کشم یم سر را ماگ ته و کنم یم عوض عجله با را میها لباس

 از تازه که نمیب یم را اریبر پله راه در. روم یم و دارم یبرم را

 دیگو یم. آمده مدرسه

  ؟یریم ییجا. سالم - 

 .بفرستم براش رو شماره هی..هما ی خونه برم دیبا آره -

 . باهات امیم منم خب. عه- 

 . یایب خوادینم. بخور ناهارتو خونه بمون ؟ ستین ات گشنه-

 .کارمیب. باهات امیم.. خوردم یزیچ هی راه تو نه -

 میگو یم عجله با

 !پس بدو -

 سوار و روم یم نیماش سمت به سرعت به 

 



 کنم یم گوشزد ندینش یم که اریبر. شوم یم

 ! کمربند- 

 یم را کمربندش و کند یم پرت نیماش عقب یصندل یرو را اش کوله

 با و کنم فکر توانم ینم اصال که بود باال نقدریا ونیهما امیپ جانیه. بندد

. برانم تر آرام دهد یم تذکر اریبر که آنقدر کنم یم یرانندگ سرعت

 را اش شده حبس نفس اریبر که کنم یم ترمز ونیهما ی خانه کنار

 فرستد یم رونیب

 !میریبم قراره کردم فکر -

 . میگو یم و خندم یم 

 !شو ادهیپ-

 پرسد یم گنگ و دیآ یم راه خانه سمت به آهسته آهسته اریبر 

  ؟یدار دیکل مگه اصال -

 من به را اش خانه دکی دیکل ونیهما بودم نگفته اریبر به که افتد یم ادمی

 .داده

 . بدم آب برم گلدوناش به گفت داد دیکل سفر بره نکهیا قبل - 

 ! اش خونه تو نداره گلدون که ونیهما-

 .کنم یم نگاهش

 الیخیب. نشده قانع انگار که است یجور نگاهش. داره دونهی چرا - 

 به. کنم یم باز را خانه در. دهم یم ادامه راهم به و شوم یم نگاهش

 . کنم یم اشاره خانه ی گوشه گلدان

 .ناهایا -

 .خندد یم اریبر

 ! دمیفهم باشه- 



 پس کردم بزرگ من که باشد یکودک او اگر. کنم یم نگاهش چپ چپ

 فراموش را داشتم دوست که یونیهما هرگز من که داند یم خوب حتما

 را اطراف. نکنم دستم حلقه اگر یحت. فهمد یم را زیچ همه. ام نکرده

 کنم یم زمزمه. گردم یم

 بود؟ کجا تلفن نیا - 

  دیگو یم که شنوم یم را اریبر یصدا 

 . نجاسیا ایب -

 .فرستم یم رونیب به را نفسم. روم یم سمتش به

 .نویا سیبنو اریدرب کاغذ هی اریبر. خب لهیخ-

 یصدا. دهم یم فشار هارا غامیپ ی دکمه. کند یم باز را فشیک پیز 

 دیگو یم یدختر نازک

 ...یوسفی دکتر مطب از هستم یطالب دکتر، یآقا - 

 دیگو یم اریبر. ستین مهم اش ادامه... ستین نیا نه 

 . بود مهم نمیا کار دیشا. بگه خوادیم یچ چارهیب مینیبب بذار -

 یبعد امیپ تا دهم یم فشار دوباره را دکمه. دهم ینم یجواب و خندم یم

 یلیخ و دیآ یم خش خش یصدا. میمان یم منتظر لحظه چند. شود پخش

 نکهیا تا. شود یم وصل و قطع یزیچ انگار. ستین واضح یزیچ

 دیگو یم ییآشنا یصدا

 ؟یخوب...منم...سالم... ؟ ونیهما.. الو - 

 [ مکث] 

 .تند و تند.خوردن زنگ به کند یم شروع دستم یتو لیموبا موقع نیهم

 . دهد یم ادامه صدا



 ازش تونم ینم من. گمیم نیآل به رو زیچ همه امروز من....... ونیهما-

 یم درک اون.. بفهمه دیبا باالخره.. منه دوست نیبهتر اون.. کنم پنهون

 برگردم که یوقت هرحال به.. گمیم بهش من... گذشته سال پونزده.. کنه

 .زمیعز بزن زنگ بهم. یبدون خواستم فقط..شهیم متوجه خودش رانیا

 . شود یم دهیکوب گوشم یتو محکم غامیپ انیپا ممتد بوق و 

 یخال!هنوز که. کنم یم نگاه یخال یها عکس قاب به خانه طرف آن

 . اند

 یرو دهد ینم تکانشان هم طوفان که یخشک یها چوب مثل میپاها و

 . اند شده خیم ونیهما ی خانه فرش

 شر ها کیسرام یرو است افتاده اریبر دست از احتماال که یخودکار

 . خورد یم

  کند یم زمزمه ناباور و آرام که شیصدا و

 .... بود الیثم -

  نوشته را زندیم زنگ که یکس اسم. کنم یم نگاه لمیموبا به

 " ونیهما"

 حبس نفسم. کنم یم رد را تماس. شود یم مچاله دستم در کم کم لیموبا

 چرا فهمم یم حاال. لغزد یم ام گونه یرو اشکم ی قطره. شود یم

 . دیایب ما با تواند ینم گفت یم ونیهما

  میگو یم لرزانم یصدا با

 یبرا ونیهما نم،یبب یزیچ نیتر کوچک اگر گفتم بهت بار هی ادتهی -

 خوره؟ یم خط مونیزندگ از شهیهم

 اون" گفت که یوقت شود یم پخش گوشم یتو هنوز الیثم یصدا 

 " منه دوست نیبهتر



 را من ی خورده شکست ی چهره باز تا اریبر سمت به گردم یبرم و

 من به و بود سبدش در دهیخواب ینوزاد که یوقت مثل درست. ندیبب

 را زیچ همه. داند یم انگار که کندیم نگاهم یجور.زدیم لبخند انیگر

 خودش یبرا را خودش یزندگ داستان که اش یسالگ هفت مثل. داند یم

 .بودم من دانست ینم که یکس و دانست یم او انگار و کردم فیتعر

 انگار که یجور و زندیم یا دلسوزانه کمرنگ لبخند گذشته مثل درست 

 . دهد یم تکان سر باشد شرمنده هم او

 میگو یم آشکار یبغض با دردناک و سست

 ... داره وجود ستین کیکوچ هم یلیخ که یزیچ هی

 . دهم یم ادامه یکوتاه مکث از بعد

 . نبود برگشتن یبرا یخوب یجا گذشته گفتم؟ یدید..یبر میبر دیبا -

 . گذارم یم دوشم یرو را فمیک. دارم یبرم قدم چند

  پرسد یم

  م؟یبر کجا-

 .بودم او مثل کاش.ترس بدون. پرسد یم محکم شهیهم مثل

 . دور یجا هی. گهید شهر به دیشا. آلیا و مامان شیپ - 

 که یجور میها اشک. گذارد یم ام گونه یرو و کند یم دراز را دستش

 .چکند یم قبل از شتریب باشند حساس اون یها دست لمس به انگار

 .گذارم یم او ی هیهد ډگردنبن یرو را دستم 

 . ردیگ یم درد شیجا

. کنم یم فکر آلیا و مادرم به. کنم یم فکر ریام به هروقت از شتریب حاال

 . او به... الیثم به ار،یبر به

 . کنم یم فکر خودم به و



 .زن من   به

 

  صبح مینس همچون و یآر خموش گفتم

 تو یبسو دمیوز قرار یب و لرزان

 هم هنوز دمید و یبود چیه تو اما

 تو یآرزو بجز ستین چیه نهیس در
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